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 الْكُبَرَاء جَالِسِ وَ الْحُكَمَاءَ خَالِطِ وَ الْعُلَمَاءَ سَائِلِ(: آلهوعلیهاهللصلیاهلل)قال رسول

         باش همنشین بزرگان با و باش، داشته نشر و حشر حكماء با و بپرس، علماء از
 هاي علمي    آيين نامه تشكيل و هدايت حلقه

    (019019)ویرایش 

 

ایرانی پیشرفت قرار گرفته  –ام اسالمی پس از تثبیت مقتدرانه ، اکنون در مرحله تشكیل الگوی اسالمی نظ

 است . 

شرط تبدیل ایران اسالمی به یک قدرت بین المللی ، حصول مرکزیت علمی جهانی است  که این مهم بدون 

 تحقق دانشگاه اسالمی امكان پذیر نخواهد بود . 

دانشگاه اسالمی ،   نج ساله مصوب سازمان بسیج اساتید برای دست یابی به پی راهبرداز جمله برنامه های 

استاد محور ، مرکب از یک استاد فرهیخته متعهد و تعدادی از دانشجویان مقاطع   تشكیل حلقه های علمی

 .مختلف تحصیلی می باشد 

 : یاست مناسب برا یفرصت یعلم یهاحلقهو در واقع 

 و کسب دانش معنوی و رفع ابهامات  عقیدتی تگو با بزرگان علم و معرفتمجالست وگف الف( 

 ی و ....، فرهنگ یدتی، عق یعلمب( یادگیری تكمیلی مباحث تخصصی  و دریافت پاسخ سواالت 

 ریع در وقوع جنبش نرم افزاری و تحول علمی ست (  ج

  خدمت به جامعه   د ( کسب تجربه  متخصصان و صاحبنظران علم و صنعت و مهیا شدن برای

  صنعتی کشورتحقیقاتی وکادر سازی و تامین نیروی انسانی متخصص برای دانشگاهها و مراکز و (

 از این طریق  منویات ولی امر مسلمین در تحقق دانشگاه اسالمی  عملیاتی گردد. انشااهلل  تا
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 اي ولي امر مسلمين امام خامنههاي بخشي از رهنمود  

 راه از کشور به خدمت راههایش بهترین از یكى است؛ ممكن مختلفى راههاى زا کشور به خدمت 

 هر ربلندىس ىمایه و کشور ثروت ىمایه کشور، قدرت ىمایه ملى، اقتدار ىمایه علم.  است علم

 1. است کشورى

 ِآن با بگیرند، دست به را دنیا از بخشى بلكه و خود سرنوشت توانندمى که کشورهایى فرق 

 همین در روند،مى طرف آن و طرف این به جهانى سیاستهاى امواج در کاهى پر مثل که ایىکشوره

 2است. فناورى علم، اثر بر و علم هم اصلى کلید. است

 باشد همراه جهادگونه حرکت و موفقیت به ،امید خودباورى با بایستى علمى پیشرفت این. 

 به اعتماد یک خودمان، فرهنگى ذخائر به ن،خودما ملى امكانات به خودمان، ملى خصال به باید ما 

 3.کند پیدا بروز ما هاىجوان یكایک در بایست می حالت این باشیم داشته ملى نفس

 دانشگاه، محیط. است نوزایى و نوآورى نوگرایى، شادابى، محیط طبیعى، طوربه دانشگاه محیط 

 شخصیت در پنهان درخشانِ نقاط ظهور و بروز و استعدادها جوشیدن شخصیتها، بالیدن محیط

 جوان مجموعه، چون هست؛ هم جویىحقیقت و خلوص و صفا محیط دانشگاه، همچنین. است انسان

 4.است

 هارشته تنوع و صدر ىسعه با افكار تضارب و اخالق، با تالشگرى و دین، با علم، اسالمى دانشگاه در 

 با دنیا خالصه و عمل، سرعت با ىنگرژرف و تعمق نفس، سالمت با سیاسى کار و هدف، وحدت با

 5 .است همراه آخرت

 حلقه دهها ایجاد و جلسه دهها تشكیل است ممكن پیشرفت، ایرانی – اسالمی الگوی تدوین در 

 همه از استفاده با «شده آغاز راه» این بهرحال باشد، ضروری ها حوزه و دانشگاهها در فكری و علمی

 6.برسد مطلوب نقطه به نشاءاهللا تا یابد ادامه کشور نخبگانی ظرفیت

                                                             
 (۷۸۳۱/۶۰/۶۰) دانشگاهى جوان نخبگان دیدار با  در بیانات. 1
 (۷۸۳۰/۶۸)ایهسته كارشناسان و اتمی انرژی سازمان مسئوالن دیدار با  در بیانات .2

 (3/7/77) كشور  هایدانشگاه اساتید با . دیدار3

 (۷۸۳۱/۶۱/۱۱)  بهشتى شهید دانشگاه دانشجویان دیدار با  در . بیانات4

 (1370/97/93. پیام شفاهی به دانشجویان)0

 (۷۸۳۱/۶۱/۷۶) «پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی» موضوع با راهبردی هایاندیشه نشست . نخستین6
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 2کشور مسئوالن آنها اساس بر تا داد سامان علمی هایحلقه در را کشور مهم هایتصمیم باید 

 1کنند اتخاذ را اساسی هایتصمیم

 کنونى برهه در کشور، در علم پرچمداران عنوان به محترم، اساتید که است این بنده تكیه و تأکید 

 را او کنید؛ برقرار ارتباط او با - کنید کار درس از فراتر دانشجو با  .بدانند مسؤول واقعاً را خودشان

 و استاد بین هم علمى مذاکره ثانیاً - بگذارید میان در او با را تحقیقى هاىزمینه و کنید کار به وادار

 2.است مهمّى بسیار مطلب دانشجو

 هیئتهاى اعضاى ارتقاء مالك ىمسئله بود، آقایان صحبتهاى در هم اىاشاره که دیگر ىنكته یک 

 و خوب حرفهاى همه اینها، و آى.اس.آى مجالت و مقاله حاال خوب، چیست؟ مالکها این. است علمى

 آى.سى.آى مجالت در ىشدهدرج مقاالت این خود حاال. نباشد مالك تنها اینها لیكن است؛ درستى

 سطوح اینها میدهند، گزارش بنده به لعمط افراد و فن اهل که چنانآن. نیست مالك همیشه هم

 مالکهاى لیكن بیاید؛ حساب به دائمى مالك یک معنا این صرف که نیست چنانآن و دارد مختلفى

 و دانشجوپرورى در که استادى. دانشجو پرورش کنید فرض مثالً: دارد وجود هم دیگرى

 در نوى نظر یا میدهد، اننش درخشانى کار یک خودش از شاگرد، رساندن ثمر به و شاگردپرورى

 تدوین شودمى را گوناگون مالکهاى این. است ارتقاء مالكِ میكند؛ ابراز دانشگاهى و علمى مسائل

 3.داد قرار علمى هیئتهاى اعضاى ارتقاء مالك و کرد

 استاد پس خب. داریم الزم را این است؛ الزم چمران شهید تراز در انسانِ پرورش دانشگاه در 

 حضور این بهنگام، و بجا حضور این دائم، حضور این کند؛ کار چه بایست دانشگاه در دمیدان بسیجى

 . دارد نقش خیلى استاد و. شد گفته که معناهاست این به بسیجى استاد براى مجاهدانه و مخلصانه

    دانش ىآموزنده فقط استاد. است مهمى و برجسته بسیار نقش آموزشى محیطهاى در استاد نقش

 .است کننده تربیت استاد، باشد؛ مربى میتواند استاد روش و استاد منش بلكه نیست؛         

     و هدایتگر و  معنوى حضور یک آنها ذهن فضاى در و دانشجویان دل در میتوانند بسیجى اساتید        

     ىموعهمج در هم مجموعه، خود در هم - بصیرت ایجاد مهمِ نقش. باشند داشته بخشآرامش        

 4.است مهم بسیار کارهاى از یكى - هستند دانشجویان که شما مخاطب       

 

                                                             
 (۹۸۳۱/۹۱/۹۹) «پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی» موضوع با یراهبرد هایاندیشه نشست نخستین.   1            

 (۹۸۳۹/۹۳/۲۲دانشگاه ) اساتید از جمعی دیدار با در .   بیانات2              

 (۹۸۳۱/۹۱/۲۸عالى ) آموزش مؤسسات و هادانشگاه با رؤساى دیدار در .   بیانات3            

 (۹۸۳۱/۹۰/۹۲ها )دانشگاه علمى هیئت بسیجى اعضاى دیدار با  در .   بیانات4            
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 حلقه علمي-1
 

 

 

 

 

 

 

 

  : فيتعر – 1-1

و تعدادی باشد فرهیخته و دارای مقبولیت که ت علمی بسیجی ئعضو هیک یحداقل مجمعی است شامل 

ت علم وارتقاء یرید و مدیتول موزش ،آبه گسترش  کمکدر راستای که  یلیقاطع مختلف تحصی مدانشجو

یكی از  حمایت توسط بسیج اساتید دانشگاه و تحت   یجیوبس ید بر فرهنگ اسالمیرت اعضاء با تأکیبص

  گردد.یل میتشك بسیج اساتید  پژوهشكده های

 باشند.ینفر م 02نفر و حداکثر  4حداقل  یان هر حلقه علمیتعداد دانشجو - نكته

 

 يت :فعالموضوع  -1-0

 د .  نگردمی ذیل  تشكیل  موضوعات  علمی درهای حلقه 

 پژوهشكده های بسیج اساتید سازمان یا موضوعات ارائه شده توسط  – 1

               ، یقاتیتحقفعالیت یک نهاد در زمینه یا  و بین رشته ای ترجیحا  تخصصی موضوع در یک  -0

  وافقت شورای حلقه های علمی دانشگاه به پیشنهاد استاد و م  یمحلکشوری یا سازمان 

 

 :اهداف  - 1-3

 تحقق جهاد  یان در راستاید و دانشجوین اساتیب یدر موضوعات تخصص یو فكر یت و تعامل علمیتقو

  یعلم

 انیدانشجو یو اجتماع یفرد یو پرورش مهارت ها یو اعتقاد یه علمیت بنیتقو 

 ان به سمت رفع نیازهای تخصصی شناسایی و پرورش استعدادهای خالق و هدایت نخبگ 

 یو معرفت یعلم یت هایکسب قابل یبرا یلیالت تكمیان تحصیاستعدادیابی  و کمک به پرورش دانشجو 

 و تامین مدیران آینده نظام  اعضای هیات علمی آینده دانشگاهها پژوهشگران و بعنوان 

 یدر مراکز آموزش یعلوم و فناور ج علم و کمک به ارتقاء سطح آموزشیدر ترو ینینه نقش آفریجاد زمیا 

 ییقت جویرت و حقیفراهم نمودن بستر ارتقاء بص  

  استاد منطبق با اخالق و آموزه های اسالمی  –اصالح رابطه دانشجو 
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  جهت دهی پایان نامه های تحصیلی دانشجویان به سمت موضوعات کاربردی 

 یعلم و فناور یازهایق شناخت و رفع نیاز طر ر با صنعت تو ارتباط بیش نه خدمت به جامعهیجاد زمیا  

 ت ید به موفقی، مشارکت در ساختن کشور و امینه خودباوریجاد زمیا 

 نظر ت تحان یدانشجو توسط یعلم ینارهایسم یاجرا دان آموزش با یحضور در م یالزم برا یکسب مهارتها

 یدر مراکز آموزش دیاسات

 

 اصول وارزشها :  -  1-4

 یجیبه فرهنگ بس یبندیثار، تالش و پایاصل ا . 

 یاسالم یت شئونات اخالقیاصل رعا . 

 یت وهمكاریاصل داوطلبانه بودن عضو . 

 یریت پذیاصل مشارکت و مسئول . 

 د و نظرات .یان عقایب یاصل آزاد 

 از امكانات . یمنداصل عدالت، مساوات دربهره 

 ها .ت حلقهیریومد یاز رهبر یروین پیاصل تمر 

 ارها .اصل نظم وانضباط درک 

 زهد، مولد بودن .یستیاصل ساده ز ، 

 ازها درقبال صرف منابع (ی)به ن ییاصل پاسخگو 

 

 هدف يهاگروه -1-5

          در  یلیتكم التیان تحصیان نخبه، دانشجوی، دانشجویجیان بسیژه دانشجویان، به ویدانشجو - 1

   یمقطع دکتر

  دانشگاه  د یاسات - 0

 یموضوع تخصص مدیران صنعتی و  عالقمندان  ، دبیران ،نظران  صاحب -3
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 متناسب با زمینه تخصصی حلقه  دانشگاهکارشناسان  -4

 

 يک حلقه علمي ترکيب  -1-6

  هر حلقه علمی دارای ترکیب زیر می باشد .   

 مسئول-1

 (ی، افتخار ییدانشجواعضاء )-0

 بان( یر )پشتیدب-3

ترجیحا با و دارای مقبولیت   عضو هیات علمی  ،بسیجی تهاستاد فرهیخیک   مسئول  حلقه علمی  :  1نكته 

یک حلقه علمی در رشته   با دعوت  مدیر حلقه های علمی دانشگاه مرتبه استاد یار به باال می باشد که 

  تشكیل می دهد .  تخصصی خود

ارشد و باالخص دانشجویان کارشناسی  شامل  دانشجویان دانشگاه    لقهدانشجویی ح ایعضا  - 0نكته 

دکتری  می باشند که عالقمندند در موضوع حلقه در جلسات  تخصصی برگزار شده توسط  استاد  و بازدید 

 های علمی و برنامه های متنوع حلقه شرکت نمایند 

صاحبنظران ، ، مرتبط با موضوع تخصصی حلقه  دانشگاه کارشناسانشامل    حلقه افتخاری ای عضا  - 3نكته 

      از طرف مسئول حلقه دعوتباشند که  میعالقمند و دیگر افراد ن سازمانها سئوالممتخصصان صنعت و 

  شوند.می 

یكی از  عضویت در صورت عدم و عضو حلقه بسیج دانشجویی اعضای ترجیحا یكی از  دبیر حلقه : 3نكته 

 شود . مسئول حلقه  انتخاب می  توسط می باشد که اعضای جلسه  

 

 ت اعضا:وظايف  و اختيارا-1-7

 وظایف و اختیارات اعضای حلقه علمی به شرح ذیل می باشد . 

 

 وظايف  و اختيارات مسئول حلقه :    –الف 

 و ساالنه  یلیدر هر ترم تحص یعلمحلقه جلسات   یبرا ییمحتوا  یزیبرنامه ر 

 علمی یزمان و مكان تشكیل جلسات  حلقه هان ییتع 

 ک بار( یحاً هر دو هفته یبار )ترج 0هر ترم حداقل  یل جلسات حلقه علمیتشك 

 همه اعضاء یداره جلسات بر اساس مشارکت جمعا  
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    ایجاد انگیزه خدمت به کشور با کسب علم و فناوری 

 در  ینسبت به موضوع تخصص یعلمهای نار یان مستعد جهت ارائه سمیدر دانشجو یجاد توانمندیا

 یجلسه  حلقه و در مراکز آموزش

  جهت حضوردر جلسات حلقه  یمتناسب با موضوع تخصصمرتبط  ن یسئولمازدعوت همكاری جهت

  یعلم

  مجالست با  علما دینی  جهت ارتقا بصیرت  و رفع ابهامات عقیدتی اعضا   جهت همكاری 

  شناخت نیازهای کشور در موضوع تخصصی  و هدایت و تشویق اعضا به ارائه ایده های علمی  جهت

 رفع آن 

  یمراکز آموزش عضو حلقه علمی در ان یدانشجو ی نار هایسم یدر برگزار همكاری  

 یعلم یدهایبازد یاررگزدر ب یهمكار  

 یعلم یدر کنفرانس ها اعضا  شرکت  یریگیپ   

  در سطح دانشگاه  یعلم یهاکارگاه یبرگزارمشارکت در 

 دانشگاه  یعلم یحلقه هامدیر  به  یارائه گزارش جلسات حلقه علم 

 ضو  و دلیل آن به مدیر حلقه های علمی پیشنهاد لغو عضویت ع 

  د پس از هر جلسه یج اساتیسازمان بس یستم اطالع رسانیسدرج اطالعات جلسه در نظارت بر 

  سایت حلقه علمی در سیستم اطالع رسانی بسیج فعال نمودن اعضا جهت تولید محتوی برای

 اساتید

 فیت برگزاری جلسات حلقه علمی ارائه پیشنهاد و انتقاد به منظور رفع نواقص و  ارتقا کی 

از اهداف مهم تشكیل حلقه های علمی می باشد،مسئول  ( مدیریتی و فنی ) نكته  : به جهت اینكه کادرسازی

 جذب حلقه علمی  شوند . مستعد و خالق ، بیشتر دانشجویان د ینما یسعحلقه 

 

 حلقه :دبير  وظايف  -ب 

   حلقه همكاری می نماید . لسات  با مسئول برگزاری ج و هماهنگی امور در دبیر حلقه 

  پس از  ر وب سایت سازمان بسیج اساتیدو انتشار آن د ورت جلساتدر نگارش ص دبیر حلقه

  همكاری می نماید . پایان هر جلسه 

 

 حلقه :اعضاي دانشجويي  وظايف   -ج

 شوند یقه علما چند حلیک یعضو ،  ییدانشجو یتوانند به عنوان اعضایعالقمند م دانشجویان. 
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       اعضای دانشجو در رعایت نظم  حضور در جلسات و مشارکت در فعالیت های حلقه همكاری

 می نمایند .

            دانشجویان در انجام فعالیت های محوله از طرف مسئول حلقه سعی و تالش کافی انجام

 می دهند .  

 

 :اعضاي افتخاري حلقه وظايف  -د

  حلقه و اهداف آنپشتیبانی و حمایت از  

  صنعت مرتبط و حلقه بین جهت ارتباط سعی و تالش 

  ارائه تجربه ها ی ارزشمند  و مشاوره تخصصی به اعضای حلقه  

 

 

 مديرحلقه هاي علمي دانشگاه -0
 

 تعريف :-0-1

ج یكی از اعضای شورای بسیج اساتید ترجیحا  معاون پژوهشی  کانون بسی،  دانشگاه  یعلم یمدیر  حلقه ها

که به پیشنهاد مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه و با حكم مسئول مرکز بسیج اساتید دانشگاه می باشد 

 اساتید استان منصوب می گردد ،

مرکز فرهنگی بسیج اساتید و یا خانه آموزش علوم و فناوری پژوهشكده ، نكته : در صورتی که در دانشگاه 

 های علمی دانشگاه خواهد بود . ایجاد شده باشد مسئول آن ، مدیر حلقه 

 

 :وظايف  و اختيارات -0-0
 

 یعلم یطرح حلقه ها ین دانشگاه در اجرایمسئول یجلب همكار  

 مرتبط با تخصص خود. یعلم یل حلقه هایدر تشك یجید بسیاسات و دعوت از  یجلب همكار 

 یعلم یل جلسات حلقه هایامور تشك در یهماهنگ  

  هماهنگی در برگزاری بازدید های علمی 

  پیگیری  مجالست با صاحبنظران  دینی و معنوی جهت بهر ه مندی اعضا 
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  هماهنگی با مراکز آموزشی برای همكاری در اجرای سمینارهای علمی اعضا در آن مراکز 

   پیگیری جلب همكاری مسئولین علمی ، فرهنگی و صنعتی با حلقه های علمی 

 اعضا یبا همكار یستم اطالع رسانیدر س یعلم یحلقه ها یبرا یعلم یهات  یجاد سایا 

 یل جلسات حلقه علمیتشك ییامور اجرا یریگیپ 

 دانشگاه یحلقه علم یل شورایدر تشك یهمكار  

  پیشنهاد تایید موضوعات حلقه های علمی به شورا 

 یعلم یافت و ارسال صورتجلسات حلقه هایدر. 

 یاطالع رسان یتم هاسیق سیارائه اطالعات از طر 

  ارائه پیشنهاد تخصیص بودجه به هر یک از حلقه های علمی به شورای حلقه های علمی 

 به شورا با دالیل آن  لغو  ادامه فعالیت حلقه   ارائه پیشنهاد 

  تایید سند های هزینه ای  حلقه های علمی 

  ارائه گزارش فعالیت حلقه های علمی به شورای حلقه های علمی 

 

 

 

 

 شوراي حلقه هاي علمي دانشگاه-3
 

 تعريف : -3-1

       تشكیل در سطح دانشگاه  یعلم یحلقه ها بر و نظارتت ی، حما یبانیپشتراه اندازی ، این شورا ،جهت 

 می گردد . 

 : ترکيب  -3-0

 افراد ذیل اعضای شورای حلقه های علمی دانشگاه هستند

 ورا(ددانشگاه )مسئول شیکانون بسیج اساتمسئول -1

 نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه   مسئول-0

  س دانشگاهیرئ -3
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 ر شورا(ی)دبمسئول بسیج دانشجویی دانشگاه  -4

 بسیج دانشجویی دانشگاه علمی  مسئول  -5

 )جانشین مسئول شورا(دانشگاه  یعلم یحلقه ها دیر م  -6

انتخاب مسئول علمی به وزه های مختلف در ح) اساتید دانشگاه(  از مسئولین حلقه های علمی پنج نفر  -7

 کانون  

 می گردد .  ل یبار تشك 0حد اقل  یلیشورا در هر ترم تحص جلسات این  : 1نكته 

 

 :وظايف و اختيارات  -3-3

  بررسی گزارش حلقه های علمی دانشگاه 

  هماهنگی بخشهای مختلف دانشگاه در حمایت از حلقه های علمی 

 لمیتایید مسئولین حلقه های ع 

  لغو فعالیت حلقه علمی 

  ی لمحلقه های عهای تایید اختصاص بودجه 

 مسئول کانون بسيج اساتيد دانشگاه -4
 

 و اختيارات :  وظايف -4-1

را در سطح دانشگاه بعهده دارد  به  یف مدیر حلقه علمیه وظایبسیج اساتید دانشگاه ، کل مانون مسئول 

 گردد .  ید میز تاکیل نیف ذیوظا یعالوه بر  اجرا

 دانشگاه یحلقه علم یل شورایتشك  

 یعلم یطرح حلقه ها ین دانشگاه در اجرایمسئول یلب همكارج  

 دمرتبط با تخصص خو یعلم یل حلقه هایدر تشك یجید بسیاسات یجلب همكار 

 یعلم یحلقه ها یجاد فضای الكترونیكی برایا 

 ای حلقه ها هماهنگی با مراکز علمی و صنعتی برای بازدید های علمی اعض 

  هماهنگی بهره مندی از مجالست با علما دینی و معنوی 

  هماهنگی اجرای سمینارهای اعضا در مراکز آموزشی 

  ان  با ساده ترین شیوه مثال پیامک یه دانشجویاول پیگیری ثبت نام 
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 یعلم یل جلسات حلقه هایتشك امور  یریگیپ 

 حلقه   مدیر  قیه از طرعلمی دانشگا یت حلقه هایه گزارش فعالیته یریگ یپ 

 به بسیج استان و سازمان از طریق پرتال    یعلم یافت و ارسال صورتجلسات حلقه هایدر 

 یاطالع رسان یستم هایق سیارائه اطالعات از طر. 

 حلقه ها  ین اعضایجاد زمینه های ارتباط بیل جلسات حلقه ها و ایشكهماهنگی ت 

 تبلیغات محیطی   یراب  بهره بندی از سیستم های اطالع رسانی 

  نظارت بر اجرای قوانین ، ضوابط و ارائه گزارش به مسئول استان 

 حلقه ها یسازمان به مسئوالن و اعضا یه ها ، بخشنامه ها  و نامه هایح کامل ابالغیتشر 

 یعلم یجلسات حلقه ها یت برگزاریفینظارت بر ک   

 یعلم  یحلقه هاگزارش کامل از  یگانیجاد بایا   

 صرف شده  ینه هایهزاسناد کامل از  یگانیبا جادیا 

 ت حلقه هایاز فعالیط مورد نین امكانات و شرای، تام یو مال یوسته به امور اداریپ یدگیرس   

 اوضاع حلقه ها  و ارسال گزارش همزمان آن به سازمان و مرکز استانانه  ماه یل و بررسیتحل

 

 

 مديرحلقه هاي علمي استان   -5
 

 تعريف :-5-1

صورت  و در  استان می باشد ، یكی از  مسئولین  پژوهشكده بسیج اساتید  استان  یعلم یمدیر  حلقه ها

یكی از اعضای شورای بسیج اساتید استان  ترجیحا  معاون پژوهشی  می باشد که به پیشنهاد عدم ایجاد  

 گردد ،مسئول  بسیج اساتید استان  و با حكم مسئول سازمان بسیج اساتید  منصوب می 

 

 وظايف و اختيارات  :-5-0

 یعلم یطرح حلقه ها ین دانشگاهها در اجرایمسئول یجلب همكار  

  یعلم یل حلقه هایدر تشك استان  یجید بسیاسات یجلب همكار یبرا یهیجلسات توجبرگزاری 

 مرتبط با تخصص خود.
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 اعضای حلقه ها  پیگیری انعقاد تفاهم نامه  با مراکز علمی و صنعتی برای بازدید های علمی 

  هماهنگی  و ساماندهی نحوه بهره مندی اعضای حلقه ها  از مجالست با علما دینی و معنوی 

  پیگیری انعقاد تفاهم نامه جهت اجرای سمینارهای علمی  اعضا در مراکز آموزشی 

   بررسی نظارت بر فعالیت حلقه های علمی در فضای سایبر و حقیقی 

 حلقه   مدیر  قیعلمی دانشگاه از طر یحلقه ها تیه گزارش فعالیته یریگ یپ 

 استان یحلقه علم یل شورایدر تشك یهمكار 

 یستم اطالع رسانیدر س یعلم یحلقه ها یبرا  یتخصص یت  هایجاد سایا 

 استان اساتید جیبس مسئول برنامه به  یوسته از روند اجرایارائه گزارش پ  

   در سطح استان تبلیغات   یبرابهره بندی از سیستم های اطالع رسانی 

 استان  بسیج اساتید  ظارت بر اجرای قوانین ، ضوابط و ارائه گزارش به مسئولن 

 ه ها ، بخشنامه ها  یح کامل ابالغیتشر 

 یعلم  یحلقه هاگزارش کامل از  یگانیجاد بایا یو مال یوسته به امور اداریپ یدگیرس   

 هصرف شد ینه هایهزاسناد کامل از  یگانیجاد بایا

 

 شوراي حلقه هاي علمي استان -6

 تعريف : -6-1

در  استانی  علمی دانشگاهها  یحلقه ها شوراهای ت و نظارت بر ی، هدااین شورا جهت سیاست گذاری 

 .گردد یل میتشك پژوهشكده بسیج اساتید استان 

  :ترکيب  -6-0

 باشند .  یمذیل اعضای شورای حلقه های علمی استان افراد 

 ) مسئول شورا (اساتید استان  ج یمسئول بس -1

 روسای   پژوهشكده های بسیج اساتید استان  -0

  نماینده نهاد مقام معظم رهبری در استان   -3

   بسیج دانشجویی استان مسئول  -4

     استان برتر  دیج اساتیبس ین کانون هایدو نفر از مسئول -5

   برتر  استان  یعلم ین حلقه هایدو نفر از مسئول -6
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  ی استان دانشگاهها برتر  ران  حلقه های علمیفر از مدیپنج ن -7

 جانشین مسئول شورا (در استان  ) یعلم یمدیر حلقه ها -8

 مسئول بسیج دانشجویی ) دبیر شورا (  -9

 می گردد . ل یبار تشك 1  حد اقل یلین شورا در هر ترم تحصیاجلسات  : 1نكته  

 

 :وظايف و اختيارات  -6-3

 قه های علمی  هماهنگی ، هدایت و نظارت بر حل 

  بررسی گزارش حلقه های علمی استان 

  تایید اختصاص بودجه های حلقه های علمی 

  هماهنگی مسئولین در ارتقا کیفیت حلقه های علمی 

 

 مسئول مرکز بسيج اساتيد استان -7

 وظايف  و اختيارات : -7-1

 یبعهده دارد  به عالوه بر اجرا ف مدیر حلقه های علمی  استان  را یه وظایمسئول بسیج اساتید استان ، کل

 گردد ید میز تاکیل نیف ذیوظا
 با تایید سازمان بسیج اساتید حلقه های علمی  استاندیر ن  مییتع 

  تشكیل شورای حلقه های علمی استان 

 یعلم یطرح حلقه ها ین دانشگاهها در اجرایمسئول یجلب همكار  

 مرتبط با  یعلم یل حلقه هایدرتشك یجید بسیاسات یجلب همكار یبرا یهیل جلسات توجیتشك

 تخصص خود.

  انعقاد تفاهم نامه  با مراکز علمی و صنعتی برای بازدید های علمی اعضای حلقه ها 

  هماهنگی با  علما دینی  و معنوی جهت بهره مندی اعضای حلقه ها  از مجالست با آنها 

 آموزشی  انعقاد تفاهم نامه جهت اجرای سمینارهای علمی  اعضا در مراکز 

   نظارت بر فعالیت حلقه های علمی در فضای سایبر و حقیقی 

 های علمی استان حلقه   مدیر  قیاز طر ها  علمی دانشگاه یت حلقه هایه گزارش فعالیته یریگ یپ 

 یعلم یافت و ارسال صورتجلسات حلقه هایدر. 
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 یاطالع رسان یستم هایق سیارائه اطالعات از طر. 

 سازمان یاه ا ، بخشنامه ها  و نامهه هیح کامل ابالغیتشر 

 مدیران  ت حلقه ها و یاز فعالیط مورد نین امكانات و شرای، تام یو مال یوسته به امور اداریپ یدگیرس 

 ل شده وگزارش فعالیت های آنها یتشك یکامل از حلقه ها یگانیجاد بایا 

 صرف شده  ینه هایکامل از هز یگانیجاد بایا 

 یفعالیت حلقه ها  و ارسال گزارش بررسی ها  به سازمان مرکز انهیماه یل و بررسیتحل  

 یتخصص یها یابیو ارزش ی،بازرس یق نظارتیدق یبرنامه ها یاجرا 

 د  یج اساتینسبت به عملكرد هر کانون بس یبر اساس گزارش ارسال یو ماد یمعنو یقیتشو یوه هایاتخاذ ش

 

 

 

 سازمان  حلقه هاي علمي مسئول  معاونت  - 8

 

 تعريف :   8-1

معاون حلقه های علمی سازمان یكی از اعضای هیات علمی دانشگاهها می باشد که با حكم مسئول سازمان 

 منصوب می گردد . 

 

 وظايف و اختيارات : -8-0

  هماهنگی جهت اختصاص حمایت های الزم به مسئولین  مراکز بسیج اساتید نظارت بر فعالیت

 کیفیت و کمیت فعالیت استانها حلقه های علمی استانها بر اساس 

  انعقاد قرارداد جهت پشتیبانی از بازدید های علمی حلقه ها در استانها 

  هماهنگی جهت همكاری مسئوالن سازمانهای  علمی و تحقیقاتی  با حلقه های علمی 

  هماهنگی جهت جلب همكاری صاحبنظران  دینی و معنوی با حلقه های علمی 

 یشنهاد ساختارهای الزم برای گسترش حمایت از فعالیت و هدایت حلقه های تدوین آیین نامه ها و پ

 علمی 
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  ایجاد فضای تبادل اطالعات علمی در فضای سایبر بین حلقه های علمی در موضوعات تخصصی 

  همكاری در تشكیل شورای حلقه های علمی سازمان 

 لمی کشور تشكیل و ساماندهی بانک اطالعات تخصصی  نیروی انسانی حلقه های ع 

  ایجاد ارتباط مسئوالن صنایع و سازمانها  با حلقه های علمی در راستای ارتباط بیشتر دانشگاه و

 صنعت.

 

 

 

 شوراي حلقه هاي علمي  سازمان  -9
 

 تعريف :  -9-1

 کشور در سطح  استانهاعلمی  یحلقه ها شوراهای ت و نظارت بر ی، هدااین شورا جهت سیاست گذاری 

 گردد یل میتشك

: ترکيب  -9-0

 

 باشند .  یم کشور ذیل اعضای شورای حلقه های علمی افراد 

 ) مسئول شورا ( کشور   ج  اساتیدیمسئول بس -1

 روسای پژوهشگاهها بسیج اساتید در استانها  -0

  کشور نماینده نهاد مقام معظم رهبری در -3

 کشور در بسیج دانشجوییسازمان  مسئول -4

 مسئول بسیج فرهنگیان  -5

 حقوق دانان  مسئول بسیج -6

 مسئول بسیج پزشكی  -7

 رئیس سازمان علمی ، پژوهشی و فناوری بسیج  -8

 معاون پژوهشی وزیر علوم  -9

 استان به انتخاب مسئول سازمان بسیج اساتید د یج اساتیبس مراکز ن یدو نفر از مسئول -12
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 برتر    یعلم ین حلقه هایدو نفر از مسئول -11

 برتر   نفر از مدیران  حلقه های علمی ود -10

 )دبیر شورا (  سازمان بسیج اساتید یعلم یحلقه ها ئول معاونت مس -13

 می گردد . ل یبار تشك 1  حد اقل یلیتحصسال ن شورا در هر یاجلسات  : 1نكته  

 

 وظايف و اختيارات  :-9-3

 تصویب  بودجه ساالنه حلقه های علمی 

 بررسی عملكرد حلقه های علمی در کشور 

 از حلقه های علمی ایجاد زمینه حمایت همه جانبه 

 

 

 و ارزيابينظارت  -12
 اجرا می شود .  به صورت فصلی ، ترمی و ساالنه  و کانونها  برنامه های نظارت و ارزشیابی مراکز استانها 

 داشته باشند.  همكاری در این زمینه را گی آماد کلیه مراکز استانها، کانونها و حلقه ها  الزم است 

نظارتها ، برنامه اجرای حلقه های علمی  در مراکز استانها ارزیابی شده  و استانهای : در فرایند این  1نكته 

 تر تعیین می گردند .  موفق 

، تعداد   یعلم یمتناسب با تعداد حلقه ها: معیارهای ارزیابی حلقه های علمی  در مراکز استانها،  0نكته 

حلقه ،  یعلم ید های،  تعداد بازد یكیرونالكت یمناسب در فضا ی، همكار یارسال  یخصصتصورت جلسات 

 ینظر سنجگزارش های نوبه ای ، کیفیت بایگانی اسناد ،  به موقع  ارائهتعداد سمینار های برگزار شده اعضا ،

   می باشد .   یابیارز دستورالعملحلقه و موارد  یاز اعضا یكیالكترون

در  و کانونهای بسیج اساتید در استانها یعلم یها حلقه دیرانمو ج در استانها یبسن مراکز ی: مسئول 3نكته

 خواهند نمود .  یهمكار ینوبه ا یارائه گزارش ها


