
 یتعال بسمه

 رانیای اانجمن هسته یهای تخصصکمیته نامهآیین

 دیرس رانیای اانجمن هسته رهیمد أتیه بیبه تصو 1400آبان  16 خیماده در تار 12فصل و  5در  یهای تخصصکمیته نامهآیین

 .خواهد شد ینیدوره اجرا بازب کیو پس از 

 اول: کلیات و اهداف فصل

 اموری و اجرا هایریگمیمشارکت اعضاء در تصم ف،یوظا میتقس ،یهماهنگ جادیمنظور ابه یهای تخصصکمیتهنامه آیین :1 ماده

 .دیگرد میتنظ یو تخصص یپژوهش ،یعلم ،یو در جهت ارائه خدمات آموزش رانیای امربوط به انجمن هسته

 .شده است استفاده ریز فینامه تعارآیین نیا هیته رد

 شودیق مالاط رانیای ابه انجمن هسته ،نامهآیین نینجمن: در اا. 

  گرفته است انجمن را برعهده تیسال مسئول 3انجمن که به مدت  رهیمد ئتی: هرهیمد ئتیه. 

  شودیانجمن اطالق م یهای تخصصاز کمیته کی: به هرتهیکم. 

 یتخصص هایکمیته یبرا ریای اهداف زمتخصصان در حوزه علوم و فنون هسته تیو ارتقاء فعال شبردیمنظور گسترش، پ:به: 2 ادهم

 .است شده نییتع

 ایمتخصصان در نقشه راه علوم و فنون هسته ینیآفردر نقش الشت 

  ایمرتبط با علوم و فنون هسته یهامتخصصان رشته انیم یو آموزش یعلم یهایهمكار یتشكل برا جادیا 

  ایبه علوم و فنون هسته عالقمندآموزان مستعد و  و دانش انیمتخصصان، دانشجو قیو تشو زهیانگ جادیا 

   ایعلوم و فنون هسته دیجد یمتخصصان و آگاه کردن آنها از ابعاد و قلمروها یبردن سطح علمباال 

  ایمرتبط با علوم و فنون هسته یهای علمارتباط با کمیته یبرقرار 

  یهای تخصصمرتبط با کمیته یو کاربرد یپژوهش ،یعلم یاتهیانتشار اخبار مربوط به فعال 

  ینیو کارآفر یابیکار یبرا انیو آماده کردن دانشجو ییراهنما 

چه  هر و مشارکت دنیدادن، سرعت بخش تیبه اهداف و مصوبات انجمن و در جهت اولو لیمنظور نانجمن به رهیمد ئتیه :3 ادهم

 :کرد جادیا ریانجمن را به شرح ز یهای تخصصمطلوب کمیته جیاعضاء و کسب نتا شتریب

 ایهسته یو پزشك یرتو پزشكپ 

 ایرخه سوخت و مواد هستهچ 

 ایهسته یمنیاکتور و ار 

 و شتابگرها کیزیف 

 اربرد پرتوهاک 

 پالسماای و داخت هستهگ 

 یطالعات راهبردم 



 هایکمیته در ایداده و  لیتشك یدیجد یهای علماعضا کمیته گرید شنهادیپ ایدر صورت لزوم و  تواندیم رهیمد ئتی: هبصرهت

 .بدهد یراتییموجود تغ

 هاو فعالیت فیدوم: وظا صلف

 .آورد را به عمل خواهد ریاقدامات ز یهای تخصصکمیته ،نامهآیین نیا 2در ماده  شده فیبه اهداف تعر لیمنظور نبه :4 ادهم

 یتخصص یهااهداف انجمن در حوزه شبردیپ یبرا یساز میدر تصم هیئت مدیرهشورت به م 

 یتخصص یهادر حوزه یپژوهش یها و دستاوردهاپروژه یابیو ارز یاورد 

 یعلم هایکالبها و ژورنال ها، کارگاهدوره یرگزارب 

 یعلم یهاها و کنفرانسنشست ها،شیهما نارها،یوب نارها،یسم یرگزارب 

 یآموزو دانش ییها و مسابقات دانشجوجشنواره یرگزارب 

 یو صنعت یاز مراکز علم یعلم یدهایبازد یرگزارب 

 انجمن یبا واحد روابط عموم یانجمن و انتشار خبرنامه در هماهنگ یهاتیفعال یشارکت در مستندسازم 

 ایفزار در حوزه علوم و فنون هستهانامه و نرملغت ه،یو انتشار دانشنامه، کتاب، نشر هیشارکت در تهم 

 و جذب متخصصان مستعد یای در جامعه علماهداف انجمن هسته نییتب شارکت درم 

 انجمن هیئت مدیرهبه  یتخصص تهیکم یهاتیاز فعال یو فصل انهیزارش ماهگ 

 مربوطه یعلم یگفتگو یهاو اتاق یتخصص تهیوبگاه کم تیریو مد جادیا 

 ایمتخصصان مرتبط با علوم و فنون هسته یعلم یاز دستاوردها یعلم اطالعاتبانک  جادیا 

 انجمن رهیمد ئتیبه ه شنهاداتیای و ارائه پوکار در بستر علوم و فنون هسته کسب یصد فضار 

 .شرح وظائف مصوب باشد یو در راستا هیئت مدیره دیو تائ یبا هماهنگ دیبا هاتهیکم یتهایتمام فعال :5 ادهم

 .دولت است یرسم یهامقررات و بخشنامه ن،یقوان هیاساسنامه انجمن، کل تیملزم به رعا یهای علمکمیته :6 ادهم

 یهای تخصصسوم: اعضای کمیته صلف

 هایکمیته یهاتیدر فعال توانندیاند مانجمن درآمده تیو وابسته به عضو ییدانشجو وسته،یصورت پکه به یتمام افراد :7 ادهم

 .مشارکت داشته باشند یعلم

 .کندیم تیاساسنامه انجمن فعال هینامه و بر پاآیین نیدر چارچوب ا یهای علمکمیته :8 ادهم

 یهای تخصصچهارم: ارکان کمیته صلف

 مرتبط یهاانجمن هستند که در رشته وستهیپ یاز اعضا البدلینفر عل 2و  ینفر عضو اصل 5حداکثر متشكل از  تهیهر کم :9 ادهم

 نییتع هیئت مدیره دیو با تائ میبا انتخابات مستق ،یفراخوان عموم قیپژوهش کرده باشند و از طر ای لیتحص یتخصص تهیبا کم

 .شوندیم



 یآرا کسب ،یاز دو دوره متوال شیب ی. شرط انتخاب هر عضو براشوندیم نییماه تع 18مدت  یبرا تهیکم یاعضا :1 بصرهت

 .باشندیدوم در انتخابات م ایاول  گاهیجا

 یحق رأ بدون شود؛یم نییتع هیئت مدیرهبازرس انجمن که توسط  ندهینما ته،یهر کم یهاتیمنظور نظارت بر فعالبه :2 بصرهت

 .در جلسات شرکت خواهد کرد

 .دکترا باشند مقطع لیفارغ التحص دیاعضا با یمقطع دکترا و باق انیاز دانشجو تواندیم تهیعضو از هر کم دوحداکثر  :3 بصرهت

عضو  یجابه ماندهیباق مدت یبرا البدلیعضو عل ته،یکم یاز اعضا کیاز هر  طیسلب شرا ایفوت  ایدر صورت استعفا  :4 بصرهت

 .خواهد کرد فهیوظ انجام یاصل

 نام ثبت اقدام به یارتباط یهافراخوان در وبگاه و کانال قیاز طر ته،یدوره کم انیماه قبل از پا کیحداکثر  هیئت مدیره :10 ادهم

 .کندیم یهای علمشرکت در کمیته انیمتقاض یكیالكترون

 کی حداقل دهایکاند د،یو پس از تائ یبررس رهیمد ئتیمدارک، در ه افتینام و در پس از ثبت ان،یمتقاض صالحیت :1 بصرهت

 .شوندیم یاعضا معرف گریانجمن به د یارتباط یهاوبگاه و کانال قیانتخابات از طر یهفته قبل از برگزار

انتخاب  امكان تیپس از احراز هو تهیکم یو اعضا شده نییانجمن تع هیئت مدیرهانتخابات با نظر  یزمان برگزار مدت :2 بصرهت

 .خواهند داشت اعالمی یدایکاند نینفر را از ب 5حداکثر 

دارد تا در  زمان هفته کی رهیمد ئتیه ،یریگ یرأ انیو پس از پا شودیم یانتخابات با نظارت بازرس انجمن برگزار :3 بصرهت

و پس  دینما اعالم شانیبه ا و نییرا تع البدلیو دو عضو عل یعلم تهیهر کم ینفر عضو انتخاب 5انتخابات حداکثر  دییصورت تأ

 .دینما یانجمن معرف یبه اعضا اخالقیو  یمدارک و منشور علم یاز امضا

 سیرئ عنوانبه نفر را کیخود  نیو از ب دهندیجلسه م لین تشكحداکثر دو هفته بعد از انتخاب شد تهیکم ی:اعضا 4 بصرهت

 .کنندیانتخاب م تهیکم ریعنوان دبنفر را به کیو  تهیکم

 اطالع بدون از سه جلسه شیاز اعضا بدون عذر موجه، ب کیهر  بتیاست و غ یدر جلسات ضرور تهیکم یشرکت اعضا: 11 ادهم

 .است بیعضو غا یحكم استعفا یقبلبا اطالع از پنج جلسه  شیو ب یقبل

 .جلسه داده و صورتجلسات به دفتر انجمن ارسال خواهد شد لیتشك كباری یحداقل ماه هاتهیکم: 1 بصرهت

انجمن ارسال  ریدب به و صورتجلسات را کتبا یریگمیموظف است موارد تصم تهیکم ریدب ته،یکم سیرئ بتیدر صورت غ: 2 بصرهت

 .دینما

 ای یکتب دعوت با تهیکم ریدب شنهادیبه پ یو ابیو در غ تهیکم سیرئ شنهادیبه پ یمجاز ایو  یجلسات حضورتمام : 3 بصرهت

 .کنند شنهادیجلسه را پ لیتشك توانندیم تهیکم ی. در هر زمان دو نفر از اعضاشودیم لیتشك یتلفن

 .ندینما یمعرف تهیشرکت در جلسه کم یرا برا یگریخود شخص د یجابه توانندینم تهیکم یاعضا: 4 بصرهت

 .ارسال شود هیئت مدیرههفته به  کیمستند و حداکثر ظرف مدت  دیبا تهیصورتجلسات کم: 5 بصرهت



انجمن و  دفتر دفتر انجمن انجام خواهد گرفت و رونوشت آنها در فیبا سربرگ و شماره رد هاتهیمكاتبات کم هیکل: 6 بصرهت

 .شودیم یگانیمربوطه با تهیکم

انجمن  یعموم روابط قیاز طر ازیو در صورت ن دهیرس هیئت مدیره دیبه تائ دیقبل از اجراشدن با تهیصورتجلسات کم: 7 بصرهت

 .شود رسانیاطالع

 پنجم: بودجه و اعتبارات و موارد متفرقه صلف

 انجمن دارنظر خزانه ریو ز هیئت مدیره ماتیو تصم تهیهر کم شنهاداتیبا توجه به پ یهای علمبودجه و اعتبارات کمیته: 12 ادهم

 .شودیم یو حسابرس نیتأم


