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آييننامه انجمنها و اتحاديههاي علمي دانشجويي مصوبه
 8881/9/88وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
مقدمه
به منظور حمايت ،تقويت و ترويج فرهنگ و خالگ علمگ رر رخشگگها هگا
کگور ،تقويت روحيه و بنيه علم رخشگجويان مسگعد و توخشمنگ و فگرخهو دوررن
زمينهها مناسگ بگرخ فداتيگتهگا ممدگ علمگ  ،همننگي بهگر گيگر خز
توخشمن و ال قيت دشان رر تحقق توسده علم و شهضگت توتيگ علگو و منگ
شرمخفزخر  ،خشجم ها علم رخشگگجوي حگوز هگا متعلگد رخشگ بگا حمايگت
رخشگها ها و مؤسسات دموزشعات کگور ط ق مفار خي ديي شامه تگکيل م شوش
و به فداتيت م پررخزش .

بخش اول -تعاريف ،اهداف و کليات
ماده  -8خشجم ها علم رخشگجوي معگگکل خز رخشگگجويان ع قگهمنگ بگه
مگارکت رر فداتيتها علم رر يک رخشگک

يا گرو دموزش خست.

تبصره  -8رر هر رخشگها معناظر با هر رشعه رخشگگهاه يگک خشجمگ علمگ
م توخش تگکيل شور.
تبصره  -2ررصورت که رخشگجويان رو يا چن رشگعه ع قگهمنگ بگه تگگکيل
خشجم علم رخشگجوي بي رشعهخ باشن م توخشن ط ق ضوخبط خي ديي شامگه
خق خم شماين .
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ماده  -2ختحاريه خشجم ها علم  ،تگکي ت رخشگجوي  ،غيرخشعفگاع و بگي
رخشگهاه و معگکل خز ربيرخن خشجم ها علم رر رشعه رخشگهاه خست کگه رر
چارچوب ضوخبط خي ديي شامه و رسعورختدمل دن تگکيل مگ شگور و بگه فداتيگت
م پررخزر.
ماده  -8فداتيتها علم ع ارتن خز:
 -1مناظر و شق علم ؛
 -2هوخش يگ و شگستها تتصص ؛
 -3مطاتدات و پژوه ها علم ؛
 -4شگر و ترويج يافعهها علم ؛
 -5فداتيتها کمک دموزش .
تبصره -برال خز مصاريق و عرصگههگا فداتيگت خشجمگ هگا و ختحاريگههگا
خشجم ها علم ع ارتن خز:
 -1برگگگزخر رور هگگا دموزشگ تکميلگ و تقگگويع و تگگگکيل کارگگگا هگگا
تتصص ؛
 -2برگزخر و همکار رر خمرخ مگنوخر ها ،کنفرخشسهگا و مسگابقات علمگ
(رخالل و الارم )؛
 -3توتي و خشعگار شگريه علم  ،کعگاب و شگگريات ختکعروشيکگ  ،شگرمخفزخرهگا
رخياشهخ و فيلوها علم  -دموزش ؛
 -4برشامهريز و خمرخ بازري ها علم خز مرخکز علم  ،صندع و فناور ؛
 -5خط عرساش ررالصوص کليه فداتيتها مرت ط با خه خف خشجم ؛
 -6حمايگگت و تگگگويق مگگار و مدنگگو خز خبعکگگارخت ،ال قيگگتهگگا علم گ ،
فداتيتها پژوهگ و خالعرخعات رخشگجويان.
ماده  -0خه خف تگکيل و فداتيت خشجم ها و ختحاريهها خشجم هگا علمگ
ع ارتن خز:
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 -1خيجار زمينهها مناس برخ شگکوفاي خسگعد خرها ،بگرخشهيتع ال قيگت
علم رخشگجويان ،رخش دموالعهان و بهر گير خز توخشمنگ خيگگان رر تقويگت و
تحقق فضا علم رخشگها ؛
 -2خفزخي مگگارکت و رقابگت رخشگگجويان رر فداتيگتهگا علمگ ممدگ و
شهارينه ساالع خي فداتيتها؛
 -3حمايت خز فداتيتها علم رخشگجوي و رخهنماي و هگ خيت رخشگگجويان
رر خمر دموزش و پژوه ؛
 -4تقويت و تحکيو پيوش ها شظام دموزشعات با بت ها متعلد مامده؛
 -5تدميق رخش و بين علم رخشگجويان با بهر گير خز توخن علم خعضا
هيأت علم .

بخش دوم -ارکان و تشکيالت
ماده  -5رخشگجويان کليه گرخي ها و مقاطع تحصيل يک رشگعه رخشگگهاه
خعضا خشجم علم معناظر با همان رشعه به شمار م روش .
ماده  -6شورخ م يريت خشجم علمگ معگگکل خز  5عضگو خصگل و  2عضگو
عل خت ل خست که با خشجام خشعتابات خز ميان خعضا خشجم  ،با رأ مسعقيو دشان و
کس خکثريت شس درخ برخ م ت يکسال خشعتاب م شوش .
تبصره -خعضا خصل و عل خت ل رر رشعههگاي بگا فرخگيگر بگي

خز 555

رخشگجو معگکل خز  7عضو خصل و  2عضو عل خت ل الوخه بور.
ماده  -1وظايد شورخ م يريت ع ارتن خز:
 -1مذب رخشگجويان ع قهمن و ال بگه فداتيگتهگا علمگ  -پژوهگگ و
خيجار خشهيز برخ مگارکت رر خي گوشه فداتيتها؛
 -2برشامهريز  ،ساماش ه  ،خمرخ ،هگ خيت و شظگارت بگر فداتيگتهگا خروخر و
ساالشه خشجم ؛
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 -3برقرخر خرت اط مسعمر با ريهر خشجم ها علم رخشگجوي و خشجم هگا
علم تتصص رخالل و الارج رخشگها ها؛
 -4برقرخر خرت اط بگا شهارهگا و سگازمانهگا الگارج خز رخشگگها بگرخ خشجگام
فداتيتها مگعرک؛
 -5برشامهريز و پيگنهار همکار برخ خمرخ طرحها پژوهگ و مطاتدات ؛
 -6تصگوي خساسگنامه خشجمگ علمگ و خالگذ تأييگ دن خز مگ يريت فرهنهگ
رخشگها ؛
 -7همکار و خرت اط مسعمر با م ير و خعضگا هيگأت علمگ گگرو دموزشگ
ذ ربط برخ تحقق خه خف و فداتيتها علم خشجم (موضوع مار )3؛
 -8تگکيل کميعهها متعلد کار و شظارت بر عملکرر دشها؛
 -9برگزخر خشعتابات شورخ م يريت رور بد ؛
 -15حفظ و شهه خر وسايل و تجهيزخت خشجمگ  ،تصگوي هزينگههگا مگات
برشامهها ،تنظيو و خرخيه گزخرش مات خشجم بهطور سگاالشه و خرسگال دن بگه مگ ير
فرهنه رخشگها ؛
 -11ت وي برشامهها ساالشه و خرخيه دن به م ير فرهنه .
ماده  -8شورخ م يريت خشجم يک خز خعضا الور رخ بگهعنگوخن ربيگر شگورخ
خشعتاب م کن و به رييس رخشگک

و م ير فرهنه رخشگها خع م م کن .

ماده  -9ربير خشجم مسؤوتيت برگزخر ملسگات شگورخ مگ يريت خشجمگ و
پ گير و شظارت بگر خمگرخ مصگوبات دن ،شگرکت رر ملسگات شگورخ ربيگرخن
خشجم ها علم رخشگک يا رخشگها و خرخيه گزخرش مسعمر به شورخ م يريت رخ
بر عه رخرر .همنني ربير خشجمگ مسگؤول خشجگام کليگه خمگور حقگوق و خرخر
خشجم خست.
ماده  -84شورخ ربيرخن:
رر رخشگها هاي که ح خقل  5خشجم علمگ رخشگگجوي تگگکيل شگ باشگ
شورخ ربيرخن خشجم هگا علمگ رخشگگجوي رخشگگها بگا حضگور ربيگرخن کليگه
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خشجم ها علم رخشگجوي تگکيل م شور.
تبصره -رخشگک هاي که ح خقل  3خشجم علمگ رخشگعه باشگن مگ توخشنگ
شورخ ربيرخن خشجم ها علم رخشگک رخ تگگکيل رهنگ کگه وظگايد شگورخ
ربيرخن رخشگها به مز بن روم به دن تفويض م گررر.
ماده  -88يک شفر خز خعضا شورخ ربيرخن رخشگک

به خشعتاب خيگان بهعنوخن

ربير خي شورخ خشعتاب م شور که به شماينگ گ خز خيگ شگورخ رر شگورخ ربيگرخن
خشجم ها علم رخشگها شرکت م کن .
تبصره -ربير شورخ ربيرخن هر رخشگگک
رخشگک

بگه تدگ خر خشجمگ هگا علمگ دن

رر شورخ ربيرخن رخشگها رخرخ حق رأ م باش .

ماده  -82شورخ ربيرخن خشجم ها علم رخشگجوي رخشگگها خز ميگان الگور
يکشفر رخ بهعنوخن ربير شورخ خشعتاب م شماين که برخساس ديي شامه رخالل شگورخ
فداتيت الوخه کرر.
ماده  -88ربيرخن شورخ ربيرخن خشجمگ هگا علمگ رخشگگجوي رخشگگها هگا
ح خقل سات يک بار به رعوت خرخر کل خمور فرهنه وزخرت علوم مهگت بررسگ
مسايل ،مگک ت عموم خشجم ها ،خشعقال تجربيات و برشامهريز مهت طرحهگا و
برشامهها مگعرک تگکيل ملسه م رهن .
ماده  -80خشجم ها علم رخشگجوي رشعهها مگابه م توخشن شسگ ت بگه
تگکيل ختحاريه خشجم ها علم رخشگجوي دن رشعهها خق خم شماين که ضوخبط و
شرخيط تأسيس ختحاريه رر چارچوب خي ديي شامه و رسعورختدمل تگکيل و فداتيت
ختحاريه خشجم ها علم رخشگجوي رخشگها ها تديي الوخه ش .
ماده  -85وظايد شورخ ربيرخن
 -1پيگنهار و تصوي طرحها مگعرک و هماهنه رر خمرخ دن برشامهها؛
 -2خشعتاب شماين گان شورخ ربيرخن برخ شرکت رر کميعه حمايت و شظگارت
بر خشجم ها علم رخشگجوي رخشگها ؛
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 -3مدرف يک شفر شگاظر بگرخ هيگأت خمرخيگ خشعتابگات خشجمگ هگا علمگ
رخشگجوي ؛
 -4تصوي ديي شامه رخالل مگعرک خشجم ها علم رخشگگجوي رخشگگها و
ديي شامه رخالل شورخ ربيرخن رر چارچوب خي ديي شامه؛
 -5خيجار هماهنه و رسي گ به مسايل بي خشجم ها علم رخشگجوي ؛
 -6شظارت بر حس عملکرر خشجم ها علم رخشگجوي (خمور مگات  ،حفگظ و
خسعفار صحيح خز خموخل و تجهيزخت ،خمرخ ديي شامه رخالل و  )...و خرخيگه گگزخرش
به کميعه حمايت و شظارت بر خشجم ها علم رخشگجوي رخشگها .

بخش سوم -ضوابط تشکيل و فعاليت انجمنها و
اتحاديههاي علمي دانشجويي
ماده  -86برخ تأسيس خشجم علم رخشگجوي  ،ح خقل  5شفر خز رخشگگجويان
رشعه ذ ربط تقاضا الگور رخ بگه مدگاون رخشگگجوي و فرهنهگ رخشگگک و رر
صورت ع م ومور خي پست رر رخشگک دن رخ به مداون پژوهگ رخشگگک خرخيگه
م رهن  .مداون رخشگک رر صورت ع م تأسيس خشجم رر رشعه مورر شظر ،پس
خز مگورت با گرو دموزش مربوطه موخفقت الور رخ برخ تأسيس خشجمگ خعگ م و
شس ت به فرخالوخن ث تشام رخوطل ان شورخ مگ يريت و برگگزخر خشعتابگات خقگ خم
م شماي .
تبصره  -8رر صورت ع م ومور هر يک خز مداوشان فو ختگذکر ،بگه صگ ح ي
رييس رخشگک

يک خز مداوشان عه رخر وظايد الوخه ش .

تبصره  -2خشعتابات رر سگطح رخشگگها و همزمگان رر کليگه رخشگگک هگا رر
دبانما هر سال برگزخر م شور .مداوشت رخشگجوي و فرهنه زمان رقيق برگزخر
خشعتابات رخ خع م م کن .
ماده  -81مداون رخشگک

ص حيت شامزرها رخ بر ط ق مفگار خيگ ديگي شامگه
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بررس و خحرخز و پس خز خع م خسام شامزرها خشعتابگات رخ بگا خعگ م ق لگ برگگزخر
م کن  .شعايج دن ط صورتملسهخ تنظيو و به م يريت فرهنه رخشگها خرسال
م شور.
تبصره  -8فقط رخشگجويان شاغل به تحصيل رر رشعه مورر شظگر حگق رأ و
حق رخوطل ش ن رخ رخرخ م باشن .
تبصره  -2شتسعي شورخ م يريت منعت حگ خکثر ظگرف مگ ت رو هفعگه
پس خز برگزخر خشعتابات باي خساسنامه خشجم رخ ت وي و بگه مگ يريت فرهنهگ
رخشگها خرسال شماي .
ماده  -88خرخر خمور فرهنه پس خز تأيي خشعتابات و خساسنامه ،خشجمگ رخ رر
تيست خشجم ها علم رخشگجوي رخشگها ث ت و به رخشگک خع م الوخه کگرر.
م ير گرو دموزش مربوط شس ت به ص ور حکو خعضگا شگورخ مگ يريت بگرخ
م ت يکسال خق خم م شماي .
ماااده  -89شگگرخيط رخوطل گگان عضگگويت رر شگگورخ مگ يريت خشجم گ علم گ
رخشگجوي بهشرح ذيل م باش :
ختد) شرخيط عموم
 -1خشعغال به تحصيل رر رشعه مربوط؛
 -2ع م عضويت رر شورخ مرکز ريهر تگکلها رخشگجوي خعو خز صگنف ،
سياس  ،ورزش و فرهنه ؛
تبصره -خعضا شورخ مرکز ريهر تگکلها رر صورت خسعدفا يک ما ق گل
خز برگزخر خشعتابات خشجم ها علم و پذيرش دن م توخشن رخوطل عضويت رر
شورخ م يريت خشجم علم شوش .
 -3ع م محکوميت منجر به توبيخ کع و ررج رر پروش يا باالتر؛
 -4گذرخش ن ح خقل يک شيو سال تحصيل برخ رخشگجويان مقاطع کگاررخش و
کارشناس .
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ب) شرخيط خالعصاص
رخوطل ان باي ح خقل رخرخ يک خز شرخيط ذيل باشن :
 -1مد ل شيوسال گذشعه رخوطل کمعگر خز ميگاشهي مدگ ل گگرو رر همگان
شيوسال ش اش ؛
 -2رخشع ح خقل يک مقاته علم چاپ شگ (خعگو خز تگأتيد يگا ترممگه) رر
شگريات رخشگجوي  ،رخشگهاه و  ...؛
تبصره -تأيي علم بورن محعوخ مقاته توسط مگ ير گگرو ذ ربگط خشجگام
الوخه ش ؛
 -3خمرخ يا همکار رر خمرخ يک طرح پژوهگ به تأيي کارفرمگا يگا مجگر
طرح؛
 -4تأتيد يا همکار رر تأتيد يا ترممه کعاب؛
 -5رخوطل خز رخشگجويان خسگعد خرها ررالگگان و يگا برگزيگ گان ختمهيارهگا
باش .
ماده  -24مجوز برشامهها و فداتيتهاي که رر سطح رخشگک

برگزخر م شگور

توسط مداون رخشگک و ررصورت که رر سطح رخشگها برگزخر شور توسگط مگ ير
فرهنه پس خز تأيي مداون رخشگک و ررصورت که رر سطح ملّ يا فرخرخشگهاه
برگزخر شور توسط کميعگه حمايگت و شظگارت خز خشجمگ هگا علمگ رخشگگجوي
رخشگها پس خز تأيي م ير فرهنه صارر م شور.
ماده  -28فداتيت ها خشجم ها علم رخشگجوي رر چارچوب خي ديي شامه
و صرفاً رر عرصهها علم مجاز م باشن و هرگوشه فداتيت صنف  ،سياس و ....
توسط خشجم ها تتلد محسوب م شور.
ماده  -22ميزخن و شحو حمايت مات خز طرحها مصوب خشجم هگا علمگ
رخشگجوي به تگتيص مداوشت رخشگجوي و فرهنه رخشگها م باش .
ماده  -28يکما ق ل خز پايان م ت قاشوش فداتيت شورخ مگ يريت خشجمگ ،
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خي شورخ با تگکيل هيأت خمرخي خشعتابات شامل يک شماينگ خز خعضگا شگورخ
م يريت (با شرط ع م رخوطل ) ،يک شماين خز شماين شورخ ربيگرخن رخشگگها
يا رخشگک و يک شماين خز طرف مداون رخشگک شسگ ت بگه برگگزخر خشعتابگات
رور م ي خق خم و صورتملسه رخ برخ مداون رخشگک خرسال الوخه کرر.
تبصره -رر صورت رخوطلگ شگ ن ،تمگام خعضگا شگورخ مگ يريت يکگ خز
رر هيأت خمرخي خشعتاب م کنن .

رخشگجويان دن رشعه رخ بهعنوخن شماين

ماده  -20رر صورت ومور هرگوشگه شگکايت و يگا خععگرخ

رر کليگه مرخحگل

خشعتابات م ير خمور فرهنه  ،مرمع پ گير م باش .
تبصااره -رر صگگورت بگگاق ماش گ ن خالگگع ف ،کميعگگه حمايگگت و شظگگارت بگگر
خشجم ها علم رخشگجوي رخشگها مرمع تصميوگير شهاي الوخه بور.
ماده  -25مهت تگکيل خشجمگ علمگ رخشگگجوي بگي رشگعهخ  5شفگر خز
رخشگجويان بهعنوخن هيأت مؤسس راليل توميه  ،خساسنامه پيگنهار و تقاضا
الور رخ به مداون رخشگک خرخيه و پس خز تأيي خيگان به منظور تصميوگير برخ
کميعه شظارت و حمايت خز خشجم ها علم رخشگجوي رخشگها خرسال مگ شگور.
رر صورت موخفقت کميعه با تگکيل خشجم علم بي رشعهخ مرخت به رخشگک
خع م و هيأت مؤسس شس ت به فرخالوخن عضويت رر خشجم خق خم الوخه کرر.
ماده  -26پس خز عضوگير و تصوي

شهگاي خساسگنامه رر مجمگع عمگوم ،

خعضگگا خشجمگ کگگه شگگرخيط عمگگوم و خالعصاصگ رخوطل گگان رخ رخرخ مگ باشگگن ،
م توخشن رخوطل عضويت رر شورخ م يريت خشجم ش و پس خز تأييگ شهگاي
ص حيت توسط هيأت خمرخي  ،خشعتابات برگزخر الوخه ش .
تبصره  -8فقط خعضا خشجمگ حگق رأ و حگق رخوطلگ شگ ن رر خشجمگ
مربوطه رخ رخرش .
تبصره  -2شرخيط رخوطل ان عضويت رر خشجم علم رخشگجوي بي رشعهخ
باي رر خساسنامه پيگنهار خع م ش

باش .
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بخش چهارم -شوراي حمايت و نظارت بر انجمنها و
اتحاديههاي علمي دانشجويي
ماده  -21برخ حمايت خز خشجم ها علم رخشگجوي و شظگارت بگر دشهگا رر
وزخرت علوم ،تحقيقات و فناور شگورخي مرکگ خز مدگاون فرهنهگ و خمعمگاع
وزخرت علوم (رييس شورخ) ،مداون پگعي اش  ،حقوق و خمور مجلس وزخرت علوم يا
شماين تامخالالعيار و  ،م يرکل رفعگر خمگور فرهنهگ (شايگ ريگيس) ،مگ يرکل
رخشگجويان رخالل ،ربير کميسگيون خشجمگ هگا علمگ وزخرت علگوم ،کارشگناس
مسؤول خمور خشجم ها و ختحاريهها علم رخشگجوي  ،سه ت خز ربيرخن ختحاريهها
به خشعتاب شورخ ربيرخن ختحاريههگا خشجمگ هگا علمگ  -رخشگگجوي تگگکيل
م شور .ربيرالاشه خيگ کميعگه رر خرخر کگل خمگور فرهنهگ مداوشگت فرهنهگ و
خمعماع الوخه بور .وظايد خي کميعه ع ارتن خز:
 -1سياستگذخر و تديي الطمگ ها ک ن خشجم ها علمگ رخشگگجوي
رخشگها ها کگور رر چارچوب سياست توسده علم و قاشون برشامه؛
 -2خرزياب فداتيتها و شظارت بر کميعههگا شظگارت بگر خشجمگ هگا علمگ
رخشگجوي رخشگها ها برخساس گزخرشها مسعن و ساير روشها؛
 -3تديي ميزخن و چهوشه حمايت مات وزخرت علوم ،تحقيقگات و فنگاور خز
هماي ها کگور و شگستها علم خشجم ها؛
 -4خالذ تصميو و خرخيه پيگنهار مهت تسهيل خرت اط بي خشجمگ هگا علمگ
رخشگجوي با خشجم ها علم خسعارخن و پژوهگهرخن و خشجم ها علم معنگاظر
يا مگابه دن رر کگورها ريهر؛
 -5تصوي رسعورختدمل ختحاريه خشجم ها علمگ رخشگگجوي رخشگگها هگا
کگور و شظارت بر حس خمرخ دن.
ماده  -28هيأت مؤسس ختحاريه ح خقل  3ت خز شماين گان خشجم ها علم
رخشگجوي رخشگها ها و مرخکز دموزشعگات وخبسگعه بگه وزخرت علگوم ،تحقيقگات و
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فناور رر يک رشعه علم مدي م باش که ررالوخست مجوز تأسيس و فداتيگت
رخ به شورخ حمايت و شظارت بر خشجم ها و ختحاريهها علم رخشگگجوي وزخرت
علوم (موضوع مار  27خي ديي شامه) خرخيگه مگ شمايگ  .محعگوخ خيگ ررالوخسگت
مگعمل بر موخرر زير خست:
 -1تقاضا عضويت بي خز شيم خز تگکلهگا علمگ مومگور دن رشگعه رر
رخشگها ها و مرخکز دموزش عات  ،به همرخ شامه تأيي هر يک خز خشجمگ هگا کگه بگر
م نا دن م ير خمور فرهنه رخشگها تأسگيس و فداتيگت دن خشجمگ رخ تسگجيل
کرر باش ؛
 -2خرخيه پي شويس خساسنامه ختحاريه کگه بگه خمضگا تگگکلهگا معقاضگ
عضويت رسي باش .
ماده  -29شورخ حمايت و شظارت پس خز رريافت ررالوخست هيأت مؤسس و
شورخ مرکز موقت ختحاريه ح خکثر ظرف م ت رو مگا شسگ ت بگه بررسگ دن
ررالوخست خق خم م شماي و موخفقت با تأسيس موقت يا رخئم يا راليگل متاتفگت
شورخ رخ توسط ربيرالاشه به خط ع مؤسسان الوخه رساش .
ماده  -84تأسگيس ،شگرخيط خشعتگاب شگوش گان ،شگورخ مرکگز  ،خشعتابگات،
تگکي ت و خرکان ،خساسنامه و خشح
رر رسعورختدمل مجزخي که بهتصوي
شظارت بر خشجم ها و ختحاريگههگا
فناور برخساس خي ديي شامه الوخه

ل ختحاريهها خشجم ها علمگ رخشگگجوي
شورخ حمايگت و شظگارت بگر خشجمگ هگا و
علمگ رخشگگجوي وزخرت علگوم ،تحقيقگات و
رسي  ،تديي م شور.

ماااده  -88بگگه منظگگور حمايگگت و شظگگارت فداتيگگتهگگا خشجمگ هگگا علمگ
رخشگجوي  ،کميعهخ رر هر رخشگها با همي عنوخن با ترکي زير تگکيل م شور:
 -1مداون رخشگجوي و فرهنه رخشگها (رييس کميعه)؛
 -2م يرکل خمور فرهنه رخشگها (ربير کميعه)؛
 -3م يرکل خمور پژوهگ رخشگها ؛
 -4م يرکل خمور دموزش رخشگها ؛
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 -5يک شفر خز خعضا هيأت علم رخشگها به خشعتاب رييس رخشگها ؛
 -6رو شماين خز شورخ ربيرخن خشجمگ هگا علمگ رخشگگجوي رخشگگها بگه
خشعتاب خيگان.
تبصره  -8حکو خعضا کميعه توسط رييس رخشگها صارر م شور.
تبصره  -2رر رخشگها هاي که برخ خمور خشجم ها علم رخشگجوي وخح
مسعقل خيجار ش
شرکت م کن .

باش مسگؤول دن وخحگ بگ ون حگق رأ رر ملسگات کميعگه

تبصره  -8خعضا خشعتاب کميعه برخ م ت يکسال خشعتاب م شوش .
ماده  -82وظايد کميعه حمايت و شظارت بر خشجمگ هگا علمگ رخشگگجوي
رخشگها بهشرح ذيل خست:
 -1شظارت بر حس عملکرر خشجم ها علم رر چارچوب قوخشي و مقررخت و
رسي گ به شکايات و تتلفات و حل خالع فات؛
تبصره  -8ررصورت که شگورخ مگ يريت خشجمگ علمگ يگا شگورخ ربيگرخن
رخشگها خز خساسنامه خشجم تتلد شماين  ،کميعه حمايت و شظارت برخ بار خول به
شورخ م يريت خشجم يا شورخ ربيرخن تذکر شفاه يگا کع گ (حسگ مگورر)
م ره  .رر صورت تکرخر تتلد برخ بار روم خالطار کع مگ رهگ و رر صگورت
تکرخر و رريافت خالطار سوم ،ربير خشجم يا ربير شگورخ ربيگرخن بايگ رر کميعگه
حمايت و شظارت راليل خق خم الور رخ توضيح رهن  .ررصورت که خشجم يا شگورخ
ربيرخن شعوخشن کميعه رخ قاشع شماين کميعه بهشگرح ذيگل رربگار خشجمگ تصگميو
الوخه گرفت:
ختد) خشح ل شورخ م يريت خشجم که رر خي صورت مداون رخشگک موظگد
خست ظرف م ت  2ما خشعتابات شورخ م يريت رخ برگزخر شماي ( .خعضا شگورخ
م يريت منحل ش شم توخشن شامزر خشعتابات شوش )؛
ب) چناشنه تتلف خشض اط معومه شتص حقيق خز خعضا شورخ م يريت
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يا خعضا شورخ ربيرخن باش  ،به کميعه خشض اط مدرف الوخه ش .
تبصره  -2مرمگع تج يگ شظگر رر درخ کميعگه حمايگت و شظگارت شگورخ
فرهنه رخشگها خست.
 -2بررس و تصوي برشامهها پيگنهار خشجم ها علم رخشگجوي که رر
سطح فرخ رخشگهاه  ،ملّ يا بي ختملل برگزخر م گررر؛
 -3سياستگذخر و تديي الطمگ ها ک ن خشجم ها علمگ رخشگگجوي
رخشگها رر چارچوب سياست توسده علم کگور؛
 -4برشامهريگز و همگاهنه مسگايل بنيگار و مسگعمر خشجمگ هگا علمگ
رخشگجوي (تسهيل خرت اطات با ريهر شهارها مامده ،ملگ حمايگتهگا مگات ،
تگويق و تق ير خز خشجم ها علم فدال و طرحها برگزي و )...؛
 -5پيگنهار برشامه و بورمه ساتياشه خشجم ها علم رخشگگجوي رخشگگها بگه
رياست رخشگها ؛
 -6پيگنهار بورمه ساتياشه خشجم هگا علمگ بگه رياسگت رخشگگها برخسگاس
برشامهها خرخيه ش به م يريت خمور فرهنه و برشامه م ون خشجم ها.
خي ديي شامه رر  32مار و  21ت صر رر تاريخ  1387/ 9/ 18بهتصوي وزيگر
علوم ،تحقيقات و فناور رسي و خز تاريخ خب غ به رخشگها ها قابل خمرخ خست.
وزير علوم ،تحقيقات و فناور  -محم مه

زخه

