باسمه تعالي

طرح ساماندهي تشكلاهي عل يم

معاونت ژپوهش
اداره كل دفتر ژپوهشگران و مراكز ژپوهشي
نج
اداره امور ژپوهشگران و ا مناهي علمي
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مقدمه:
فوايد و مزاياي كار جمعي بر هيچ فردي پوشيده نيست همفکري و تقويت انديشه ها ،همدلي و تقويت انگيزه ها،
باالرفتن همت ها ،هم افزايي در كميت و كيفيت ،تربيت نيرو ،احساس تعلق نسبت به ديگران از جمله اين مزايا
است .عالوه بر اين با توجه نکردن به فعاليت هاي گروهي آگاهانه و هماهنگ ،ممکن است ما كار يکديگر را خنثي،
تخريب و يا تکرار كنيم.
جامعة المصطفي با توجه به اهميت كار گروهي و در راستاي رسالت معاونت پژوهش در خصوص تشکل بخشي
به پژوهشگران المصطفي اقدام به راه اندازي بخش تشکل هاي علمي كرده است تا پژوهشگراني كه نميتوانند در
قالب انجمن هاي علمي فعاليت كنند بتوانند در قالب جديد تشکل علمي به فعاليت جمعي بپردازند.
معاونت پژوهش با توجه به وجود تشکلهاي فرهنگي و انجام فعاليتهاي علمي در قالب اين تشکلها و عدم
ساماندهي و هدايت و در نهايت حمايت و پشتيباني مناسب از اين فعاليتها ،الزم ديد با تدوين آييننامه تشکل-
هاي علمي قدمي در راستاي تعالي هر چه بيشتر پژوهشگران ارجمند بردارد .و با ساماندهي و حمايت از تشکلها
تأكيد مجددي بر انجام كارهاي گروهي نمايد
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اهداف و سياستها:
 -1ايجاد زمينه مناسب براي تجلي استعدادها و برانگيختن خالقيت و شکوفايي علمي طالب؛
-2افزايش سطح مشاركت و رقابت طالب در فعاليت هاي علمي جمعي؛
 -3ارتقاي سطح علمي اعضاي تشکل؛
 -4ايجاد روحية تحقيق و خود باوري به طالبي كه تازه وارد عرصة پژوهش شده اند؛
 .5هم افزايي در كميت و كيفيت آثار توليدي پژوهشگران؛
 .6ايجاد انگيزه تحقيق و پژوهش و فعاليتهاي علمي در بين اعضاء.

بخش اول :كليات و تعاريف
ماده  - 1در اين طرح تعاريف زير مورد نظر است:
 - 1 - 1مؤسسات و تشکل هاي علمي ،تشکيالتي است كه با اهداف و مقاصد علمي ،اعم از انتفاعي يا غير انتفاعي
و بر اساس شرايط مندرج در اين ضوابط به مسئوليت اشخاص حقيقي يا حقوقي واجدشرايط براي فعاليت در يك
يا چند قلمرو علمي تشکيل ميشوند و شوراي سياستگذاري و نظارت بر تشکلهاي علمي مجوز تأسيس ،نظارت
بر فعاليتها و انحالل آنها را صادر مي كند.
 - 1- 1المصطفي :در اين طرح به جامعة المصطفي العالمية اطالق خواهد شد.
تبصره :هرمركز يا واحد صفي وابسته به جامعة المصطفي نيز در اين طرح همانند المصطفي(ص) محسوب
ميشود.
 - 1 - 2المصطفائيان :عبارتند از طالب فراگير و دانشآموخته واعضاي هيأت علمي المصطفي .
 – 1 - 3تشکل علمي :جمعيتي مركب از المصطفائيان كه پس از دريافت مجوز رسمي فعاليت از مرجع ذي صالح
( شوراي سياستگذاري و نظارت بر تشکل هاي علمي المصطفي -مصرح در بخش سوم اين طرح)در جهت تحقق
اهداف مصرح در اين آييننامه و در چهار چوب قانون كشور متبوع خود فعاليت نمايند.
 - 1 - 4عضو :به هريك از المصطفائيان كه نسبت به ثبت نام خود براي عضويت در يکي از تشکلهاي علمي اقدام
نموده و پذيرفته شده است اطالقميشود( .عضويت به منزله موافقت با اساسنامه تشکل است).
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تبصره :هرفرد تنها مي تواند در زمان واحد در يك تشکل عضويت داشته باشد و درغير اين صورت عضويت مؤخّر
قابل قبول است.
ماده  - 2محدوده فعاليت:
 - 2 - 1هرنوع فعاليت تشکل در چارچوب ضوابط و مقررات المصطفي

و اين آييننامه و ساير قوانين موضوعه

كشور محل فعاليت مجاز است.
تبصره :براي هر گونه فعاليت در خارج از المصطفي ،تشکلها موظفند از مقامات ذي ربط مجوز فعاليت دريافت دارند.

 - 2 - 2انتشار هر نوع نشريهاي با مجوز شوراي سياستگذاري و نظارت بر تشکل هاي علمي صورت ميگيرد.
در صورت مغايرت هرنوع فعاليت تشکل با مصالح المصطفي ،ضوابط شرعي و ارزشهايانقالب اسالمي ،شوراي
سياستگذاري و نظارت بر تشکل هاي علمي از آنها جلوگيري مينمايد.

بخش دوم  :فرآيند تأسيس و ساختار تشكلها
ماده  – 3تشکلها با طي مراحل زير تأسيس ميگردند:
 - 3 -1حداقل  5نفر از طالب با داشتن شرايط زير ميتوانند به عنوانهيأت مؤسس با ارائه نام مشخصي
برايتشکل ،تقاضاي صدور پروانه فعاليت نمايند:
الف .اعتقاد و التزام عملي به اسالم ،واليت مطلقه فقيه و قانون اساسي؛
ب -نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر به تأييد مراجع ذي ربط و برخورداري از حسن شهرت؛
ج -دارا بودن سن  25سال و متأهل بودن و يا حداقل  22سال براي اشخاص مجرد؛
د -داشتن امکانات كافي و مناسب به تشخيص شوراي سياستگذاري و نظارت بر تشکلهاي علمي؛
ه -داشتن مدرك كارشناسي يا معادل آن به تشخيص مراجع ذيربط؛
و -صالحيت علمي و تخصصي يا تجارب كافي متناسب با موضوع؛
ز -داشتن  6ماه سابقه مؤثر فعاليت در تشکلها و يا انجمنهاي علمي؛
 - 3 -2شوراي سياستگذاري و نظارت بعد از بررسيهاي الزم ،ظرف مدت يك ماه دربارة پذيرش يا عدم پذيرش
تقاضاي هيأت مؤسس اعالم نظر خواهد نمود و در صورت اعالم موافقت اصولي با تقاضا ،مؤسسان موظفند در
مدت يك ماه از تاريخ اعالم ،نسبت به ارائه اساسنامه و تحقق شرايط مندرج در آن كه در اين ضوابط به آن تصريح
شده اقدام نمايند.
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 - 3 - 3شوراي سياستگذاري و نظارت بر تشکل هاي علمي پس از دريافت فهرست اسامي اعضاء (در حد نصاب
الزم) حداكثر ظرف دو ماه نسبت به بررسي و تصويب اساسنامه و صدور مجوز براي تشکل واجد شرايط اقدام
مينمايد.
 - 3 - 4شوراي سياستگذاري و نظارت بر تشکل هاي علمي موظف است در صورت عدم موافقت با تشکيل
تشکل علمي  ،مراتب را به طور كتبي با ذكر داليل و مستندات به متقاضيان اعالم نمايد ومتقاضيان ميتوانند ظرف
مدت يك ماه ضمن تأمين نظر شوراي سياستگذاري و نظارت بر تشکل هاي علمي تقاضاي تجديد نظر نمايند.
تبصره :هرنوع تغيير در اساسنامه منوط به تأييد شوراي سياستگذاري و نظارت بر تشکلهاي علمي ميباشد.
 - 3 - 5حد نصاب تعداد اعضاي تشکلهاي علمي طالب با احتساب هيأت مؤسس  10نفر ميباشد.

بخش سوم :شرايط و ضوابط مندرج در اساسنامه
ماده  -4مؤسسان در قبال سياستها و خط مشي كلي و مدير مسئول در قبال فعاليتها و امور اجرايي مؤسسه و تشکل
علمي مسئولند و وظايف و مسئوليتهاي هر يك بايد به تفکيك در اساسنامة پيشنهادي منظور شود.
ماده  -5اساسنامة مركز فرهنگي موضوع اين طرح بايد واجد اين نکات باشد:
 -1ذكر اهداف علمي و مصاديق فعاليتها و انطباق آنها با شرايط مندرج در اين ضوابط و شيوه نامههاي صادر شده
در محدودة وظايف و اختيارات شواري سياستگذاري و نظارت بر مؤسسات و تشکلهاي علمي؛
 -2ذكر نام و نوع فعاليت (غير تجاري انتفاعي يا غير انتفاعي) تابعيت و سرمايه و مدت فعاليت و التزامات قانوني
مركز علمي؛
 -3اركان و تشکيالت مركز (مؤسسان و مدير مسئول ،مجامع عمومي و نحوة تشکيل جلسات و رسميت آنها و
نصاب مقرر براي تصميم گيري با تعيين حدود و وظايف اختيارات و مسئوليتهاي هر يك به تفکيك)
 -4سرمايه اوليه و منابع تأمين درآمد و دارائي و وضع امور مالي و محاسباتي و نحوه تقسيم سود (در مورد مراكز
انتفاعي) يا تخصيص درآمدها (در مورد مراكز غير انتفاعي) و چگونگي تأمين هزينهها و زيانهاي احتمالي
 -5چگونگي اداره و عضو پذيري تشکلهاي علمي در آينده؛
 -6شرايط انحالل و تعيين سرنوشت اموال تشکل علمي پس از انحالل؛
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 -2ساير شرايط و ضوابط با توجه به ضوابط و اهداف علمي و براساس مقررات حاكم بر مؤسسات غير تجاري كه
با مقاصد علمي و در قلمرو يك يا چند فعاليت پيش بيني شده در ماده يك فعاليت ميكنند.
تبصره  -1اساسنامة پيشنهادي بايد در دونسخه تنظيم و به همراه صورتجلسات هيئت مؤسس پس از امضا به تأئيد
شوراي سياستگذاري و نظارت بر مؤسسات و تشکلهاي علمي برسد.
تبصره  -2در تشکلهاي علمي (ادبي،هنري) كه نوع فعال يت آنها غيرانتفاعي است ،تعداد مؤسسان نبايد از  3نفر
كمتر باشد؛ ولي در مؤسسات علمي كه در قلمرو يك فعاليت علمي تأسيس ميشوند ،رعايت اين شرط الزامي
نيست و مؤسسات كه در قلمرو دو فعاليت موضوع اين ضوابط تأسيس مي شوند ،تعداد مؤسسان نبايد از تعداد
فعاليتهاي علمي پيش بيني شده در اساسنامة آنها كمتر باشد.

بخش چهارم :شوراي سياستگذاري و نظارت بر تشكلهاي علمي
ماده  - 6به منظور سياستگذاري و نظارت بر فعاليتهاي تشکلهاي علمي المصطفي(ص) ،شوراي سياستگذاري و
نظارت بر تشکل هاي علمي با تركيب وشرح وظايف ذيل تشکيل ميشود:
 - 4 - 1تركيب شوراي سياستگذاري و نظارت بر تشکل هاي علمي:
الف .معاون پژوهش جامعة المصطفي(ص)(رئيس شورا)
ب .مدير كل دفتر پژوهشگران و مراكز پژوهشي؛
ج .كارشناس مسئول پژوهشگران و انجمنهاي علمي؛
د .كارشناس انجمنها و تشکل هاي علمي به عنوان منشي جلسه بدون حق رأي.
 - 4 - 2وظايف شوراي سياستگذاري و نظارت بر تشکل هاي علمي:
الف .بررسي اساسنامه و صالحيت اعضاي مؤسس تشکلهاي علمي.
ب .اعالم موافقت اصولي و صدور پروانه فعاليت براي تشکلهاي علمي.
ج .صدور مجوز انتشار نشريه تشکلها.
د .رسيدگي به تخلفات تشکلها بر اساس آيين نامه مربوط.
ه .رسيدگي به شکايات واصل شده از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با فعاليتهاي تشکلهاي علمي.
و .توقف و يا لغو پروانه فعاليت تشکلهاي علمي.
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ز  -تصويب دستورالعملهاي اجرايي اين طرح حسب مورد.
ح – اعمال تغييرات مورد نياز در آييننامه تشکلهاي علمي و تصويب آن.
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