
    مصوبه٤   ماده  موضوع  آميسيون  وظايف  و شرح  تشكيل  نحوه نامه  آئين
  فرهنگي  انقالب عالي  شوراي  جلسه  و دومين و شصت  دويست

  
،   علمـي  هـاي   انجمـن   بـر تاسـيس   مبنـي   فرهنگـي  انقـالب    عالي شوراي  ٧/٨/٧٠   مورخ  جلسه  و دومين  و شصت  دويست  مصوبه  اجراي جهت در -١  ماده
   و آمـوزش  ، درمـان   ، بهداشـت   عالي  و آموزش فرهنگ  هاي  از وزارتخانه  درهر يك  نامه  آئين  در اين  مندرج  وظايف  و شرح ترآيب  با  آميسيوني  و هنري ادبي

  . خواهد شد انجام اسالمي  و ارشاد  و فرهنگ پزشكي
  .شود  مي  تشكيل  ذيل  با ترآيب  وزير مربوطه  انتخاب  عضو به٧ تا ٥ از  آميسيون -٢  ماده
   آمـوزش   دانـشگاهها و موسـسات   علمـي   هيـات  عـضاي  از ا تن  ، سه  وزارت  حقوقي  يا مسئول ، مدير آل  وزارتخانه  ذيربط  نفر از مسئوالن تا سه دو -١ تبصره
    و هنري فرهنگي  در امور  از صاحبنظران  تن٣  هنري  امور انجمنهاي  به  رسيدگي  آميسيون خصوص  آشور و در  و پژوهشي عالي
  شود  مي  منصوب  وزير مربوط  با حكم  آميسيون رئيس -٢  تبصره
   بـا دبيـر آـل     در جلـسات  شـرآت   از اعـضا بـراي    و دعـوت  آميـسيون    آرا و احكـام  ، ابـالغ   مـذاآرات   صورت  و ضبط  ثبت ،  جلسات  تشكيل مسئوليت -٣  تبصره

   اخير دبير آميـسيون  در صورت. شود  مي منصوب   غيرعضو آميسيون  يا افراد ذيصالح  آميسيون  اعضاي  از بين  آميسيون  رئيس حكم  با  آه  است آميسيون
  .آرد  خواهد  شرآت  در جلسات  راي  حق بدون
  .  است  آنها بالمانع انتخاب شوند و تجديد  مي  انتخاب  دو سال  مدت  براي١   تبصره  موضوع  علمي  هيات اعضاي -٤  تبصره
 آنـد،    نظر از آنها دعوت  و آسب جلساتدر   شرآت براي  غير عضو  نظر و متخصصين تواند از افراد صاحب  مي  مورد و لزوم  حسب  آميسيون رئيس -٥  تبصره
  .  نخواهند داشت  شرآت  گيري راي  افراد مدعو در  حال در اين
 :  زير است  شرح  به  آميسيون وظايف -٣  ماده

    از تأييدوزير ذيربط پس   آن  و اجراي  آميسيون  مورد عمل  و ضوابط  اجرائي ها و روش  دستورالعمل و تصويب  بررسي ١/٣- 
    و صدور مجوز تاسيس  انجمن  تاسيس  درخواست  به رسيدگي ٢/٣- 
    مديره  و هيات  موسس  هيات  اعضاي  و عمومي  علمي صالحيتهاي  بررسي ٣/٣- 
    انجمن مجوز تاسيس صدور  ٤/٣-

    مصوب  تغيير در اساسنامه  هر گونه  و تصويب  انجمن اساسنامه  تصويب ٥/٣- 
   مربوط هاي مجازات  و تعيين تخلفات   به  رسيدگي  ، نحوه  تخلفات  بررسي  هيات  تشكيل  به  مربوط  و ضوابط امه ن آيين  تصويب  ٦/٣-
   بر عملكرد انجمنها  نظارت  و هيات  تخلفات  بررسي هيات  تعيين  ٧/٣-

    آميسيون  داخلي  نامه آيين  تصويب ٨/٣- 
   انجمنها  انتخابات  اجراي  بر حسن  نظارت  براي نماينده  تعيين ٩/٣- 

   آار انجمنها  انجام  بر حسن نظارت ١٠/٣- 
    تخلفات  بررسي  هيات  تصميمات تصويب ١١/٣- 
 خواهـد    مـشروط   موفـق   راي٤  حداقل  آسب  به مطروحه   مسائل  در خصوص گيري يابد و تصميم  مي  اعضا رسميت٣/٢ با حضور   آميسيون جلسات -٤  ماده
  .بود
   به  انجمنها نسبت  مديره  و يا هيات موسس  هيات اعضاي   و عمومي  علمي هاي  صالحيت  به  رسيدگي  مورد و نياز براي تواند حسب  مي آميسيون -٥  ماده

  . آند اقدام   تخصصي هاي  آميته تشكيل
 . است   بالمانع  تخصصي هاي  در آميته ويت عض  براي  افراد غير عضو آميسيون انتخاب -١ تبصره
  . خواهد شد  معتبر شناخته  آميسيون  تنفيذ از سوي  در صورت  تخصصي  آميته آراي -٢ تبصره
   بـه   پيـشنهادي   اساسـنامه   نفر آمتـر نخواهـدبود همـراه   ٣از   تعداد آنها  حال  در هيچ  آه  انجمن  موسس  هيات  بايد توسط  انجمن  تاسيس تقاضاي -٦  ماده

  . گردد  ارسال آميسيون
  . نخواهد شد  موجود باشدپذيرفته  رشته  در ان فعاليت   نوع  يا با همان  نام  همان  به  انجمني  آه  در صورتي  انجمن  تاسيس تقاضاي -  تبصره
 : زير باشند  شرايط  بايد داراي  مديره  و هيات  موسس  هيات اعضاي -٧  ماده

    ايران عيتتاب ١/٧- 
    ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون  به التزام ٢/٧- 
    با نظام محارب  و گروههاي  احزاب  به وابستگي   و عدم  گذشته  رژيم  موثر در تحكيم  نقش  ، نداشتن  آيفري  سوء پيشينة نداشتن  ٣/٧-

   مربوط آميسيون   تشخيص  مورد به  حسب  مناسب  و هنري ، ادبي ، فني  علمي  و تجارب  تحصيلي سطح  داشتن ٤/٧- 
 : زير باشد  نكات  بايد حاوي  موسس  هيات  پيشنهادي اساسنامه -٨  ماده
    آن  و نام  فعاليت ، موضوع  انجمن از تشكيل  هدف ١/٨-

    هر رآن  و مسئوليت ، حدود اختيارات  وظايف ، شرح تشكيالت  ارآان٢/٨- 
    در انجمن عضويت  شرايط ٣/٨-

    انجمن  و آارگزاران  مسئوالن انتخاب  نحوه  ٤/٨-
   در شهرستانها  مراآز انجمن  احتمالي  فعاليت  و نحوه  انجمن اصلي مرآز ٥/٨- 
    انجمن  مالي تامين  منابع  ٦/٨-
   فعاليت  مدت  ٧/٨-

    و تسويه انحالل  ترتيب ٨/٨- 
  . آند اقدام  انجمن  ثبت به   نسبت  مربوط تواند برابر مقررات  مي  موسس ، هيات ن انجم  از صدور مجوز تاسيس پس -٩  ماده
   و برگـزاري   عمـومي   مجمـع  تـشكيل   بـه   نـسبت  اساسـنامه    طبـق   انجمـن   از صـدور مجـوز تاسـيس     ماه٦   مدت  ظرف  است  موظف  موسس هيات -١٠  ماده

  . آند  معرفي  آميسيون  را به  منتخب مديره   و هيات  اقدام انتخابات
  .يابد  مي  رسميت مربوط االختيار آميسيون تام   با حضور نماينده  مصوب  در اساسنامه  مندرج  شرايط  با رعايت  عمومي  مجمع جلسه -١  تبصره
 .يابد  مي  رسميت  از تأييد آميسيون  پس  انتخابي  مديره هيات -٢  تبصره
   را بـه   انجمـن   تجديـد پروانـه    مذآوردرخواسـت   مـدت  از انقضاي   قبل  ماه  سه  است  موظف  و انجمن  است  سال٤ حداآثر   صادره  اعتبار پروانه مدت -١١  ماده

  . نمايد  تسليم آميسيون
  .شود  مي  زير تشكيل  باترآيب  تخلفات  به سيدگي ر هيات  آنها  احتمالي  تخلفات  به  انجمنها و نيز رسيدگي هاي  بر فعاليت بمنظور نظارت -١٢  ماده
  ، مدير آـل   آميسيون  انتخاب  دارند به عضويت  در آميسيون  آه صاحبنظراني  يا  علمي  هيأت  نفر از اعضاي  و يك  وزارت  اجرائي  نفر از مسئوالن يك -١  تبصره

  .  آميسيون ب انتخا  به  نفر حقوقدان ها، يك  وزارتخانه حقوقي  يا مسئول
  .  است  بالمانع  مجدد آنان  و انتخاب  است  دو سال  هيات  اعضاي  عضويت مدت -٢  تبصره
  .  خواهد داشت  را بر عهده  هيات  دبيري ، سمت  وزارت  اجرايي مسئول -٣  تبصره



  .شود  اتخاذمي  موافق راي   سه آثريتها با ا يابد و تصميم  مي  با حضور دبير و دو عضو ديگر رسميت  هيات جلسات -٤  تبصره
 : زير است  شرح  شود به اعمال تواند  در مورد انجمنها مي  آميسيون  و تصويب  پيشنهاد هيات  براساس  آه تنبيهاتي -١٣  ماده

   آتبي تذآر  ١/١٢-
    تا يكسال  ماه  از سه  موقت تعطيل  ٢/١٢-

    انجمن  و انحالل پروانه لغو ٣/١٢- 
  . خواهد شد  ارسال  قضايي ذيصالح  مراجع  به  مربوط پرونده  آيفر باشد  مستوجب  آشوري  بنا بر قوانين  شود آه  خالفي  مرتكب  انجمن گاه هر -  تبصره
   آيين  اين  ضوابط  اند ، براساس شده   آشورتاسيس با مجوز وزارت   از اين  پيش  موجود آه  و هنري  علمي  انجمنهاي  به  امور مربوط  آليه  پس از اين -١٤  ماده
  . خواهد شد انجام    مربوط آميسيون   و از طريق نامه
 و   پزشـكي   و آمـوزش   ، درمـان  ،بهداشـت   عـالي   و آمـوزش   فرهنـگ  وزراي   تـصويب  به                     بند در تاريخ٢٦ و   تبصره١٦ و   ماده١٤ در  نامه   آئين اين

   ن. /   االجرا است  الزم  ابالغ  و از تاريخ  است  رسيده اسالمي  و ارشاد فرهنگ
    معين  دآتر مصطفي خاتمي سيد محمد
    عالي  و آموزش  وزيرفرهنگ و ارشاد اسالمي  وزير فرهنگ
    زاده ملك دآتر رضا

    پزشكي  و آموزش ، درمان بهداشت وزير
  
  


