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آييننامه سرپرستي دانشجويان غيرايراني در دانشگاهها و
مؤسسههاي آموزشعالي مصوب مورخ 76/6/69
وزارت فرهنگ و آموزشعالي
با توجه به مصوبات شورايعالي انقالب فرهنگي و بند «ك» تبصره  71بودجه
سااا  7711كااك كرااور در همپنااه دااشجري دانراايوجاي پراجرانااي ،سردرس ا ي
دانريوجاي پراجراني در دانرگاهها و مؤسسات آموهيعالي به منظور سامايدهاي
به ر امور آموهشي ،رفاهي و فرهنگي اجن دانريوجاي و كمك به آشناساهي آناي با
فرهنگ و اندجره اجراي اسالمي طبق مفاد اجن آجپننامه اجياد ميگردد.
ماده  -6سرپرست دانشجويان
الف) در هر دانرگاه و مؤسسه آموهيعالي دشجرنده دانريوجاي پراجراني ،جكي
اه اعضاي هپأت علمي با حكم رجاست دانراگاه جاا مؤسساه ،باهعناواي سردرسات
دانريوجاي پراجراني منصوب مي گردد .الهم است سردرست دانريوجاي پراجراني
داراي تواناجي كافي براي انيام وظاجف مرروحه در اجن آجپننامه باشد.
تبصره -توصپه مايشاود ترجپحاا سردرسات دانرايوجاي پراجراناي م ااوي
دانريوجي و فرهنگي ،جا مدجر كك دف ر روابط بپنالمللي دانرگاه باشد.
ب) در دانرگاهها و مؤسسههاجي كه ت داد دانريوجاي پراجراني آنها بپرا ر اه
 71نفر باشد الهم اسات باراي انياام وظااجف منادرا در اجان آجاپنناماه ،دف ار
سردرس ي دانريوجاي به رجاست سردرست دانريوجاي پراجراني آي دانرگاه اجياد
گردد.
تبصره -در موارد خاص ،در دانرگاهها و مؤسسههاجي كه ت داد دانريوجاي آي
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كم ر اه  71نفر باشد ،تركپك دف ر سردرس ي منوط به ترخپص رجپس دانرگاه جا
مؤسسه است.
ماده  -2شرح وظايف
وظاجف دف ر سردرس ي دانريوجاي پراجراني در دانرگاهها بهشرح هجر است:
الف) امور آموهشي:
 -7تبپپن مقررات آموهشي براي دانريوجاي و راهنماجي آناي در امور آموهشاي
اه قبپك ان خاب گراجش مناسب ،ان خااب واحاد ،آشناسااهي باا مفااهپم حاش و
اضافه ،حش اضطراري ،مرروط شدي با تراكپك جلساات و اراجاه دف رچاههااي
راهنما.
 -2اجياد هماهنگي مپاي اس اداي راهنما و م اونت آموهشي براي رفع مركالت
آموهشي دانريوجاي.
 -7ارهجابي و ارسا مرتب گزاري دپررفت تحصپلي دانريوجاي بورسپه همراه
با آمار و اطالعات كامك به ادارهكك امور دانريوجاي داخك وهارت.
 -4بررسي مركالت تحصپلي دانريوجاي و اراجاه دپرانهاد باه ادارهكاك اماور
دانريوجاي داخك وهارت.
 -1برگزاري كالسهاي كمك آموهشي بر حسب نپاه دانريوجاي.
 -6هماهنگي در رفع مركالت و انيام امور دانشآموخ گاي.
ب) امور رفاهي:
 -7اس قبا اه دانريوجاي در بدو ورود به دانرگاه.
 -2هماهنگي با بخشهااي مخ لاف دانراگاه و آشناسااهي دانرايوجاي باراي
اس فاده مناسب اه امكانات دانرگاهي.
 -7هماهنگي و ديگپري براي رفع مركالت رفاهي دانريوجاي در بخاشهااي
مخ لف دانرگاه.
 -4توجه مس مر به وض پت روحي و رواني دانريوجاي و م رفي آناي به مراجع
مربوط ،در موارد الهم.
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 -1فااراهم كااردي تسااهپالت مق ضااي بااراي ارتباااط م قابااك دانراايوجاي و
خانوادههاي آناي.
 -6رسپدگي به امور بپمه و درماي دانريوجاي و خانوادههاي آناي.
 -1نظاارت باار درداخاات مانظم مقاارري دانراايوجاي بورساپه و رعاجاات مفاااد
شپوهنامه اعطاي بورس به دانريوجاي پراجراني.
 -8هماهنگي الهم در همپنه امور مربوط به تبدجك دروانه اقامت -تمدجد اقامت-
صدور دروانه خروا و ورود ميدد و لغو دروانه اقامت دانريوجاي.
پ) امور فرهنگي:
 -7آشناساهي دانريوجاي با فرهنگ و تمدي اسالم و اجاراي اه طرجاق نمااجش
فپلم تركپك نماجرگاهها و جرنوارههاي مخ لف.
 -2اجياد همپنه ارتباط آي با جكدجگر و با دانريوجاي اجراني.
 -7فراهم كردي همپنه شركت آناي در برناماههااي فرهنگاي و فاوب برناماه و
آجپنهاي ملّي و مشهبي.
 -4برگزاري اردو ،گرديهاي علمي و سپاح ي براي شناخت به ر شهر ،اس اي
محك تحصپك و شهرهاي دجگر جمهوري اسالمي اجراي.
 -1كمك به دانريوجاي در برگزاري مراسم ملّي هر كراور و اراجاه تساهپالت
الهم.
تبصره -در دانرگاهها و مؤسسههاي آموهيعالي كه به علت كم بودي ت اداد
دانريوجاي پراجراناي دف ار سردرسا ي اجيااد نمايشاود سردرسات دانرايوجاي
پراجراني وظپفه هماهنگي و نظارت بر اجراي اجن امور توسط بخشهاي مخ لاف
دانرگاه را بر عهده خواهد داشت.
ماده  -3تركپالت
الف) دف ر سردرس ي ميتواند به تناسب ت داد دانريوجاي پراجراني و وسا ت
ف الپتهاا ،نسابت باهكاارگپري كارشناسااي جاا بهارهگپاري اه امكاناات موجاود
م اونتهاي مربوط ،در هر جك اه امور هجر اقدام نماجد:
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 -7امور آموهشي؛
 -2امور رفاهي؛
 -7امور فرهنگي.
ب) الهم است دپشبپني تركپالت دف ر سردرس ي م ناسب با نمودار ساهماني
اه سوي دانرگاه جا مؤسسه انيام دشجرد.
ماده  -4اع بارات
با توجه به مفاد مندرا در ماده  1شاپوهناماه اعطااي باورس باه دانرايوجاي
پراجراني ،بخري اه هزجنههااي جااري و برناماههااي دفااتر سردرسا ي اه محاك
اع بارات م مركز وهارت تأمپن و درداخت خواهد شد.
اجن آجپننامه در ( )4ماده و ( )7تبصاره در تاارج  11/7/76باهتصاوجب وهجار
فرهنگ و آموهيعالي رسپده است و اه تارج ابالغ الهماالجرا ميباشد.
وهجر فرهنگ و آموهيعالي -مصطفي م پن

