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آنييانهم اجرايي ا مناهي علمي طالب جامعه ا صطفي
مقدمه:
به منظور حمایت و تقویت روحيه و توان علمي دانشپژوهاان و داناشآموختگاان مساتد و توانمنا و ااماهو آوردن نميناههاا مناباب باما
اداليتها جمدي ،همچنين بهام گيام ان توانمنا

و خیتيات آناان در تتقاع توباده علماي و نهدات توليا علاو و جنا ش نام ااااار ،

انجمنها علمي در حون ها مختلف دانش ،ط ع مفاد این آیينناماه تكاليم مايشاون و باه اداليات مايپمداننا در ایان آیاينناماه جامدا
المصطفي الدالميه با عنوان اختصار المصطفي درج خواه ش
بخش اول :كليات و اهداف
الف :كليات
ماده  )1انجمن علمي طیب ،تكللي با ماهيت علمي و پژوهكي ابت كه توبط دانشپژوهان المصطفي با ه ف تقویت نكاط و
توان علمي و مكاركت دانش پژوهان در اداليتها گموهي علمي در رشتهها تتصيلي و موضوعات ميان رشتها مماكا صافي
داخم و خارج المصطفي تأبيس ميگمدد
ماده  )2اتحاديه انجمنهاي علمي طیب ،مجموعها ابت متكلم ان هم دبيمان انجمنها علمي كه در یك رشاته تتصايلي مكاابه ،تكاليم
ش ان و بهاداليت ميپمدانن
ماده  )3شوراي دبيران ،شورایي ابت كه دبيمان تما انجمنها یك واح آمونشي عدو آن هستن و به اداليت ميپمدانن
ماده  )4شوراي سياستگذاري و نظارت بر انجمنهاي علمي :به منظور بيابتگذار
در المصطفي

و نظارت بم اداليتهاا انجمانهاا علماي ،شاورایي

با این عنوان تكليم ميگمدد

ماده  )5مجمع عمومي :ان گمدهوآیي اعدا پيوبته انجمن به صورت عاد یا اوقالداد تكليم ميشود
ماده  )6متور اداليتها علمي انجمنها:
1ا مناظم و نق علمي؛
2ا هوان یكي ،نكست و همایشها تخصصي؛
3ا مطالدات و پژوهشها علمي؛
4ا نكم و تمویج یااتهها علمي؛
5ا اداليتها كمك آمونشي؛
6ا انتكار مجیت؛
7ا كارورن پژوهكي
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مادة  )7در هم بال تتصيلي ،انجمنها علمي با توجه به نوع و مياان اداليت ،بودجه ،تد اد اعدا ،بطح تتصايلي و  ،بام اباا
بطحبن

شايو ناماه

انجمنها علمي ،تديين بطح ميشون

مادة  )8بودجه هم انجمن بم ابا

بطح و بمانه آن انجمن و بمنامه ها اعی ش ان باو انجمان باما باال جاار تدياين مايشاود ،ایان

بودجه به صورت حمایتي بود و بخكي ان هاینهها انجمن را تأمين ميكن
مادة  )9مجون بمنامهها و اداليتها مكتمک امام ربها انجمنها كه در بطح المصطفي(ص) بمگاار ميشاود توباط مدااونين پاژوهش مماكاا
صفي و مجون بمنامهها اداليتها اماتم ان بطح المصطفي(ص) توبط مداونت پژوهش بتاد صادر ميشود
ماده  )10اداليتها انجمنها علمي صمااً در چارچوب این آیيننامه و ابابنامه انجمن مجان ميباشا و همگوناه اداليات صانفي ،بياباي و
توبط انجمنها مجان نيست
مادة  )11انواع عدویت در انجمنها علمي:
 -1اعدا پيوبته :ع ارتن ان كساني كه تتصيیت آنها در همان رشته بود و یا در آن رشاته تخصصاي دارنا و حا اتم دارا
م رک بطح  3یا در حال تتصيم در این مقطع باشن
 -2اعدا وابسته :ع ارتن ان كساني كه در آن رشته تتصيم ن ارن

ولي نس ت به آن رشته آگاهي و یا مطالداتي دارن

 -3اعدا ااتخار  :شخصيتهایي هستن كه مقا علمي آنان در نمينه دانش انجمن حائا اهميت ابت
ت صم  :عدویت اارغالتتصيین المصطفي

در انجمن علمي رشته تتصيلي خود كه دارا رت ه الف و ب هست بیمانع ابت

ماده  )12شمایط عدویت در انجمنها علمي:
 -1پذیمش ابابنامه انجمن؛
 -2داشتن صیحيتها اخیتي؛
 -3در جمیان بودن پمون عدو
 -4اعدا وابسته بای ح اتم در حال گذران ن دورة كارداني یا نيمسال اول و دو كارشنابي باشن
 -5اعدا ااتخار بای ان شخصيتهایي باش كه مقا علمي آنان در نمينه دانش انجمن حائا اهميت ابت
ت صم  : 1شمایط عدویت در انجمن ها خارج انككور ،بمابا

مقمرات واح آمونشي ممبوط خواه بود

ت صم  : 2عدویت اارغ التتصيین در صورتي كه بيش ان  %22تد اد كم اعدا انجمن ن اش  ،پذیماته ميشود )
مادة  )13وظایف اعدا انجمن:
 -1حدور در مجمع عمومي باالنه انجمن؛
 -2مكاركت در بمنامهها علمي انجمن؛
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 -3انجا اداليت پژوهكي بما انجمن؛
 -4رعایت كليه توانين و آیيننامهها انجمن
ب :اهداف
ماده  )14اهداف تشكيل انجمنهاي علمي:
 – 1شنابایي و بامان هي ابتد ادها و ذخایم علمي المصطفي

در تالب رشتهها تخصصي؛

 2نمينهبان بما بهم بمدار بهينه ان ظمايتها تخصصي دانشپژوهان و دانشآموختگان؛
 – 3نمينهبان تدميع و توبده م احث علو ابیمي و انساني در ميان اعداء ،با بهم گيم ان توان علمي گموهها و اعدا هيأت علمي؛
 - 4تقویت و گستمش روحي پمبكگم  ،آنادان یكي ،نق و مناظم م تني بم آمون ها ابیمي در تالب اداليتها جمدي؛
 - 5تقویت و تتليو پيون ها المصطفي

با بخشها مختلف جوامع علمي
بخش دوم :اركان و وظايف انجمنها

الف) مجمع عمومي
ماده  )15مجمع عمومي عاد  ،بالي یك بار تكليم ميشود ،باما رباميت جلساه ،حداور اكرمیات مطلاع (نصاف باه اضاااه یاك) اعداا
پيوبته و بما تصویب هم موضوع ،رأ موااع اكرمیت نس ي حاضم در جلسه ضمورت دارد
ماده  )16وظایف مجمع عمومي عاد
 -1انتخاب اعدا شورا ممكا انجمن و یك نفم به عنوان ناظم اداليتها شورا ممكا انجمن بما م ت دو بال؛
 - 2ابتماع گاارش شورا ممكا انجمن و تصميوگيم در مورد پيكنهادها آنان؛
 - 3ارایه پيكنهاد بمنامهها و اداليتها انجمن؛
ماده  )17مجمع عمومي اوق الداد  ،بنابم تكاخي

شاورا ممكاا انجمان تكاليم ماي شاود و باما باه رباميت رباي ن ،حداور اكرمیات

مطلع(نصب به اضااه یك) اعدا پيوبته و بما تصویب هم موضوع رأ موااع اكرمیت نس ي ااماد حاضم ضمورت دارد
ماده  )18وظایف مجمع عمومي اوق الداد :
 -1پيكنهاد انتیل انجمن به شورا بيابتگذار و نظارت بم انجمنها علمي؛
 - 2عال و ت ول ابتدفا اعدا شورا ممكا؛
 -3تصویب ابابنامه و باننگم آن
ب) شوراي انجمن علمي
ماده  )19شورا انجمن علمي متكلم ان  5عدو اصلي و  2عدو عليال ل ابت كه با انتخاب مجمع عماومي ان مياان اعداا پيوباته انجمان،
با كسب اكرمیت نس ي آرا انتخاب ميشون
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ت صم  :اعدا اصلي و عليال ل در رشتههایي با اماگيم بيش ان  152دانشپژو متكلم ان  7عدو اصلي و  2عدو عليال ل خواه بود
ماده  )20شمایط داوطل ان عدویت در شورا انجمن علمي
1ا اشتغال به تتصيم در رشته ممبوط؛
2ا ع

عدویت در شورا ممكا انجمنها علمي دیگم؛

ت صم  :1اعدا شورا دیگم تكللها در صورت ابتدفا یك ما ت م ان بمگاار انتخابات انجمنهاا علماي و پاذیمش آن مايتواننا داوطلاب
عدویت در شورا انجمن علمي شون ؛
ت صم  :2ان اعدا اارغ التتصيم انجمن ،اقط یك نفم ميتوان عدو شورا انجمن باش و بقيه بای شاغم به تتصيم باشن
 3ا ان اعدا پيوبته انجمن باش
 4ا تأیي صیحيت توبط ممكا ممبوطه؛
 5ا گذران ن ح اتم یلسال تتصيلي بما دانشپژوهان مقطع كارشنابي
ماده  )21وظایف شورا انجمن علمي:
1ا جذب و پذیمش اعدا ج ی انجمن
2ا بمنامهریا  ،بامان هي ،اجما ،ه ایت و نظارت بم اداليتها انجمن
 3ا انتخاب یلي ان اعدا شورا انجمن به عنوان دبيم انجمن به م ت دو بال و اعی آن به مداون پژوهش
4ا بمتمار ارت اط مستمم با انجمنها علمي دانشپژوهان و انجمنها علمي تخصصي المصطفي

و نهادهاا و باانمانهاا داخام و خاارج

ان ككور بما انجا اداليتها مكتمک علمي ،با هماهنگي مداونت پژوهش
5ا ارائه ابابنامه انجمن علمي جهت اخذ مجون اداليت ان مداونت پژوهش المصطفي
6ا هملار و ارت اط مستمم با م یم و اعدا هيأت علمي گمو آمونشي ذیمبط بما تتقع اه اف و اداليتها علمي انجمن
7ا تكليم كارگمو ها و كميتهها علمي و نظارت بم عمللمد آنها
8ا بمگاار مجمع عمومي عاد و اوق الداد
9ا حفظ و نگه ار اموال انجمن ،تصویب هاینهها مالي بمنامهها
12ا پيكنهاد بمنامه و بودجه باالنه انجمن علمي به مداونت پژوهش و ارائه گاارش باالنه آن به مداونت پژوهش و مجمع عمومي انجمن
ج :رئيس انجمن
ماده  )22اعدا شورا انجمن ان ميان خود یك نفم را باه عناوان رئايس انجمان باه ما ت دو باال انتخااب خواهنا كامد كاه در چاارچوب
ابابنامه انجمن و این آیيننامه اداليت خواه كمد
ماده  )23وظایف رئيس انجمن:
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 - 1بمگاار جلسات شورا انجمن؛
 - 2پيگيم و نظارت بم اجما مصوبات شورا انجمن؛
 - 3شمكت در جلسات شورا رؤبا انجمنها علمي واح آمونشي و ارائه گاارش مستمم به شورا انجمن؛
- 4انجا كليه امور حقوتي و ادار انجمن
د :شوراي رؤساي انجمنهاي علمي
ماده  )24در هم واح آمونشي كه ح اتم  3انجمن علمي دانشپژوهاان تكاليم شا باشا  ،شاورا رؤباا انجمانهاا علماي ،باا حداور
رؤبا كليه انجمنها علمي دانشپژوهان تكليم ميشود
ماده  )25شورا رؤبا انجمنها علمي ان ميان خود یك نفم را به عنوان رئيس شورا انتخاب مينماین كه بماباا

آیاين ناماه داخلاي شاورا

اداليت خواه كمد
ماده  )26وظایف رئيس شورا رؤبا انجمنها علمي:
1ا شمكت در جلسات مكتمک با رؤبا شورا رؤبا واح ها آمونشي؛
2ا هماهنگي جهت بمگاار جلسات شورا رؤبا انجمنها علمي و ارائه گاارش آن به مداونت پژوهش؛
ماده  )27وظایف شورا رؤبا انجمنها علمي:
1ا پيكنهاد و تصویب طمحها مكتمک و هماهنگي در اجما آن؛
2ا انتخاب رئيس شورا رؤبا؛
3ا ایجاد هماهنگي و ربي گي به مسائم بين انجمنها علمي
بخش سوم :فرآيند و ضوابط تشكيل انجمنها و اتحاديههاي انجمنهاي علمي
فرآيند تأسيس انجمن علمي
ماده  )28در هم واح آمونشي متناظم با هم رشته دانكگاهي یا حونو  ،یك انجمن علمي ميتوان تكليم شود
ماده  )29باما تأبايس انجمان علماي ،حا اتم  5نفام ان داناش پژوهاان رشاته ذیامبط تقاضاا خاود را باه مدااون پاژوهش واحا آمونشاي
ارائه ميدهن
ماده  )30مداون پژوهش واح آمونشي در خصوص پيكنهاد تأبيس انجمن علمي در رشتههاا موجاود در آن واحا در صاورت ن اود انجمان
در رشته مورد نظم ،پس ان مكورت و تایي گمو یا گمو ها علمي ممبوط ،موااقت خود را باما تأبايس انجمان اعای و نسا ت باه اماخاوان
ث تنا داوطل ان عدویت و بمگاار انتخابات شورا ممكا انجمان اتا ا ماينمایا ولاي در خصاوص پيكانهاد تأبايس انجمان علماي در
موضوعاتي ،غيم ان رشتهها موجود در آن واح بای با مجون مداونت پژوهكي بتاد ات ا نمای
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تبصره 1ـ در صورت ن ود مداون پژوهش ،به صیح ی رئيس واح آمونشي یلي ان مداونان عه دار وظایف خواه ش
تبصره 2ـ نمان بمگاار مجمع و انتخابات به مداونت پژوهش بتاد اطیعرباني شود
ماده  )31پس ان عدوگيم و تصاویب نهاایي ابابانامه در مجماع عماومي ،اعداا انجمان كاه شامایط عماومي داوطل اان را دارا مايباشان ،
ميتوانن داوطلب عدویت در شورا انجمن علمي ش و پس ان تأیي نهایي ،انتخابات بمگاار خواه ش
تبصره ـ اقط اعدا پيوبته انجمن حع رأ و حع داوطلب ش ن جهت عدویت در شورا انجمن ممبوطه را دارن
ماده  )32مداون واح آمونشي صیحيت نامادها را بم ط ع مفاد این آیيننامه ،بمربي و احامان و پاس ان اعای اباامي نامادهاا انتخاباات را باا
اعی ت لي بمگاار ميكن
ت صم 1ا در انتخاب اولين شورا انجمن پس ان تأبيس ،اقط دانشپژوهان شاغم باه تتصايم در رشاته ماورد نظام حاع رأ و حاع داوطلاب
ش ن را دارن
ت صم 2ا شورا منتخب ،ح اكرم ظمف م ت دو هفته پس ان بمگاار انتخابات بای ابابنامه انجمن را ت وین و به مداونت پژوهش اربال نمای

ت صم 3ا تأبيس انجمن منوط به وجود ح اتم  14عدو پيوبته خواه بود
ماده  )33یك ما ت م ان پایان م ت تانوني اداليت شورا انجمن ،این شورا با تكليم هياأت اجمایاي انتخاباات شاامم یاك نماینا ان اعداا
شورا انجمنها (با شمط ع

داوطل ي) ،یك نماین ان شورا رؤبا انجمنها واحا آمونشاي و یاك نماینا ان طامف مداونات پاژوهش

نس ت به بمگاار انتخابات دور ج ی  ،ات ا و صورتجلسه را بما مداون واح آمونشي اربال خواه كمد
تبصرهـ در صورت داوطلب ش ن تما اعدا شورا انجمن یلي ان اعدا انجمن به عنوان نماین به هيأت اجمایي مدماي ميشود
فرآيند تأسيس انجمن ميانرشتهاي
ماده  )34جهت تكليم انجمن علمي ميان رشتها  5 ،نفام ان داناش پژوهاان باه عناوان هياأت مدباس دالیام تاوجيهي ،ابابانامه پيكانهاد و
تقاضا خود را به مداون پژوهش واح آمونشي ارائه و پس ان تأیي ایكان جهت تصميوگيم باه مداونات پاژوهش باتاد ارباال مايشاود در
صورت موااقت مداونت پژوهش بتاد با تكليم انجمن علمي ميان رشتها  ،مماتب به واح آمونشي اعی و هيأت مدباس نسا ت باه اماخاوان
عدویت در انجمن ات ا خواه كمد
فرآيند تأسيس اتحاديه انجمنهاي علمي
ماده  )35انجمنها علمي رشتهها مكابه ميتوانن نس ت به تكليم اتتادیه انجمنها علمي آن رشتههاا اتا ا نماینا كاه ضاوابط و شامایط
تأبيس اتتادیه در چارچوب این آیيننامه و دبتورالدمم تكليم و اداليت اتتادیه انجمنها علمي خواه بود
ماده  )36هيأت مدبس اتتادیه ح اتم  3تن ان نماین گان انجمنها علمي در یك رشته علمي مدين ميباشن كاه درخوابات مجاون تأبايس و
اداليت را به شورا بيابتگذار و نظارت ،ارائه مينماین متتوا این درخوابت مكتمم بم موارد نیم ابت:
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1ا تقاضا عدویت بيش ان نيمي ان تكلمها علمي موجود آن رشته در المصطفي  ،به همما نامه تأیي هام یاك ان انجمانهاا كاه بام م ناا
آن ،مداون پژوهش واح آمونشي تأبيس و اداليت آن انجمن را تسجيم كمد باش
2ا ارائه پيشنویس ابابنامه اتتادیه كه به امدا تكلمها متقاضي عدویت ربي باش
ماده  )37شورا بيابتگذار پس ان دریاات درخوابت هيأت مدبس ،ح اكرم ظمف م ت دو ما نس ت به بمربي آن درخوابت ات ا مينمای

ماده  )38بلسله مماتب ربي گي به امور شلایات و یا اعتماض در كليه مماحام انتخاباات ،مدااون پاژوهش واحا آمونشاي و در صاورت عا
ربي گي به عه مداونت پژوهش بانمان ممكا خواه بود
بخش چهارم :شوراي سياستگذاري و نظارت بر انجمنها ي علمي طالب و انجمنهاي علمي پژوهشي
ماده  )39تمكيب شورا بيابتگذار و نظارت ،به شمح ذیم ميباش :
1ا مداون پژوهش المصطفي

(رئيس شورا)؛

2ا م یم كم داتم پژوهكگمان و مماكا پژوهكي(دبيم شورا)؛
 -3كارشنا

مسدول ادار امور پژوهكگمان و انجمنها علمي؛

 -4هفت نفم ان مداونان یا م یمان گمو ها به پيكنهاد مداونت پژوهش بتاد و تأیي ریابت المصطفي
ماده  )40وظایف شورا بيابتگذار و نظارت بم انجمنها علمي:
1ا بيابتگذار و تديين خط مكيها كین انجمنها علمي المصطفي ؛
2ا نظارت بم حسن عمللمد انجمنها علمي در چارچوب توانين و مقمرات و ربي گي به شلایات و تخلفات و حم اختیاات؛
ت صم  :در صورتي كه شورا ممكا انجمن علمي یا شورا دبيمان واح آمونشاي باه ابابانامه انجمان عمام ننماینا  ،شاورا بياباتگذار
بما بار اول به شورا ممكا انجمن یا شورا دبيمان تذكم ،و در صورت تلمار بما بار دو اخطار كت اي مايدها و در صاورت تلامار دبيام
انجمن یا دبيم شورا دبيمان بای در شورا بيابتگذار  ،دالیم خود را توضيح ده در صورتي كه انجمان یاا نماینا شاورا دبيامان نتواننا
شورا بيابتگذار را تانع نماین این شورا به شمح ذیم دربار انجمن تصميو خواه گمات:
الفا انتیل شورا ممكا انجمن كه در این صورت مداون واحا آمونشاي موظاف ابات ظامف ما ت  2ماا انتخاباات شاورا ممكاا را
بمگاار نمای و اعدا شورا ممكا منتم ش بما یك دور نميتوانن ناماد انتخابات شون
ب) چنانچه تخلفي اند اطي متوجه شخ

حقيقي ان اعدا شورا ممكا یا اعدا شورا دبيمان باش  ،به كميته اند اطي مدماي خواه ش

3ا بمربي و تصویب بمنامهها پيكنهاد انجمنها علمي كه در عمص بين الملم بمگاار ميگمدد
4ا تصویب آیيننامهها ،دبتورالدممها و شيو نامهها ممبوط به انجمنها و اتتادیهها انجمنها علمي و نظارت بم حسن اجما آن.
این آیيننامه در  42ماد در تاریخ

به تصویب ربي و ان تاریخ ابیغ ،تابم اجما ابت
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