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مقدمه
اساسنامه ي کانون در خصوص تبيين وظايف شوراي مرکزي که آنها را در ماده  ۰1احصاء نموده است  ،در بند  ۰،7از ماده مزبور
يکی از وظايف اين شورا را چنين بيان می دارد:
" .۰،7تشکيل کارگروه هاي تخصصی و مشورتی (در صورت ضرورت و به تعداد مورد نياز) و نيز انتخاب يا انتصاب اعضاي آنها از
بين اعضاي کانون"
آيين نامه حاضر به منظور تبيين نحوه ي تشکيل کارگروه ها  ،شرح وظايف  ،چگونگی عملکرد و نيز نحوه ي اداره آنها تنظيم
گرديده است.
فصل اول – تعاریف
 .۰کارگروه :هيئت رسيدگی به موضوعی خاص که اعضاي آن موظف اند پس از بررسی موضوع ،نتيجه را براي تصميم گيري به
مرجع باالتر گزارش دهند ،که در اين آيين نامه مقصود از مرجع باالتر هيئت اجرايی کانون می باشد.
 .۲پروژه :فعاليتی مشخص و معين که در راستاي تحقق اهداف کانون قابليت برنامه ريزي و انجام داشته باشد.
فصل دوم -نحوه ي تشکیل کارگروه
 .۹نخست ،پيشنهاد تشکيل کارگروه توسط دبير کانون يا هر يک از اعضاي شوراي مرکزي به شرح و شرايطی که ذيالً بيان می
گردد در شوراي مرکزي مطرح می شود .ضروري است پيشنهاد مزبور به صورت کتبی و بيان کننده ي عناوين زير باشد:
 .۹.۰نام کارگروه پيشنهاد
 .۹.۲اهداف تشکيل کارگروه
 .۹.۹ماموريت هاي قابل ارجاع به کارگروه
 .۹.4توجيه چگونگی تطبيق اهداف و ماموريت هاي کارگروه با اهداف کانون
 .4پس از طرح پيشنهاد تشکيل کارگروه در شوراي مرکزي ،اعضاي شورا می توانند مطابق آيين نامه جلسات شورا نقطه نظرات
خود را در موافقت ،رد يا اصالح پيشنهاد مزبور بيان دارند .امکان واگذاري وظايف شوراي مرکزي در قبال کار گروه ها و پروژه
ها با تصميم اکثريت اعضاي شورا به هيئت اجرايی وجود دارد.
 .1پس از تبادل نظرات در شوراي مرکزي ،پيشنهاد مزبور به رأي گذاشته می شود و با تصويب شوراي مرکزي کارگروه مزبور
تأسيس می گردد.
 .0بالفاصله پس از تأسيس کارگروه ،دبير کانون موظف است به منظور شناسايی افراد عالقه مند به تصدي مسووليت کارگروه
مزبور  ،از ميان دانش آموختگان  ،با استفاده از ابزارهاي اطالع رسانی در اختيار کانون اقدام نموده و حداکثر ظرف دو هفته
ليست نامزدهاي تصدي مسووليت آن کارگروه را به هيئت اجرايی ارائه نمايد.
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 .7هيئت اجرائی مکلف است ظرف يک هفته از زمان دريافت ليست نامزدهاي تصدي مسووليت کارگروه ،کليه اقدامات الزم در
خصوص ارزيابی نامزدهاي مذکور در ليست را معمول داشته و با گزينش فرد اصلح پيشنهاد نهايی خود را به شوراي مرکزي
اعالم نمايد.
 .۱شوراي مرکزي در اولين جلسه خود نسبت به گزينه ي پيشنهاد شده رأي گيري می نمايد و درصورت تصويب  ،نامزد
پيشنهادي هيئت اجرايی به مدت دو سال از شروع مسئوليت عهده دار سمت مسوول آن کارگروه خواهد بود.
تبصره  -۰تغيير شوراي مرکزي تأثيري بر مدت زمان تصدي سمت مسوول کارگروه نخواهد داشت.
 .۳چنانچه گزينه پيشنهاد شده توسط هيئت اجرايی به تصويب شوراي مرکزي نرسد ،آن هيئت مکلف است تا جلسه ي بعدي
شورا گزينه ي ديگري را معرفی نمايد ،به همين ترتيب تا نهايتاً شوراي مرکزي گزينه پيشنهادي هيئت اجرائی را با تصويب
خود تأييد و منصوب نمايد.
تبصره  -۰در صورت فوت ،از کار افتادگی ،استعفا و يا عزل مسوول کارگروه ،به منظور انتصاب مسوول جديد براي کارگروه
رعايت شرايط مندرج در مواد فوق الذکر الزامی است.
تبصره  -۲تا زمان تعيين و نصب مسوول جديد ،شوراي مرکزي از ميان اعضاي کارگروه ،به پيشنهاد هيئت اجرايی يک نفر را
به عنوان سرپرست موقت کارگروه به مدت حداکثر سه ماه برمی گزيند.
تبصره  -۹شوراي مرکزي می تواند هر زمان که صالح بداند مسوول کارگروه را عزل نموده يا با استعفاي وي موافقت نمايد.
 .۰۱مسوول کارگروه مکلف است بالفاصله پس از اينکه شوراي مرکزي تصدي وي براي سمت مسوول کارگروه را تصويب نمود،
اعالميه اي را براي دعوت به همکاري از بين دانش آموختگان (اعضاي کانون) تنظيم نموده و به دبيرخانه تسليم نمايد.
 .۰۰شوراي مرکزي مختار است تا در صورت نياز  ،مسئول کارگروه و يا اعضاي کارگروه را عزل نمايد.
 .۰۲دبيرخانه موظف است بالفاصله اطالعيه دعوت به همکاري تنظيم شده توسط مسوول کارگروه را از طريق تمام مجاري ارتباطی
کانون با اعضا ،اطالع رسانی نموده و نهايتاً ظرف حداکثر دو هفته ،فهرست کاملی از افراد عالقه مند به همکاري در آن کارگروه
را جمع آوري نمايد و در اختيار مسوول کارگروه بگذارد.
 .۰۹مسوول کارگروه موظف است حداکثر ظرف يک هفته پس از دريافت فهرست افراد عالقه مند به همکاري ،ساير اعضاي
کارگروه را انتخاب نموده و ليست نهايی افراد کارگروه را به دبيرخانه ارائه نمايد.
 .۰4اعضاي کارگروه بايد به تاييد شوراي مرکزي برسد .
 .۰1تعداد اعضاي هر کارگروه با احتساب مسوول آن حداقل پنج نفر و حداکثر نه نفر می باشد .
 .۰0شناسنامه ي ارسالی توسط کارگروه به هيئت اجرايی بايد حداقل تاييد  ۹نفر از اعضاي کارگروه را داشته باشد.
 .۰7عضويت حداقل يکی از اعضاي شوراي مرکزي در هر کارگروه الزامی است.
 .۰۱مسوول کارگروه براي انتخاب ساير اعضاي آن کارگروه الزاماً محدود به فهرست ارائه شده توسط دبيرخانه نمی باشد و می تواند
هر يک از اعضاي کانون را که صالح می داند براي همکاري انتخاب نمايد.
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 .۰۳از آنجا که مشارکت هرچه بيشتر اعضا در کارگروه ها مطلوب کانون است ،مسوول کارگروه می بايد نسبت به عدم انتخاب هر
يک اعضاي مذکور در فهرست افراد عالقه مند به همکاري ،دليل موجه و قابل دفاع براي هيئت اجرايی داشته باشد.
 .۲۱امکان عضويت هم زمان در چند کار گروه وجود ندارد.
 .۲۰دبيرخانه می بايد پس از دريافت ليست نهايی اعضاي کارگروه از مسوول آن ،بالفاصله اقدام به تهيه شناسنامه کارگروه و ارائه
آن به رييس هيئت اجرايی و رييس شوراي مرکزي در جلسه اي حضوري بنمايد .تصويب شناسنامه ي کارگروه به اتفاق آراي
دبير ،رييس هيئت اجرايی و رييس شوراي مرکزي و با امضاي ايشان ذيل شناسنامه ي کارگروه حاصل می شود و از اين لحظه
کارگروه تشکيل يافته تلقی می گردد.
تبصره  -۰تغيير شوراي مرکزي موجب انحالل يا تعليق کارگروه نمی شود.
تبصره  -۲شوراي مرکزي می تواند هر زمان که صالح بداند با تصويب اصالحيه مفاد شناسنامه ي کارگروه را تغيير دهد.
تبصره  -۹شوراي مرکزي می تواند هر زمان که صالح بداند انحالل کارگروه را تصويب نمايد.
 .۲۲مراتب امضا و تأييد نهايی کارگروه مشتمل بر محتواي شناسنامه ي آن بالفاصله توسط دبيرخانه کانون و از طريق مجاري
اطالع رسانی که در اختيار دارد به کليه اعضا اطالع داده می شود.
فصل سوم -نحوه ي عملکرد کارگروه
 .۲۹مسوول کارگروه مکلف است با دعوت از تمام اعضاي آن ،اولين جلسه ي کارگروه را تشکيل داده و در آن جلسه ضمن بازگويی
اهداف کارگروه و ماموريت هاي محوله از سوي شوراي مرکزي ،در خصوص تاريخ و زمان برگزاري جلسات مستمر با حاضران
تبادل نظر نمايد .همچنين در اسرع وقت نقشه ي راهی  ۰ساله و تعداد پروژه ي پيشبينی شده در اين مدت را به شوراي
مرکزي ارائه دهد.
 .۲4مسوول کارگروه ظرف جلسه ي اول يا دوم آن کارگروه ،تقويم جلسات منظم آن کارگروه را با ذکر ساعت و تاريخ تشکيل
جلسه تنظيم و به دبيرخانه ارائه می نمايد .الزم است هرگونه تغيير بعدي در تقويم جلسات کارگروه و يا فراخوان به جلسه يا
جلسات فوق العاده توسط مسوول کارگروه به کليه ي اعضا اطالع داده شود.
 .۲1مسوول کارگروه می بايد هم زمان با تاسيس آن ،به منظور تسهيل و استمرار تبادل نظر فی ما بين اعضاي آن کارگروه ،نسبت
به تاسيس رايانامه مشترك يا ايجاد گروه در پيام رسان هاي متداول فضاي مجازي اقدام نمايد.
 .۲0مسوول کارگروه در جلسه اول ،يکی از اعضا را به عنوان معاون و عضو ديگري را به عنوان منشی منصوب می نمايد.
 .۲7جلسات کارگروه با حضور حداقل سه نفر از اعضاي آن رسميت می يابد.
 .۲۱رياست جلسات کارگروه به منظور اداره جلسات ،تسهيم وقت بين موضوعات مختلف و نيز تخصيص زمان به حاضران در
جلسات جهت ابراز نظر ،بر عهده مسوول آن و در غياب وي بعهده معاون مسوول کارگروه می باشد.
تبصره  -۰در جلساتی که احياناً در غياب مسوول کارگروه و معاون وي برگزار گردد ،حاضران در جلسه ابتدا يک نفر را به
عنوان رييس براي اداره آن جلسه از بين خود انتخاب می نمايند.
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تبصره  -۲در صوت عدم حضور منشی با تعيين رييس جلسه ،يکی از حاضران به عنوان منشی جلسه عهده دار ثبت و ضبط
صورتجلسه و خالصه مذاکرات خواهد شد .ضروري است مسوول کارگروه رونوشتی از هر صورتجلسه را حداکثر ظرف يک هفته
از تاريخ جلسه به دبيرخانه ارسال نمايد .همچنين صورتجلسه هاي کارگروها بايد به امضاي اعضا برسد.
 .۲۳اضافه شدن افراد جديد از اعضاي کانون به کارگروه ،هر زمان پس از تشکيل آن بالمانع است و مسوول کارگروه بايد مراتب را
کتباً به اطالع دبيرخانه برساند تا در شناسنامه ي کارگروه منعکس گردد .
تبصره  -۰دعوت از افراد عالقه مند به همکاري در کارگروه موضوع ماده  ۰۲می تواند هر زمان به درخواست مسوول کارگروه
و يا رياست شوراي مرکزي ،جهت افزودن اعضاي جديد به کارگروه تکرار شود.
 .۹۱روءساي کارگروه ها موظف به برگزاري جلسات با يکديگر به منظور بررسی و هماهنگی اهداف آنان می باشند.
فصل چهارم – تولید شناسنامه پروژه
 .۹۰ماحصل فعاليت کارگروه ،پيشنهاد پروژه در راستاي تحقق اهداف کارگروه و وظايف محوله به آن از سوي شوراي مرکزي است.
اين پيشنهاد در حکم طرح اوليه ي پروژه می باشد که بايد پس از تصويب توسط کارگروه در قالب شناسنامه ي پروژه تنظيم و
جهت بررسی و تصويب نهايی به هيئت اجرايی ارائه می گردد.
 .۹۲شناسنامه پروژه بايد مطابق نمونه ي مورد تأييد هيئت اجرايی و حاوي پاسخ کليه سواالت مندرج در آن باشد.
 .۹۹شناسنامه پروژه پس از تصويب در کارگروه به امضاي تهيه کننده يا تهيه کنندگان آن رسيده و پس از امضاي مسوول کارگروه
توسط وي به دبيرخانه تسليم می گردد.
 .۹4دبيرخانه مکلف است بالفاصله پس از دريافت شناسنامه پروژه از کارگروه ،تصوير آن را از طريق رايانامه يا اشتراك گذاري در
گروه هيئت اجرايی در پيام رسان هاي فضاي مجازي ،در اختيار کليه اعضاي هيئت گذاشته و ايشان را از ميزان فوريت
مقتضی جهت بررسی شناسنامه ي مزبور آگاه سازد .همچنين حضور مسوول کارگروه و صاحب ايده جهت دفاع و توضيح
شناسنامه الزم است.
 .۹1در صورت تصويب شناسنامه پروژه توسط هيئت اجرايی  ،شناسنامه مزبور جهت اجرا قرار داده می شود.
تبصره  -۰شوراي مرکزي می تواند هر زمان که صالح بداند توقف اجراي پروژه را تصويب و مراتب را به اطالع هيئت اجرايی
برساند.
 .۹0دبيرخانه مکلف است ،در صورت عدم تصويب شناسنامه پروژه توسط هيئت اجرايی  ،مراتب ابطال يا درخواست اصالح
شناسنامه مزبور را با ذکر نقطه نظرات شورا به اطالع کارگروه برساند.
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فصل پنجم – نقش کارگروه در اجراي پروژه
 .۹7هيئت اجرايی بايد مجري يا مجريان پروژه را با هماهنگی با مسوول کارگروه و زير نظر دبير  ،تعيين نمايد.
 .۹۱کنترل پروژه و نيز نظارت بر حسن اجراي پروژه به عهده ي هيئت اجرايی می باشد.
 .۹۳پس از پايان هر پروژه ،دبير مکلف به انجام ارزيابی آن پروژه با ارائه گزارش کتبی مربوطه مشتمل بر نحوه ي انجام ،نقاط قوت
و ضعف و بازخوردهاي به دست آمده از مخاطبان ،به هيئت اجرايی است.
 .4۱مسوول کارگروه موظف است حداکثر هر  ۹ماه يکبار گزارشی را تقديم شوراي مرکزي نمايد.
 .4۰اين آيين نامه در  4۰ماده و  ۰۱تبصره در جلسه  ۰۹۳۳/۱1/۲۳شوراي مرکزي به تصويب رسيد و پس از آن الزم االجرا می
باشد.

