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 :مقدمه

حضـور چهـره هـاي    . بي ترديد ، تصميمات ارزنده و صائب تنها در پرتو خرد جمعي به دست مي آيد 
خائر حوزه هاي علميه و نظام مقدس در استان ها  مي تواند منشاء آثار و تصميمات عالم ، انديشمند و ذ

سازنده پژوهشي باشد ، حوزه هاي علميه خواهران برآن است تا از كارشناسان و صاحب نظران  پژوهش 
براين اساس شـوراي علمـي پژوهشـي    .در تصميم سازي و راهبري برنامه هاي پژوهشي پر نصيب باشد 

. امور پژوهشي شكل مي گيرد ا هدف بهره گيري از توانمندي اين چهره هاي ارزشمند و راهبرياستاني ب
اميد است كه در پرتو همفكري و هم انديشي آنان ، شاهد تقويت و ارتقاء كمي و كيفـي فعاليـت هـاي    

  .اشيمپژوهشي در حوزه هاي علميه خواهران در سطح استاني به طور ويژه و به نحو عام در سطح  ملي ب

  كليات:  فصل اول 

   :تعريف  : 1ماده 

 فراهم آوردن هماهنگي بين فعاليتهاي پژوهشي و ،و طرح هاي مطالعاتي  برنامه هاي پژوهشيبررسي به منظور 
پژوهشي مديريت هاي استاني  - علمي  ، شوراهاي زمينه هاي اجرايي آنها براساس سياست ها و ضوابط ابالغي 

  .مي شوند   طبق مفاد اين آئين نامه تشكيل انعلميه خواهر هايحوزه

استفاده  "شورا"از كلمه   "شوراي علمي پژوهشي استاني"در اين آيين نامه از اين به بعد بجاي :  1تبصره
  .خواهد شد 

  :اهداف : 2ماده 

 تقويت و پويا سازي مديريت هاي استاني با ايجاد پشتوانه علمي و فكري براي آنها؛ 1-2

عملي سازي تصميم گيري هاي ستادي از طريق فراهم كردن زمينه تصميم سازي در مديريت هاي واقعي و  2-2
 استاني؛

 پژوهشي واحد هاي آموزشي متناسب با اقتضائات بومي؛ –ارتقاء  وضعيت علمي  3-2
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 بهره گيري از خرد جمعي و ظرفيت هاي كارشناسي محلي در برنامه ريزي حوزه هاي علميه استاني؛ 4-2

  .تقويت فرهنگ پژوهش در حوزه هاي علميه خواهران 5-2

  تركيب شورا : فصل دوم 

  : مي باشد زير داراي تركيب شورا :   3ماده  
  مديريا سرپرست  استاني به عنوان رئيس شورا؛ 3- 1
 معاون پژوهشي استان به عنوان دبير شورا؛ 3- 2

 ؛وهشگران فارغ التحصيلژپكانون دبير  3- 3

 نان پژوهشي واحد هاي آموزشي؛يك نفر از معاو 3- 4

  آموزشي؛از مديران واحدهاي  يك نفر  3- 5

 .به انتخاب مدير استاني 4در ماده  واجد شرايط كارشناس  نفر از اساتيد چهار  3- 6

تا زمان تشكيل كانون پژوهشگران فارغ التحصيل از ميان مديران هسته هاي پژوهشي يك نفر با انتخاب :  1تبصره 
  .هاي پژوهشي استان جايگزين مي شود مديران هسته

انتخاب يك نفر از معاونان پزوهشي واحد هاي آموزشي توسط معاونان پژوهشي واحد هاي آموزشي : 2تبصره 
  .استان انجام خواهد شد

انتخاب يك نفر از مديران برجسته واحد هاي حوزوي توسط مديران واحد هاي آموزشي استان انجام : 3تبصره
  .خواهد شد

صالح براي مشورت وشركت در جلسات شورا بدون داشتن حق تواند از متخصصين ذيميرئيس شورا  :4ره تبص
  .، دعوت بعمل آورديأر

  :بايد داراي شرايط زير باشندكارشناسان عضو شورا :  4ماده 

  هاي عمومي اساتيد حوزوي؛ داراي صالحيت   4- 1

  سه؛تحصيالت حوزوي سطح حداقل داشتن   4- 2
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  .خورداري از تجارب كافي در امور پژوهشي حوزويبر  4- 3

 .الزم است انتخاب اساتيد كارشناس، حتي االمكان از ميان اساتيدي با گرايش هاي مختلف حوزوي باشد : 1تبصره

نفرازآنان از بانوان يك حداقل اي انتخاب كند كه را به گونه بايست اساتيد كارشناسمديريت استاني مي: 2تبصره 
  .باشند

  ضوابط تشكيل شورا :   سوم  صلف

  .پذيرد انتخاب اعضاي شوراي پژوهشي هردو سال يكبار صورت مي: 5ماده 

جلسات فوق رئيس شورا، شود ودر صورت لزوم وبه صالحديد يكبار تشكيل ميهردوهفته  شوراجلسات  :6ماده 
  شد برگزار خواهد  العاده نيز

  .شكيل جلسات و اداره آن اقدام مي نمايددر غياب رئيس، دبير شورا نسبت به ت: 7ماده 

جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء كه حد اقل دونفر آنان كارشناس باشند، رسميت پيدا كرده و :  8ماده 
  .مصوبات شورا با راءي اكثريت اعضاء جلسه ، قانوني خواهد بود 

يبت سه جلسه متوالي يا هفت جلسه اعضاء موظف به حضور مستمر در جلسات شورا بوده و در صورت غ: 1تبصره 
  . در سال از عضويت در شورا منفصل مي شوند و رئيس شورا نسبت به معرفي فرد جايگزين اقدام مي نمايد 

  .مي باشد  مسئوليت دبيري شورا برعهده معاون پژوهش مديريت استاني:  9ماده

و براي معاونت حاضر در جلسه رسيده  بايد طي صورتجلسه اي به امضا شركت كنندگان مصوبات شورا : 10ماده
  .پژوهش مركز  ارسال شود 

الزم است اعضاء شورا به وسيله مدير استاني به معاونت پژوهش مركز معرفي و توسط اين معاونت تاييد :  11ماده
  .گردند پس از آن ابالغيه راه اندازي شورا توسط معاونت پژوهش مركز  صادر خواهد شد

حكم رياست شورا به وسيله معاونت پژوهش مركز و حكم ساير اعضاء از سوي رئيس شورا ابالغ خواهد : 12ماده 
  .شد 
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  شوراشرح وظايف :  چهارم فصل 
  :وظايف شورا به شرح زير است: 13ماده

و مسـاعدت در  اسـتاني و ملـي    و نيازهاي  پژوهشي هابررسي وتصميم گيري در خصوص شناسايي ظرفيت  13– 1
  پژوهشگر؛ و فارغ التحصيالن واحدهاي آموزشيندهي و آمايش پژوهشگران ساما

  ي پژوهشـي مـدارس  بررسي و تصميم گيري در خصوص تاسيس تشكل هاي پژوهشـي از قبيـل كـانون هـا      2-13
ي فـارغ التحصـيالن   پژوهشـ  يهـا هسـته ، 3هاي پژوهشي مراكز و مؤسسـات آمـوزش عـالي سـطح     ، انجمن2سطح 

  رغ التحصيالن پژوهشگر و ارزريابي عملكرد آنها؛پژوهشگر و مجامع فا

 واحدهاي آموزشي، طـالب هاي پژوهشي بررسي وتصميم گيري در خصوص برنامه هاي جهت دهي به فعاليت 3-13
فعاليـت پژوهشـي از    و برنامه ريزي بهينه سازي هااز طريق نيازسنجي و تعيين اولويتپژوهشگر  و فارغ التحصيالن
وبالگ ها،  ،نشست ها و همايش ها،  سايت ها ،مجامع فارغ التحصيالن پژوهشگر ها وها، هستهجمنقبيل كانون ها، ان

كارگاه هاي روشي، فراخوان ها ، جشنواره ها ،  كرسي هاي آزاد انديشي و گسـترش نشـاط و فرهنـگ پژوهشـي و     
  .استانپژوهشي  –نكوداشت شخصيت هاي علمي 

هـاي تخصصـي و   پژوهشي و كتابخانه –ناسايي مراكز و مجامع علمي بررسي وتصميم گيري در خصوص ش 13 – 4
واحـدهاي  بـين مراكـز و    پژوهشـي  - نامه براي برقراري ارتباطـات و تعـامالت علمـي   ي پيشنهاد انعقاد توافقارائه

  ؛و تشكل هاي پژوهشي آموزشي
شاور، داور و مدرسـان دروس  بررسي وتصميم گيري در خصوص تاييد و  ارزيابي عملكرد اساتيد راهنما، م 13 –5

  روش تحقيق؛
هـا و مراكـز پژوهشـي در    اندازي انجمنبررسي وتصميم گيري در خصوص  تاييد و حمايت از تأسيس و راه  6-13

  سطح استان؛
  هـا، هـا، برنامـه  شناسـي طـرح  هاي پژوهشـي مـورد نيـاز وآسـيب    بررسي و ارائه رهنمود در خصوص  طرح 13 – 7

  هاي پيشنهاد اصالحي براي رفع آسيبمقررات پژوهشي ستاد و صف و ارائهها، قوانين و فعاليت
  بررسي و ارائه رهنمود در خصوص برنامه ريزي جهت راه اندازي فصلنامه علمي؛ 13 – 8
  ؛ارسالي از واحدها استاني و طرحهاي پژوهشي پيشنهاديبررسي و ارائه رهنمود در خصوص   13- 9

  شورا رئيس وظايف و اختيارات: پنجم  فصل
  :مدير يا سرپرست مديريت استاني به عنوان رئيس شورا، داراي وظايف و اختيارات زير است: 14ماده

  برگزاري و اداره جلسات عادي و فوق العاده شورا؛ 14 – 1



Page ٦ of ٦ 
 

  ي شورا با پيشنهاد و هماهنگي شورا؛هاي دستور جلسهتعيين اولويت 14 – 2
  پژوهشي؛ –براي  عضويت در شوراي علمي  4ارشناس واجد شرايط در ماده انتخاب چهار نفر از اساتيد ك 14 – 3
معرفي اعضاء انتخابي به معاونت پژوهش مركز جهت تاييد و صدور حكم عضويت براي اعضاء بعد از تاييد  14 – 4

  معاونت پژوهش مركز؛
  هاي تخصصي در صورت نياز؛تشكيل كار گروه 14 – 5
  شركت در جلسات شورا به عنوان مهمان و بدون حق رأي؛ دعوت از كارشناسان جهت 14 – 6
  .به معاونت پژوهش مركز فصليي گزارش ارائه 14 – 7

  شورادبير  شرح وظايف  :ششم  فصل
 :معاون پژوهش مديريت استاني به عنوان دبير شورا، داراي وظايف و اختيارات زير است:  15ماده 

 ت به اعضاي شورا؛تنظيم و ابالغ دستور جلسات و مصوبا 15 -1

 هاي وابسته و تنظيم صورت جلسات؛شركت در جلسات شورا و كارگروه 15 -2

 مرتبط با شرح وظايف شورا؛ ...آماده سازي و تهيه كليه پيش نويس هاي طرح ها ، برنامه ها و 3-15

ـ را به رمرتبط با شرح وظايف شو ...ت تهيه برنامه ها ، طرح ها و پيشنهاد مجري و كارشناس جه 4-15 يس شـورا  ئ
 وانجام پيگيري هاي الزم؛

 ي گزارش به شورا؛پيگيري اجراي مصوبات و ارايه 15 -5

 ها و مراسالت شورا؛گزارش ،ثبت و بايگاني مكاتبات، اسناد 15 -6

 ي شورا با هماهنگي مدير شورا؛ي پيشنهادي ساالنهتهيه و تنظيم برنامه بودجه 15 –٧

 .فصلي وارائه به مدير شوراتنظيم گزارش فعاليت  15 -8

امكـان اجـراي برخـي از مـواد ايـن آيـين نامـه را بـه دليـل           هاي اسـتاني مديريتدر صورتي كه برخي از  :16ماده 
الزم است تا مسأله را با بيان دليل به معاونت پژوهش مركـز مـنعكس    ،در استان نداشته باشند ،هاي خاصمحدوديت

  .الزم به عمل آيدنموده تا نسبت به رفع مشكل اقدام 
در معاونت پژوهش مركز به تصويب    1391/   6/  20تبصره در تاريخ   8ماده و  17اين آيين نامه در : 17ماده 
  .رسيد

  


