قال رسولاهلل(صلیاهللعلیهوآله) :سَائِلِ الْعُلَمَاءَ وَ خَالِطِ الْحُكَمَاءَ وَ جَالِسِ الْكُبَرَاء
از علماء بپرس ،و با حكماء حشر و نشر داشته باش ،و با بزرگان همنشین باش

آيين نامه تشكيل و هدايت حلقههاي علمي
(ویرایش )019019

نظ ام اسالمی پس از تثبیت مقتدرانه  ،اکنون در مرحله تشكیل الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت قرار گرفته
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 .
از جمله برنامه های راهبردی پنج ساله مصوب سازمان بسیج اساتید برای دست یابی به دانشگاه اسالمی ،
تشكیل حلقه های علمی استاد محور  ،مرکب از یک استاد فرهیخته متعهد و تعدادی از دانشجویان مقاطع
مختلف تحصیلی می باشد .
و در واقع حلقههای علمی فرصتی است مناسب برای :
الف) مجالست وگفتگو با بزرگان علم و معرفت و کسب دانش معنوی و رفع ابهامات عقیدتی
ب) یادگیری تكمیلی مباحث تخصصی و دریافت پاسخ سواالت علمی  ،عقیدتی  ،فرهنگی و ....
ج ) تسریع در وقوع جنبش نرم افزاری و تحول علمی
د ) کسب تجربه متخصصان و صاحبنظران علم و صنعت و مهیا شدن برای خدمت به جامعه
و ) کادر سازی و تامین نیروی انسانی متخصص برای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وصنعتی کشور
تا انشااهلل از این طریق منویات ولی امر مسلمین در تحقق دانشگاه اسالمی عملیاتی گردد.
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بخشي از رهنمودهاي ولي امر مسلمين امام خامنهاي


خدمت به کشور از راههاى مختلفى ممكن است؛ یكى از بهترین راههایش خدمت به کشور از راه
علم است .علم مایهى اقتدار ملى ،مایهى قدرت کشور ،مایهى ثروت کشور و مایهى سربلندى هر
کشورى است.



1

فرقِ کشورهایى که مىتوانند سرنوشت خود و بلكه بخشى از دنیا را به دست بگیرند ،با آن
کشورهایى که مثل پر کاهى در امواج سیاستهاى جهانى به این طرف و آن طرف مىروند ،در همین
2

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



این پیشرفت علمى بایستى با خودباورى ،امید به موفقیت و حرکت جهادگونه همراه باشد.
ما باید به خصال ملى خودمان ،به امكانات ملى خودمان ،به ذخائر فرهنگى خودمان ،یک اعتماد به
3

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


محیط دانشگاه بهطور طبیعى ،محیط شادابى ،نوگرایى ،نوآورى و نوزایى است .محیط دانشگاه،
محیط بالیدن شخصیتها ،جوشیدن استعدادها و بروز و ظهور نقاط درخشانِ پنهان در شخصیت
انسان است .همچنین دانشگاه ،محیط صفا و خلوص و حقیقتجویى هم هست؛ چون مجموعه ،جوان
است.



4

در دانشگاه اسالمى علم ،با دین ،و تالشگرى با اخالق ،و تضارب افكار با سعهى صدر و تنوع رشتهها
با وحدت هدف ،و کار سیاسى با سالمت نفس ،تعمق و ژرفنگرى با سرعت عمل ،و خالصه دنیا با
آخرت همراه است.
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در تدوین الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت ،ممكن است تشكیل دهها جلسه و ایجاد دهها حلقه
علمی و فكری در دانشگاهها و حوزه ها ضروری باشد ،بهرحال این «راه آغاز شده» با استفاده از همه
6

ظرفیت نخبگانی کشور ادامه یابد تا انشاءاهلل به نقطه مطلوب برسد.

 .1بیانات در دیدار با نخبگان جوان دانشگاهى ()۶۰/۶۰/۷۸۳۱
 .2بیانات در دیدار با مسئوالن سازمان انرژی اتمی و كارشناسان هستهای()۶۸/۷۸۳۰
 .3دیدار با اساتید دانشگاههای كشور ()77/7/3
 .4بیانات در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتى ()۱۱/۶۱/۷۸۳۱
 .0پیام شفاهی به دانشجویان()93/97/1370

 .6نخستین نشست اندیشههای راهبردی با موضوع «الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» ()۷۶/۶۱/۷۸۳۱

2



باید تصمیمهای مهم کشور را در حلقههای علمی سامان داد تا بر اساس آنها مسئوالن کشور

2

تصمیمهای اساسی را اتخاذ کنند


1

تأکید و تكیه بنده این است که اساتید محترم ،به عنوان پرچمداران علم در کشور ،در برهه کنونى
خودشان را واقعاً مسؤول بدانند .با دانشجو فراتر از درس کار کنید  -با او ارتباط برقرار کنید؛ او را
وادار به کار کنید و زمینههاى تحقیقى را با او در میان بگذارید  -ثانیاً مذاکره علمى هم بین استاد و
دانشجو مطلب بسیار مهمّى است.



2

یک نكتهى دیگر که اشارهاى هم در صحبتهاى آقایان بود ،مسئلهى مالك ارتقاء اعضاى هیئتهاى
علمى است .این مالکها چیست؟ خوب ،حاال مقاله و مجالت آى.اس.آى و اینها ،همه حرفهاى خوب و
درستى است؛ لیكن اینها تنها مالك نباشد .حاال خود این مقاالت درجشدهى در مجالت آى.سى.آى
هم همیشه مالك نیست .آنچنان که اهل فن و افراد مطلع به بنده گزارش میدهند ،اینها سطوح
مختلفى دارد و آنچنان نیست که صرف این معنا یک مالك دائمى به حساب بیاید؛ لیكن مالکهاى
دیگرى هم وجود دارد :مثالً فرض کنید پرورش دانشجو .استادى که در دانشجوپرورى و
شاگردپرورى و به ثمر رساندن شاگرد ،از خودش یک کار درخشانى نشان میدهد ،یا نظر نوى در
مسائل علمى و دانشگاهى ابراز میكند؛ مالكِ ارتقاء است .این مالکهاى گوناگون را مىشود تدوین
3

کرد و مالك ارتقاء اعضاى هیئتهاى علمى قرار داد.


در دانشگاه پرورش انسانِ در تراز شهید چمران الزم است؛ این را الزم داریم .خب پس استاد
بسیجى میداند در دانشگاه بایست چه کار کند؛ این حضور دائم ،این حضور بجا و بهنگام ،این حضور
مخلصانه و مجاهدانه براى استاد بسیجى به این معناهاست که گفته شد .و استاد خیلى نقش دارد.
نقش استاد در محیطهاى آموزشى نقش بسیار برجسته و مهمى است .استاد فقط آموزندهى دانش
نیست؛ بلكه منش استاد و روش استاد میتواند مربى باشد؛ استاد ،تربیت کننده است.
اساتید بسیجى میتوانند در دل دانشجویان و در فضاى ذهن آنها یک حضور معنوى و هدایتگر و
آرامشبخش داشته باشند .نقش مهمِ ایجاد بصیرت  -هم در خود مجموعه ،هم در مجموعهى
مخاطب شما که دانشجویان هستند  -یكى از کارهاى بسیار مهم است.

 .1نخستین نشست اندیشههای راهبردی با موضوع «الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» () ۹۹/۹۱/۹۸۳۱
 .2بیانات در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه () ۲۲/۹۳/۹۸۳۹
 .3بیانات در دیدار با رؤساى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى ()۲۸/۹۱/۹۸۳۱
 .4بیانات در دیدار با اعضاى بسیجى هیئت علمى دانشگاهها ()۹۲/۹۰/۹۸۳۱
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-1حلقه علمي
 – 1-1تعريف :
مجمعی است شامل حداقل یک عضو هیئت علمی بسیجی که فرهیخته و دارای مقبولیت باشد و تعدادی
دانشجوی مقاطع مختلف تحصیلی که در راستای کمک به گسترش آموزش  ،تولید و مدیریت علم وارتقاء
بصیرت اعضاء با تأکید بر فرهنگ اسالمی وبسیجی توسط بسیج اساتید دانشگاه و تحت حمایت یكی از
پژوهشكده های بسیج اساتید تشكیل میگردد.
نكته  -تعداد دانشجویان هر حلقه علمی حداقل  4نفر و حداکثر  02نفر میباشند.

 -0-1موضوع فعاليت :
حلقه های علمی در موضوعات ذیل تشكیل می گردند .
 – 1موضوعات ارائه شده توسط سازمان یا پژوهشكده های بسیج اساتید
 -0در یک موضوع تخصصی ترجیحا

بین رشته ای و یا در زمینه فعالیت یک نهاد تحقیقاتی ،

سازمان کشوری یا محلی به پیشنهاد استاد و موافقت شورای حلقه های علمی دانشگاه

 - 3-1اهداف :


تقویت و تعامل علمی و فكری در موضوعات تخصصی بین اساتید و دانشجویان در راستای تحقق جهاد
علمی



تقویت بنیه علمی و اعتقادی و پرورش مهارت های فردی و اجتماعی دانشجویان



شناسایی و پرورش استعدادهای خالق و هدایت نخبگان به سمت رفع نیازهای تخصصی



استعدادیابی و کمک به پرورش دانشجویان تحصیالت تكمیلی برای کسب قابلیت های علمی و معرفتی
بعنوان پژوهشگران و اعضای هیات علمی آینده دانشگاهها و تامین مدیران آینده نظام



ایجاد زمینه نقش آفرینی در ترویج علم و کمک به ارتقاء سطح آموزش علوم و فناوری در مراکز آموزشی



فراهم نمودن بستر ارتقاء بصیرت و حقیقت جویی



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



ایجاد زمینه خدمت به جامعه و ارتباط بیشتر با صنعت از طریق شناخت و رفع نیازهای علم و فناوری



ایجاد زمینه خودباوری ،مشارکت در ساختن کشور و امید به موفقیت



کسب مهارتهای الزم برای حضور در میدان آموزش با اجرای سمینارهای علمی توسط دانشجویان تحت نظر
اساتید در مراکز آموزشی

 - 4-1اصول وارزشها :


اصل ایثار ،تالش و پایبندی به فرهنگ بسیجی .



اصل رعایت شئونات اخالقی اسالمی .



اصل داوطلبانه بودن عضویت وهمكاری .



اصل مشارکت و مسئولیت پذیری .



اصل آزادی بیان عقاید و نظرات .



اصل عدالت ،مساوات دربهرهمندی از امكانات .



اصل تمرین پیروی از رهبری ومدیریت حلقهها .



اصل نظم وانضباط درکارها .



اصل ساده زیستی ،زهد ،مولد بودن .



اصل پاسخگویی (به نیازها درقبال صرف منابع )

 -5-1گروههاي هدف
 - 1دانشجویان ،به ویژه دانشجویان بسیجی ،دانشجویان نخبه ،دانشجویان تحصیالت تكمیلی در
مقطع دکتری
 - 0اساتید دانشگاه
 -3صاحب نظران  ،دبیران  ،مدیران صنعتی و عالقمندان موضوع تخصصی

0

 -4کارشناسان دانشگاه متناسب با زمینه تخصصی حلقه

 -6-1ترکيب يک حلقه علمي
هر حلقه علمی دارای ترکیب زیر می باشد .
-1مسئول
-0اعضاء (دانشجویی  ،افتخاری)
-3دبیر (پشتیبان)
نكته  : 1مسئول حلقه علمی یک استاد فرهیخته بسیجی ،عضو هیات علمی و دارای مقبولیت ترجیحا با
مرتبه استاد یار به باال می باشد که با دعوت مدیر حلقه های علمی دانشگاه یک حلقه علمی در رشته
تخصصی خود تشكیل می دهد .
نكته  - 0اعضای دانشجویی حلقه شامل دانشجویان دانشگاه باالخص دانشجویان کارشناسی ارشد و
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
نكته  - 3اعضای افتخاری حلقه شامل کارشناسان دانشگاه مرتبط با موضوع تخصصی حلقه  ،صاحبنظران ،
متخصصان صنعت و مسئوالن سازمانها و دیگر افراد عالقمند می باشند که از طرف مسئول حلقه دعوت
می شوند.
نكته  :3دبیر حلقه ترجیحا یكی از اعضای بسیج دانشجویی عضو حلقه و در صورت عدم عضویت یكی از
اعضای جلسه می باشد که توسط مسئول حلقه انتخاب می شود .

-7-1وظايف و اختيارات اعضا:
وظایف و اختیارات اعضای حلقه علمی به شرح ذیل می باشد .
الف – وظايف و اختيارات مسئول حلقه :



برنامه ریزی محتوایی برای جلسات حلقه علمی در هر ترم تحصیلی و ساالنه



تعیین زمان و مكان تشكیل جلسات حلقه های علمی



تشكیل جلسات حلقه علمی هر ترم حداقل  0بار (ترجیحاً هر دو هفته یک بار)



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



ایجاد توانمندی در دانشجویان مستعد جهت ارائه سمینار های علمی نسبت به موضوع تخصصی در
جلسه حلقه و در مراکز آموزشی



همكاری جهت دعوت ازمسئولین مرتبط متناسب با موضوع تخصصی جهت حضوردر جلسات حلقه
علمی



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



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



همكاری در برگزاری سمینار های دانشجویان عضو حلقه علمی در مراکز آموزشی



همكاری در برگزاری بازدیدهای علمی



پیگیری شرکت اعضا در کنفرانس های علمی



مشارکت در برگزاری کارگاههای علمی در سطح دانشگاه



ارائه گزارش جلسات حلقه علمی به مدیر حلقه های علمی دانشگاه



پیشنهاد لغو عضویت عضو و دلیل آن به مدیر حلقه های علمی



نظارت بر درج اطالعات جلسه در سیستم اطالع رسانی سازمان بسیج اساتید پس از هر جلسه



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



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

نكته  :به جهت اینكه کادرسازی (مدیریتی و فنی ) از اهداف مهم تشكیل حلقه های علمی می باشد،مسئول
حلقه سعی نماید دانشجویان مستعد و خالق  ،بیشتر جذب حلقه علمی شوند .

ب -وظايف دبير حلقه :



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



دبیر حلقه در نگارش صورت جلسات و انتشار آن در وب سایت سازمان بسیج اساتید پس از
پایان هر جلسه همكاری می نماید .

ج -وظايف اعضاي دانشجويي حلقه :



دانشجویان عالقمند میتوانند به عنوان اعضای دانشجویی  ،عضو یک یا چند حلقه علمی شوند.
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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 .

د-وظايف اعضاي افتخاري حلقه :



پشتیبانی و حمایت از حلقه و اهداف آن



سعی و تالش جهت ارتباط بین حلقه و صنعت مرتبط



ارائه تجربه ها ی ارزشمند و مشاوره تخصصی به اعضای حلقه

-0مديرحلقه هاي علمي دانشگاه
-1-0تعريف :
مدیر حلقه های علمی دانشگاه  ،یكی از اعضای شورای بسیج اساتید ترجیحا معاون پژوهشی کانون بسیج
اساتید دانشگاه می باشد که به پیشنهاد مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه و با حكم مسئول مرکز بسیج
اساتید استان منصوب می گردد ،
نكته  :در صورتی که در دانشگاه پژوهشكده  ،مرکز فرهنگی بسیج اساتید و یا خانه آموزش علوم و فناوری
ایجاد شده باشد مسئول آن  ،مدیر حلقه های علمی دانشگاه خواهد بود .

-0-0وظايف و اختيارات :


جلب همكاری مسئولین دانشگاه در اجرای طرح حلقه های علمی



جلب همكاری و دعوت از اساتید بسیجی در تشكیل حلقه های علمی مرتبط با تخصص خود.



هماهنگی در امور تشكیل جلسات حلقه های علمی



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



ایجاد سایت های علمی برای حلقه های علمی در سیستم اطالع رسانی با همكاری اعضا



پیگیری امور اجرایی تشكیل جلسات حلقه علمی



همكاری در تشكیل شورای حلقه علمی دانشگاه



پیشنهاد تایید موضوعات حلقه های علمی به شورا



دریافت و ارسال صورتجلسات حلقه های علمی.



ارائه اطالعات از طریق سیستم های اطالع رسانی



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



ارائه پیشنهاد لغو ادامه فعالیت حلقه با دالیل آن به شورا



تایید سند های هزینه ای حلقه های علمی



ارائه گزارش فعالیت حلقه های علمی به شورای حلقه های علمی

-3شوراي حلقه هاي علمي دانشگاه
 -1-3تعريف :
این شورا ،جهت راه اندازی  ،پشتیبانی  ،حمایت و نظارت بر حلقه های علمی در سطح دانشگاه تشكیل
می گردد .

 -0-3ترکيب :
افراد ذیل اعضای شورای حلقه های علمی دانشگاه هستند
-1مسئول کانون بسیج اساتیددانشگاه (مسئول شورا)
-0مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه
 -3رئیس دانشگاه
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 -4مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه (دبیر شورا)
 -5مسئول علمی بسیج دانشجویی دانشگاه
 -6مدیر حلقه های علمی دانشگاه (جانشین مسئول شورا)
 -7پنج نفر از مسئولین حلقه های علمی( اساتید دانشگاه) در حوزه های مختلف علمی به انتخاب مسئول
کانون
نكته  : 1جلسات این شورا در هر ترم تحصیلی حد اقل  0بار تشكیل می گردد .

 -3-3وظايف و اختيارات :


بررسی گزارش حلقه های علمی دانشگاه



هماهنگی بخشهای مختلف دانشگاه در حمایت از حلقه های علمی



تایید مسئولین حلقه های علمی



لغو فعالیت حلقه علمی



تایید اختصاص بودجه های حلقه های علمی

 -4مسئول کانون بسيج اساتيد دانشگاه
-1-4وظايف و اختيارات :
مسئول مانون بسیج اساتید دانشگاه  ،کلیه وظایف مدیر حلقه علمی را در سطح دانشگاه بعهده دارد به
عالوه بر اجرای وظایف ذیل نیز تاکید می گردد .


تشكیل شورای حلقه علمی دانشگاه



جلب همكاری مسئولین دانشگاه در اجرای طرح حلقه های علمی



جلب همكاری اساتید بسیجی در تشكیل حلقه های علمی مرتبط با تخصص خود



ایجاد فضای الكترونیكی برای حلقه های علمی



هماهنگی با مراکز علمی و صنعتی برای بازدید های علمی اعضای حلقه ها



هماهنگی بهره مندی از مجالست با علما دینی و معنوی



هماهنگی اجرای سمینارهای اعضا در مراکز آموزشی



پیگیری ثبت نام اولیه دانشجویان با ساده ترین شیوه مثال پیامک
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پیگیری امور تشكیل جلسات حلقه های علمی



پی گیری تهیه گزارش فعالیت حلقه های علمی دانشگاه از طریق مدیر حلقه



دریافت و ارسال صورتجلسات حلقه های علمی به بسیج استان و سازمان از طریق پرتال



ارائه اطالعات از طریق سیستم های اطالع رسانی.



هماهنگی تشكیل جلسات حلقه ها و ایجاد زمینه های ارتباط بین اعضای حلقه ها



بهره بندی از سیستم های اطالع رسانی برای تبلیغات محیطی



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



تشریح کامل ابالغیه ها  ،بخشنامه ها و نامه های سازمان به مسئوالن و اعضای حلقه ها



نظارت بر کیفیت برگزاری جلسات حلقه های علمی



ایجاد بایگانی کامل از گزارش حلقه های علمی



ایجاد بایگانی کامل از اسناد هزینه های صرف شده



رسیدگی پیوسته به امور اداری و مالی  ،تامین امكانات و شرایط مورد نیاز فعالیت حلقه ها
تحلیل و بررسی ماهانه اوضاع حلقه ها و ارسال گزارش همزمان آن به سازمان و مرکز استان

 -5مديرحلقه هاي علمي استان
-1-5تعريف :
مدیر حلقه های علمی استان  ،یكی از مسئولین پژوهشكده بسیج اساتید استان می باشد و در صورت
عدم ایجاد یكی از اعضای شورای بسیج اساتید استان ترجیحا معاون پژوهشی می باشد که به پیشنهاد
مسئول بسیج اساتید استان و با حكم مسئول سازمان بسیج اساتید منصوب می گردد ،

-0-5وظايف و اختيارات :


جلب همكاری مسئولین دانشگاهها در اجرای طرح حلقه های علمی



برگزاری جلسات توجیهی برای جلب همكاری اساتید بسیجی استان در تشكیل حلقه های علمی
مرتبط با تخصص خود.
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پیگیری انعقاد تفاهم نامه با مراکز علمی و صنعتی برای بازدید های علمی اعضای حلقه ها



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



پی گیری تهیه گزارش فعالیت حلقه های علمی دانشگاه از طریق مدیر حلقه



همكاری در تشكیل شورای حلقه علمی استان



ایجاد سایت های تخصصی برای حلقه های علمی در سیستم اطالع رسانی



ارائه گزارش پیوسته از روند اجرای برنامه به مسئول بسیج اساتید استان



بهره بندی از سیستم های اطالع رسانی برای تبلیغات در سطح استان



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



تشریح کامل ابالغیه ها  ،بخشنامه ها



رسیدگی پیوسته به امور اداری و مالی ایجاد بایگانی کامل از گزارش حلقه های علمی

ایجاد بایگانی کامل از اسناد هزینه های صرف شده

-6شوراي حلقه هاي علمي استان
 -1-6تعريف :
این شورا جهت سیاست گذاری  ،هدایت و نظارت بر شوراهای حلقه های علمی دانشگاهها ی استان در
پژوهشكده بسیج اساتید استان تشكیل می گردد.

 -0-6ترکيب :
افراد ذیل اعضای شورای حلقه های علمی استان می باشند .
 -1مسئول بسیج اساتید استان ( مسئول شورا )
 -0روسای پژوهشكده های بسیج اساتید استان
-3

نماینده نهاد مقام معظم رهبری در استان

 -4مسئول بسیج دانشجویی استان
 -5دو نفر از مسئولین کانون های بسیج اساتید برتر استان
 -6دو نفر از مسئولین حلقه های علمی برتر استان
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 -7پنج نفر از مدیران حلقه های علمی برتر دانشگاههای استان
 -8مدیر حلقه های علمی در استان (جانشین مسئول شورا )
 -9مسئول بسیج دانشجویی ( دبیر شورا )
نكته  :1جلسات این شورا در هر ترم تحصیلی حد اقل  1بار تشكیل می گردد .

 -3-6وظايف و اختيارات :


هماهنگی  ،هدایت و نظارت بر حلقه های علمی



بررسی گزارش حلقه های علمی استان



تایید اختصاص بودجه های حلقه های علمی



هماهنگی مسئولین در ارتقا کیفیت حلقه های علمی

-7مسئول مرکز بسيج اساتيد استان
-1-7وظايف و اختيارات :
مسئول بسیج اساتید استان  ،کلیه وظایف مدیر حلقه های علمی استان را بعهده دارد به عالوه بر اجرای
وظایف ذیل نیز تاکید می گردد


تعیین مدیر حلقه های علمی استان با تایید سازمان بسیج اساتید



تشكیل شورای حلقه های علمی استان



جلب همكاری مسئولین دانشگاهها در اجرای طرح حلقه های علمی



تشكیل جلسات توجیهی برای جلب همكاری اساتید بسیجی درتشكیل حلقه های علمی مرتبط با
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



انعقاد تفاهم نامه جهت اجرای سمینارهای علمی اعضا در مراکز آموزشی



نظارت بر فعالیت حلقه های علمی در فضای سایبر و حقیقی



پی گیری تهیه گزارش فعالیت حلقه های علمی دانشگاه ها از طریق مدیر حلقه های علمی استان



دریافت و ارسال صورتجلسات حلقه های علمی.
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ارائه اطالعات از طریق سیستم های اطالع رسانی.



تشریح کامل ابالغیه ها  ،بخشنامه ها و نامه های سازمان



رسیدگی پیوسته به امور اداری و مالی  ،تامین امكانات و شرایط مورد نیاز فعالیت حلقه ها و مدیران



ایجاد بایگانی کامل از حلقه های تشكیل شده وگزارش فعالیت های آنها



ایجاد بایگانی کامل از هزینه های صرف شده



تحلیل و بررسی ماهیانه فعالیت حلقه ها و ارسال گزارش بررسی ها به سازمان مرکزی



اجرای برنامه های دقیق نظارتی ،بازرسی و ارزشیابی های تخصصی

اتخاذ شیوه های تشویقی معنوی و مادی بر اساس گزارش ارسالی نسبت به عملكرد هر کانون بسیج اساتید

 - 8مسئول معاونت حلقه هاي علمي سازمان

 1-8تعريف :
معاون حلقه های علمی سازمان یكی از اعضای هیات علمی دانشگاهها می باشد که با حكم مسئول سازمان
منصوب می گردد .

 -0-8وظايف و اختيارات :
 نظارت بر فعالیت مسئولین مراکز بسیج اساتید هماهنگی جهت اختصاص حمایت های الزم به
حلقه های علمی استانها بر اساس کیفیت و کمیت فعالیت استانها





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

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



تشكیل و ساماندهی بانک اطالعات تخصصی نیروی انسانی حلقه های علمی کشور



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

-9شوراي حلقه هاي علمي سازمان
 -1-9تعريف :
این شورا جهت سیاست گذاری  ،هدایت و نظارت بر شوراهای حلقه های علمی استانها در سطح کشور
تشكیل می گردد

 -0-9ترکيب :
افراد ذیل اعضای شورای حلقه های علمی کشور می باشند .
 -1مسئول بسیج اساتید کشور ( مسئول شورا )
 -0روسای پژوهشگاهها بسیج اساتید در استانها
 -3نماینده نهاد مقام معظم رهبری در کشور
 -4مسئول سازمان بسیج دانشجویی در کشور
 -5مسئول بسیج فرهنگیان
 -6مسئول بسیج حقوق دانان
 -7مسئول بسیج پزشكی
 -8رئیس سازمان علمی  ،پژوهشی و فناوری بسیج
 -9معاون پژوهشی وزیر علوم
 -12دو نفر از مسئولین مراکز بسیج اساتید استان به انتخاب مسئول سازمان بسیج اساتید

10

 -11دو نفر از مسئولین حلقه های علمی برتر
 -10دو نفر از مدیران حلقه های علمی برتر
 -13مسئول معاونت حلقه های علمی سازمان بسیج اساتید (دبیر شورا )
نكته  :1جلسات این شورا در هر سال تحصیلی حد اقل  1بار تشكیل می گردد .

-3-9وظايف و اختيارات :
تصویب بودجه ساالنه حلقه های علمی
بررسی عملكرد حلقه های علمی در کشور
ایجاد زمینه حمایت همه جانبه از حلقه های علمی

 -12نظارت و ارزيابي
برنامه های نظارت و ارزشیابی مراکز استانها و کانونها به صورت فصلی  ،ترمی و ساالنه اجرا می شود .
الزم است کلیه مراکز استانها ،کانونها و حلقه ها آمادگی همكاری در این زمینه را داشته باشند.
نكته  : 1در فرایند این نظارتها  ،برنامه اجرای حلقه های علمی در مراکز استانها ارزیابی شده و استانهای
موفق تر تعیین می گردند .
نكته  : 0معیارهای ارزیابی حلقه های علمی در مراکز استانها ،متناسب با تعداد حلقه های علمی  ،تعداد
صورت جلسات تخصصی ارسالی  ،همكاری مناسب در فضای الكترونیكی  ،تعداد بازدید های علمی حلقه ،
تعداد سمینار های برگزار شده اعضا ،ارائه به موقع گزارش های نوبه ای  ،کیفیت بایگانی اسناد  ،نظر سنجی
الكترونیكی از اعضای حلقه و موارد دستورالعمل ارزیابی می باشد .
نكته : 3مسئولین مراکز بسیج در استانها و مدیران حلقه های علمی در استانها و کانونهای بسیج اساتید در
ارائه گزارش های نوبه ای همكاری خواهند نمود .
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