«آييننامه تشكيل شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني»
مصوبه جلسه  056مورخ  88/7/12شوراي عالي انقالب فرهنگي

شوراي عالي انقالب

رهنگيالي ر سه ال  056مالور  ،88/7/12بگالا بال شنهالگ ا مالور 88/7/7

كمن نون تحول عهوم ان اني بنهخان شوراي عالالي «آينننامال تهاللنش شالوراي تخصصالي تحالول
ارتقاء عهوم ان اني» را ب شهح ذيش تصويب نمو :

ماده  -2اصل تأسيس
با ندف ايجا تحول شايدار ر عهوم ان اني ب مگظور طهاحي ،سازماندني ،بهنام ريزي ،مديهيت
ندايت تحول عهوم ان اني ر انهيان ا مهاكز آموزشي شژ نهي ،ب استگا ما ه  28آينن نامال
اخهي شوراي عالي انقب

رهنگيي ،شوراي تخصصي تحول ارتقاء عهوم ان اني ،كال از ايالن شال

ر اين آينن نام ب اختصار شورا نامنده ميشو  ،تحت نظارت شوراي عالي انقب

رهنگيي تأسالن

ميشو .

ماده  -1اهداف
 -2ابتگاي عهوم ان اني به مباني نظهي سم وري اسبمي ان ان شگاسي اسبمي
 -1اصبح ارتقاي آموزش شژ نش ر عهوم ان اني ر س ت انطبالا بالا سناسالت ا رانبه نالا
كارآمدسازي آن ر شئون كهور
 -3نمانگگ نم ارزا شدن ن ا ناي م ئول رعال ر حوزة عهوم ان اني

ماده  -3وظائف و اختيارات:
 -2تد ين تصويب ا لويتنا ،سناستنا بهنامال ناي مگاسالب آموزشالي شژ نهالي ر  1سالط؛
آموزش عالي آموزش شه رش
 -1نظارت رانبه ي مؤثه به رعالنتناي آموزشي شژ نهي ن ا ناي رعال ر حوزه عهوم ان اني
اتخاذ تالدابنه ززم بالهاي ارزيالابي ،آسنبشگاسالي اصالبح سالاختارنا ،محتالوا ،رهايگالدنا ،والواب
آئنننام ناي مهبوط
 -3اتخاذ تدابنه ززم بهاي تقويت آموزش شژ نش ر سط؛ ن ا ناي عهمي تهبنت ننه ي ان الاني
م تعد بويژه استا .
 -4تد ين وواب ززم بهاي مگطقي متوازن ساختن كمنت شذيهش انهجو ،بويژه ر رشت ناي م الم
عهوم ان اني بهاساس استاندار ناي مصو

شامش منزان كارآمدي ،ظهرنت اي اشتغال مفند ر كهالور

تگاسب با مباني نظهي اسبمي رهنگگ اسبمي – ايهاني
 -5بهنام ريزي بهاي تقويت تولند عهم نظهي شه ازي ر حوزة عهوم ان اني
 -0طهاحي ايجا يك نظام مگ جم بهاي انتهار ته يج آثار مگاسب ر حوزه عهوم ان اني با نالدف
ارائ ب مخاطبنن استفا ه كگگدگان اين آثار
 -7ارائ رانلارناي مگاسب بهاي حمايت مؤثهاز شه ژهناي اساسي تحقنقات تولندات زيهبگالائي
ننز انديهمگدان ن ا ناي رعال ر س ت ارتقاء عهوم ان اني
 -8رهانم كه ن ساز كارناي ززم بهاي رعالنتناي عهمي مهتهك منان انهالياه حالوزه ر عهالوم
ان اني از قبنش قطبنا …
 -9ن ا يگ سازي كهسيناي نظهي شه ازي ،نقد مگاظهه آزا انديهالي ر عهالوم ان الاني معالارف
اسبمي ر انهياه حوزه ،با مهاركت ننئت حمايت از كهسالن اي نظهيال شه ازي ،نقالد مگالاظهه
آزا انديهي ر س ت مواس ة انتقا ي با عهوم ان اني تهسم اي

 -26بهنام ريزي بهاي تولند مگابع عهوم ان اني معهري آن ر صحگ ناي بننالمههي
ماده  -4تركيب اعضاء
 )2يلي از اعضاء شوراي عالي انقب
 )1معا ن ذيهب رئن

رهنگيي ب انتخا

شوراي عالي (رئن )

ن ا نمايگدگي مقام معظم رنبهي ر انهيان ا

 )3معا ن ذيهب

زيه عهوم ،تحقنقات رگا ري

 )4معا ن ذيهب

زيه آموزش شه رش

 )5نمايگده شوراي عالي حوزه عهمن قم
 )0معا ن ذيهب رئن

انهياه آزا اسبمي

 )7رئن

يا نمايگده ذيهب شژ نهياه رهنگگ انديه اسبمي

 )8رئن

يا نمايگده ذيهب شژ نهياه عهوم ان اني مطالعات رهنگيي

 )9نمايگده ذيهب مؤس
 )26رئن

آموزشي شژ نهي امام خمنگي (ره)

يا نمايگده ذيهب شژ نهياه حوزه

انهياه

 )22شگج نفه از صاحبگظهان حوزه عهوم ان اني ب شنهگ ا اعضاي شوراي عالي انقب

رهنگيالي

تأيند شوراي عالي
نفه از صاحبگظهان عضو انجمنناي عهمي انهياني ر عهص عهوم ان الاني بالا تصالويب

)21

شوراي عالي انقب
)23

رهنگيي

نفه از صاحبگظهان عضو انجمنناي عهمي حوز ي ر عهص عهالوم ان الاني بالا تصالويب
شوراي عالي انقب

)24

رهنگيي

نفه از رؤساي انهلدهناي عهوم ان اني با تصويب شوراي عالي انقب

رهنگيي

ماده  -5مصوبات تصمنمات اين شورا با رعايت ما ه  29آينننام اخهي شوراي عالالي انقالب
رهنگيي ش

از تأيند تصويب ن ائي توس شوراي عالي مطابق با ما ه  9آينن نام اخهي شوراي

عالي ،ززم ازسهاء است كهنال سالتيان اي مووالوي ايالن مصالوب از قبنالش :زارتخانال ناي عهالوم،
تحقنقات رگا ري ،آموزش شه رش ،شژ نهالياهنا ،انهالياه آزا اسالبمي موظاله بال اسالهاي آن
ميباشگد.
ماده  – 0اين شورا نه  0ماه يلبالار گزارشالي از رعالنتنالاي خالو را بال شالوراي عالالي انقالب
رهنگيي ارائ مي ند.
ماده  -7آينننام

اخهي سايه مقهرات مهبوط ب سه الات ايالن شالورا ،توسال خالو شالورا بال

تصويب ميرسد.
ماده  -8اين آينن نام ر  8ما ه ر سه

 056مور  88/7/12شوراي عالي انقب

رهنگيالي بال

تصويب رسند.
05601/ /ال1ال2ال402ال قا

محمود احمدينژاد
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي

