
۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۲۴۵۶۶/د

ندارد

رئیس محترم دانشکده

سرپرست محترم دانشکده

رئیس محترم موسسه

با سالم و احترام،

بر اساس تبصره ۵ ماده ۵ دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه موسسه و وظایف و اختیاراتشان، خواهشمند است 
مطابق این شرایط زیر که به تصویب شورای دانشگاه  رسیده اقدام به برگزاری انتخابات نموده و اسامی نمایندگان 
منتخب آن دانشکده را تا دو برابر تعداد نماینده تعیین شده در جدول زیر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ به ریاست محترم 

دانشگاه اعالم نمایید.

۱ -  نامزدهای عضویت در هیئت ممیزه باید در مرتبه استادی یا دانشیاری باشند.
۲ -  اعضای هیئت علمی دانشکده با حداقل مرتبه استادیاری با سه سال سابقه خدمت می توانند در انتخاب 

اعضای هیئت ممیزه شرکت کنند.
۳  -     دانشکده هائی که تعداد ۳ و بیشتر از ۳ عضو هیئت علمی با مرتبه استادی دارند، لزوما یکی از 

نمایندگان معرفی شده آنها باید در مرتبه استادی باشد.
۴ – افراد منتخب دانشکده ها در صورت تایید وزارت علوم و عضویت در هیأت ممیزه ملزم به شرکت در 

جلسات هیأت ممیزه هستند و غیبت در ۳ جلسه متوالی یا ۴ جلسه متناوب در یک سال، استعفا تلقی 
شده و بر اساس ضوابط فرد دیگری جایگزین می شود. 

     *  تعداد نمایندگان منتخب دانشکده ها بر اساس تعداد اعضای هیئت علمی به شرح جدول ذیل می باشد.
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استادیار دانشیار استاد دانشکده                                             ردیف

۳ ۸۹ ۵۵ ۲۳ ۸ ادبیات و علوم انسانی ۱
۱ ۲۲ ۱۴ ۵ ۳ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲
۱ ۳۳ ۲۷ ۵ ۱ دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۳

۲ ۵۶ ۴+۳۴ ۱۴ ۴
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی-

مؤسسه تحقیقات تربیتی،روانشناختی و اجتماعی
۴

۱ ۳۹ ۲۰ ۱۴ ۵ دانشکده علوم جغرافیایی ۵
۱ ۲۹ ۳+۲۱ ۲ ۳ دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر – موسسه ریاضیات ۶

۲۵   ۱۲ ۹ ۴ دانشکده شیمی ۷
۲۱ ۱۳ ۶ ۲ دانشکده علوم زمین ۸۲
۱۸ ۱۲ ۲ ۴ دانشکده فیزیک ۹

۱ ۳۱ ۱۸ ۱۰ ۳ دانشکده علوم زیستی ۱۰
۱۶ ۱۲ ۴ -- اقتصاد ۱۱

۱
۱۳ ۱۰ ۲ ۱ دانشکده علوم مالی ۱۲

۲ ۶۲ ۴۷ ۹ ۶ دانشکده فنی و مهندسی ۱۳
۱ ۲۹ ۲۴ ۳ ۲ دانشکده مدیریت ۱۴

--- ۵ ۵ -- -- دانشکده هنر و معماری ۱۵
۱۶ ۴۸۵ ۳۳۱ ۱۰۸ ۴۶ جمع


