«تاسوِ تؼالی»
شیًٌوامٍ داخلی گريٌَای مًسیقی داوشجًیی
يابستٍ بٍ «کارگريٌ مًسیقی شًرای فرَىگی ي اجتماعی» داوشگاٌ یسد
دس ساستای تطکیل گشٍُّای هَسیمی داًطجَیی هَضَع هادُ " 6آئیي ًاهِ تشًاهِ ّای هَسیمایی دس داًطگاُّا ٍ
هؤسسات آهَصش ػالی سشاسش کطَس"هصَب جلسِ  277ضَسای اسالهی ضذى داًطگاُّا ٍ هشاکض آهَصضیی هیَس
 ،44/10/14ضیًَُاهِ داخلی گشٍُّای هَسیمی داًطجَیی تا اّذاف صیش تْیِ گشدیذُ است:
اَداف:
-1پاسخگَیی هٌاسة ٍ ضایستِ تِ دسخَاست تشگضاسکٌٌذگاى تشًاهِّای داًطجَیی ٍ دسٍىداًطگاّی کِ هتماضی
استفادُ اص هَسیمی دس تشًاهِ خَد ّستٌذ.
 -2تَلیذ هَسیمی فاخش ٍ هتٌاسة تا هضاهیي فشٌّگ ایشاًی -اسالهی ٍ اًمالتی تا تاکیذ تش استفادُ اص داًطیجَیاى
ػاللوٌذ دس توام صهیٌِّا اػن اص آٌّگساصی ،تٌظین آٌّگ ،هلَدی ٍ ًَاصًذگی
 -3ساخت ٍ تٌظین سشٍدّای هٌطثك تا ضأى داًطجَ ٍ داًطگاُ تِ ػٌَاى پیطاٌّگ ًظام فشٌّگی دس جاهؼِ
مادٌ ( :)1ساختار ي اعضاء گريَُای مًسیقی داوشجًیی
 -1گشٍُّای هَسیمی داًطجَیی ٍاتستِ تِ کاسگشٍُ هَسیمی ضَسای فشٌّگی ٍ اجتواػی داًطگاُ یضد اسیت ٍ تیا
ًظاست ایي کاسگشٍُ فؼالیت هیًوایذ.
 -2تشای ضکلگیشی گشٍّْای هَسیمی داًطجَیی ،کاسگشٍُ تا فشاخَاى یا دػَت اص داًطجَیاى ٍاجذ ضشایط ،پی
اص اًجام هصاحثِ ،دس صَست احشاص ضشایط ،ػضَیت ایطاى سا هیپزیشد.
 -3ػضَیت اػضای گشٍُ یکسالِ است ٍ هیتَاًذ تا پایاى دٍسُ داًطجَیی توذیذ ضَد .الثتِ کاسگشٍُ هیتَاًذ لثیل
اص پایاى دٍسُ داًطجَیی آى سا لغَ یا تؼذ اص دٍسُ داًطجَیی آى سا توذیذ ًوایذ.
 -4گشٍّْای هَسیمی صشفاً تِ صَست غیشهختلط تطکیل هیضَد.
تبصرٌ  :1حذالل اػضای ّش گشٍُ سِ ًفش است ٍ اػضا اص تیي خَد یک ًفش سا تیشای یکسیاب تیِ ػٌیَاى سشپشسیت
گشٍُ اًتخاب ٍ تِ کاسگشٍُ هؼشفی هی کٌٌذّ .شگًَِ استثیا تیا کیاسگشٍُ اص قشییك سشپشسیت صیَست خَاّیذ
گشفت .سشپشست گشٍُ هَظف است هطخصات کاهل گشٍُ ضاهل ًام گشٍُ ٍ اػضا سا تِ کاسگشٍُ اػالم ًوایذ.
تبصرٌ  :2الصم است ًام پیطٌْادی گشٍُ هَسیمی داًطجَیی ضوي سػایت ػذم ّوٌاهی تا سایش گشٍُ ّا تیِ تایییذ
کاسگشٍُ هَسیمی تشسذ.
مادٌ( :)2شرایط عضًیت
تشای ػضَیت دس گشٍّْای هَسیمی داًطجَیی ،ضشایط صیشالضاهی است.
 -1داًطجَی داًطگاُ یضد
 -2آضٌا تِ هَسیمی ٍ احکام اسالهی هشتثط تا هَسیمی
 -3پایثٌذ تِ اسصش ّای اخاللی ،دیٌی ٍ اًمالتی
تبصرٌ  :1احشاص ضشایط فَق تش ػْذُ کاسگشٍُ یا ًوایٌذگاى هؼتوذ آى است.
تبصرٌ  :2تذاٍم ػضَیت ٍی هٌَ تِ استوشاس ضشاتط فَق هی تاضذ

تبصرٌ :3دس ضشایط خاظ تا ًظش کاسگشٍُ اداهِ فؼالیت داًطجَی فیاسؽ التصصییل دس گیشٍُ هَسییمی داًطیجَیی
تالهاًغ است.
مادٌ ( :)3يظایف سرپرست گريٌ
الف) تطکیل جلسات گشٍُ ٍ دػَت اػضاء
ب) ساتط هیاى گشٍُ ٍ کاسگشٍُ
ج) دػَت اص اساتیذ ٍ هذسساى هتؼْذ هَسیمی تشای ّذایت ٍ استماء گشٍُ
د) پیگشی پشداخت حكالضحوِ اػضای گشٍُ دس ّش اجشا
د) لثَب ٍ سد دػَتّایی کِ اص گشٍُ صَست هیگیشد.
مادٌ ( :)4چگًوگی فعالیت
 -1تَجِ تِ تصشیح «آییيًاهِ تشًاهِّای هَسیمایی دس داًطگاُّا ٍ هؤسسات آهیَصش ػیالی سشاسیش کطیَس»،
آهَصش هَسیمی ٍ تشگضاسی کالس هَسیمی هجاص ًویتاضذ.
ّ -2ش گشٍُ هَسیمی هیتَاًذ توشیيّای خَد سا دس هصلی کِ کاسگشٍُ تؼییي هیکٌذ اًجام دّذ.
تبصرٌ :جلسات توشیي تِ ّیچ ٍجِ ًثایذ هختلط تاضذ .گیشٍُ هَسییمی خیَاّشاى صیشفا هییتَاًیذ دس هصییط
سشاّای (خَاتگاّْای) داًطجَیی خَاّشاى فؼالیت ًوایذ.
 -3هتيّای هَسد استفادُ گشٍُ تایذ اص جْت ادتی فاخش ٍ اص جْیت هصتیَا ٍصییيع تؼیالیتخیصع اهییذآفشیي ٍ
ّوشاستا تا ًگاُ الْی ٍ اًمالتی تاضذ.
تبصرٌ :تا تَجِ تِ اّذاف تطکیل گشٍُ ٍ جایگاُ داًطگاُ ،صشف ًذاضتي ًکات هٌفی کیافی ًیسیت ،تلکیِ الصم
است هتَىٍ ،یژگیّای هزکَس دس تٌذ فَق سا داسا تاضذ.
 -4کاسّایی کِ گشٍُ اسائِ هی دّذ اص جْت آٌّگ ٍ سیتن تایذ دس چاسچَب هَاصیي ضشػی (فتاٍای همام هؼظین
سّثشی) تاضذ.
 -5هصتَای تشًاهِ لثل اص توشیي ٍ اجشا تایذ تَسط سشپشست گشٍُ اسائِ ضَد تا تِ تاُییذ کاسگشٍُ یا کاسضٌاسیی
کِ تَسط کاسگشٍُ تؼییي هیضَد ،حذاکثش ظشف دُ سٍص ،تشسذ.
 -6تش اساس آییيًاهِ تشًاهِّای هَسیمایی دس داًطگاُّا ٍ هؤسسات آهَصش ػالی سشاسش کطَس ،اسائیِ تشًاهیِ
هستمل هَسیمی یا کٌسشت هوٌَع است.
مادٌ( :)5حمایتَای داوشگاٌ از گريٌَای مًسیقی
-1اسائِ خذهات هطاٍسُای اص قشیك کاسضٌاساى خثشُ
 -2تاًهیي هکاى توشیي.
-3هؼشفی گشٍُ تِ هجوَػِ ّا ٍ ًْادّای تشگضاسکٌٌذُ تشًاهِّای هختلف دس داًطگاّْا.
 -4اٍلَیت دادى تِ گشٍُ ّای هَسیمی داًطجَیی تشای اجشای تشًاهِ ّای سسوی داًطگاُ.
 -5پاسخگَیی تِ استؼالم ٍ دسخَاست ّای گشٍُ حذاکثش ظشف دُ سٍص.
تبصرٌ  :1تذیْی است ّشگًَِ پشداخت حكالضحوِ گشٍُ هَسیمی تش اسیاس ػیشف داًطیجَیی تیش ػْیذُ ًْیاد
تشگضاسکٌٌذُ تشًاهِ است ٍ دس صَست تشٍص اختالف ،کاسگشٍُ هَسیمی هشجغ داٍسی خَاّذ تَد.

تبصرٌ  :2هجَصی کِ تش اساس ایي ضیًَُاهِ تشای گشٍُ هَسیمی داًطجَیی صادس هیضیَد صیشفاً دس هصیذٍدُ
داًطگاُ یضد اػتثاس داسد ٍ ّش گًَِ فؼالیت ایي گشٍُ خاسج اص داًطگاُ تاتغ همشسات ًْادّای ریشتط است.
تبصرٌ  :3تأهیي ٍ تؼویش اتضاسآالت هَسیمی تش ػْذُ خَد اػضای گشٍُ است.
ایه آییهوامٍ در  5مادٌ ي  10تبصرٌ در تاریخ  89/6/11بهٍ تصهًیش شهًرای فرَىگهی ي اجتمهاعی
داوشگاٌ یسد رسید ي از زمان تصًیش ،در داوشگاٌ یسد الزماالجراست.

