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  به نام خدا

ي دانشـجویان   شود کـه در آن کلیـه   هاي خانه را شامل می اي از فعالیت بخش دانشجویی خانه ریاضیات اصفهان زیر شاخه
ي فرهنگ تحقیـق و پـژوهش در میـان     اشاعههدف این بخش تسهیل امور پژوهشی دانشجویان و .عضو خانه فعالیت دارند
  .باشد دانشجویان کشور می

  :عضویت در بخش دانشجویی 

داراي مدرك دیپلم یا پژوهانی هستند که  دانشاعضاي بخش دانشـجویی،  از دیدگاه بخش دانشجویی خانه ریاضیات، 
د، و یا هم اکنـون در  نکه قصد انجام مطالعه، تحقیق و پژوهش در یک زمینه علمی را داشته باش باشندباالتر 

هـاي کشـور    از این رو معموالً افـراد مخاطـب بخـش دانشـجویی، دانشـجویان دانشـگاه       .دنحال انجام چنین کاري باش
فعالیـت داشـته باشـند، بـه عنـوان دانشـجو        با این وجود افراد دیگر نیز که با هدف ذکر شده در باال قصد انجام. باشند می

  .شوند شناخته می

هاي دانشجویی در خانـه ریاضـیات اصـفهان باشـند،      تمامی دانشجویانی که متمایل به انجام فعالیتبا توجه به تعریف باال،
 انـه رسمی بـه عضـویت خ   پرداخت حق عضویت، پس از دریافت کارت، به صورتت و یفرم عضو تکمیلتوانند از طریق  می
هـاي پژوهشـی    نامـه در فعالیـت   هاي تعریف شده در آیین شکلتوانند به هر یک از  دانشجویان می ،پس از عضویت. آینددر

همچنین تمامی اعضاي بخش دانشجویی، امکـان اسـتفاده از کتابخانـه خانـه ریاضـیات و امانـت        .دانشجویی شرکت کنند
  .گرفتن کتاب را خواهند داشت

  :کمیته اجرایی 

ي مسـائل اجرایـی و    گیري در مـورد کلیـه   ي تصمیم نفر است که وظیفه 5مرکب از دانشجویی خانه بخش کمیته اجرایی 
هـاي   هاي پژوهشی، مسـئولیت گـروه   مسئولیت بخش دانشجویی، مسئولیت گروه .سازمانی بخش دانشجویی خانه را دارند

نحـوه   .مسئولیت روابط عمومی از جمله ایـن وظـایف هسـتند   ها و  ارتباط با صنعت، مسئولیت برگزاري سمینارها و کارگاه
  .توضیح داده خواهد شد برگزاري انتخاباتانتخاب این افراد در بند 

اجرایـی خانـه ریاضـیات    -هاي بخش دانشجویی طبـق مصـوبات شـوراي علمـی     هر گونه پرداخت در اجراي فعالیت: نکته 
  .اصفهان عملی خواهد بود

  :مسئول بخش دانشجویی 
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هاي مختلف بخش دانشجویی، هماهنگی بـین   ول بخش دانشجویی به طور کلی وظیفه نظارت بر عملکرد زیرمجموعهمسئ
-eهماهنگی بین اعضاي کمیته اجرایی از طریـق  . را بر عهده دارد خانه هاي باالتر ها و همچنین ارتباط با مسئولین رده آن

mail هاي مختلـف بخـش دانشـجویی و     اید تصمیماتی که در بخشاز این رو، مسئول بخش دانشجویی ب. گیرد صورت می
بـه تمـامی اعضـاي کمیتـه اجرایـی       e-mailشود را از طریق  خانه ریاضیات راجع به امور مربوط به دانشجویان گرفته می

مـاه گذشـته    3اي شوراي علمی، گزارشـی از عملکـرد خـود در     به عالوه، ایشان موظف است در جلسات دوره.منتقل نماید
  .ائه دهدار

مسـئول دوره جـاري بخـش دانشـجویی در     . شود میگیري از مجمع عمومی وقت انتخاب  ایشان به صورت ساالنه و با رأي
  .باشد پایان دوره خود موظف به برگزاري این انتخابات می

  :ي انتخابات اربرگز

، ها را از میـان اعضـاي مجمـع   اکاندیدماه پیش از انتخابات به صورت الکترونیکی  1مسئول بخش دانشجویی موظف است 
هفته پـیش   2و  کرده مشخص )بر اساس تمایل افراد(،ماه عضویت در بخش دانشجویی را داشته باشند 6که حداقل سابقه 
گیري را در موقع مقـرر   به اعضاي وقت مجمع معرفی کند و رأي e-mailها را به همراه یک رزومه از طریق  از انتخابات آن
  .برگزار کندو با نظارت نماینده خانه اجرایی، به صورت الکترونیکی یا حضوري ي  و با کمک کمیته

نفـر و بـراي    3هـاي پژوهشـی    براي سمت مسئول بخش دانشجویی، الزم است براي سمت مسـئول گـروه   اکاندید فرد هر
هـا را دارد، بـه    ننفر از افرادي که در صورت انتخاب شدن تمایـل بـه همکـاري بـا آ     3سمت مسئول ارتباط با صنعت نیز 

پس از انتخاب شدن مسئول بخش دانشجویی، براي سمت هاي ذکر شده نیز، از میان نامزدهـاي   .عنوان نامزد معرفی کند
نفـر از اعضـاي مجمـع عمـومی      2همچنین در این جلسه .گیري انجام خواهد شد معرفی شده توسط مسئول منتخب، رأي

  .شوند می جهت شرکت در جلسات شوراي علمی نیز انتخاب

ها به طور مستقیم توسط مسئول بخـش   الزم به ذکر است که مسئول روابط عمومی و مسئول برگزاري سمینارها و کارگاه
  .گردند دانشجویی انتخاب می

  :شوراي علمی 

هـاي   سرپرسـتان حلقـه  هـاي پژوهشـی،    شامل مسئول بخـش دانشـجویی، مسـئول گـروه     بخش دانشجویی شوراي علمی
نفـر   2نفـر از طـرف شـوراي علمـی خانـه،       2هاي ارتباط بـا صـنعت،    ارتباط با صنعت، سرپرستان گروه پژوهشی، مسئول

اعضاي حاضر در جلسات ایـن شـورا بـه صـورت      .باشد و همچنین مشاوران خارجی می دانشجویان انتخابی مجمع عمومی
شـایان ذکـر    .دنشـو  جویی تعیین مـی انتخابی از افراد ذکر شده بنا به موضوع مورد بحث جلسه توسط مسئول بخش دانش

ایـن شـورا   اعضاي ثابـت جلسـات   از هاي پژوهشی و مسئول ارتباط با صنعت  است مسئول بخش دانشجویی، مسئول گروه
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علمـی موظـف    شـوراي  اي، عالوه بر این جلسات دوره. شود ماه یکبار برگزار می 3اي این شورا، هر  جلسات دوره .باشند می
  .دجلسه برگزار کن اساس مقتضیات خانه در مورد مسائل مختلف علمی بردر صورت لزوم است 

  :شوند  هاي زیر انتخاب می هیئت مشاورین خارجی با اولویت به ترتیب از دسته – 1تبصره 

 اساتید مرتبط با خانه و مجرب در امور پژوهشی: دسته اول  .1

س و پـژوهش در خانـه و سـایر مراکـز     و سـابقه تـدری  هستند در دسترس اعضاي خانه ریاضیات که : دسته دوم  .2
 .را دارند تحقیقاتی

پژوهشگران فعلی خـارج  (اعضاي خانه ریاضیات که به هر دلیلی هم اکنون خارج از اصفهان هستند : دسته سوم  .3
 )از اصفهان

ي  هدر صورت لزوم دربار ووظایف این شورا نظارت بر عملکرد مسئول بخش دانشجویی است همچنین از دیگر  – 2تبصره 
  .شود اي تشکیل می ها جلسه افراد ذکر شده در باال و با درخواست اکثریت آن تمامیاین مسئله با حضور 

  :مجمع عمومی 

جلسـات مجمـع   . خانـه هسـتند   دانشجویی بخش عضو باشد که در حال حاضر میمومی شامل تمامی دانشجویانیمجمع ع
بنا بر تشخیص مسـئول بخـش دانشـجویی     العاده این مجمع، بعالوه، جلسات فوق. گردد به صورت ساالنه برگزار می عمومی

ماننـد  ( باشـد عمـومی  ي گیر ها نیاز به رأي که در آنکلی همچنین تصمیماتی . تواند برگزار شود در مورد هر موضوعی می
  .شود انجام می میعمو اعضاي مجمع 3/2حداقل با مشارکت ،)ساالنهانتخابات 

  

  :هاي دانشجویی خانه ریاضیات اصفهان  فعالیت

  :هاي پژوهشی  تشکیل حلقه و گروه

  :شوند  بخش می دوهاي پژوهشی شامل  گروه

  هاي پژوهشی حلقه •
  مطالعاتیهاي  گروه •

  :هاي پژوهشی  مسئول گروه
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تر کار کردن  هاي الزم براي هر چه راحت هاي پژوهشی و انجام هماهنگی هاي پژوهشی وظیفه نظارت بر گروه گروه مسئول
هاي پژوهشی با توجه به شـرایط فعلـی سرپرسـت و در صـورت      گروهتایید سرپرست از جمله این وظایف، . ها را دارد گروه

  .باشد ها می وط به حلقهوجود سوابق ثبت شده از عملکرد وي، رسیدگی به امور مرب

ها در خانه ریاضیات است، که  آوري تمام سوابق کاري حلقه هاي پژوهشی جمع ترین وظایف مسئول گروه یکی از پر اهمیت
هـاي پـر شـده     ها و گزارشات رد و بدل شده مربوط بـه حلقـه و فـرم    از جمله این سوابق، بایگانی یک نسخه از تمامی نامه

  .باشد می

 :هشی هاي پژو حلقه - 1

تحت نظر یک سرپرست داراي شرایط تعیین شـده اسـت کـه موضـوع خـاص علمـی را جهـت        حلقه یک گروه پژوهشی، 
ها جهت دریافت امکانات تا سقف تعیین شده توسـط   این گروه. گردد کند و به دنبال نتیجه مشخص می تحقیق انتخاب می

 .بایست مراحل ذکر شده زیر را طی نماید خانه، می

 :هاي پژوهشی  حلقه روند تشکیل - 1- 1

شامل طرح پیشنهادي جهت پژوهش و نحوه ( هاي پژوهشی هاي پژوهشی با پر کردن فرم تشکیل گروه تشکیل حلقهروند 
ژوهشـی،  هاي پ تواند پس از تایید درخواست توسط مسئول گروه حلقه می. شود توسط سرپرست حلقه شروع می )انجام آن

هـا الزامـی    ه عضویت گروه دانشجویی براي تمامی اعضـا و سرپرسـت حلقـه   ر است کشایان ذک. دکار خود را رسماً آغاز کن
  .است

گردنـد،   ماه پس از تشکیل حلقـه برگـزار مـی    3اي شوراي علمی که حداقل  در جلسات دورهسرپرست حلقه موظف است 
در شوراي علمـی ارائـه دهـد کـه در ایـن جلسـه در صـورت        ) جهت مستندات حلقه(کتبی  یاگزارشی به صورت سمینار 

شود و در غیر این صورت حلقه  گیري می ي فعالیت حلقه، در همان شورا، رأي جهت ادامه حاضرین 3/1درخواست بیش از 
شـامل  باید یک گزارش از جلسه  هاي پژوهشی اگر حلقه مجاز به ادامه فعالیت شد، مسئول گروه. دهد به کار خود ادامه می

اي طبـق رأي   امـا اگـر حلقـه   . پیشنهادات و انتقادات حاضرین در جلسه به صورت کتبی به سرپرست حلقـه مزبـور بدهـد   
اي بـا   هاي پژوهشی موظف است در اسـرع وقـت جلسـه    اکثریت حاضرین در جلسه از ادامه فعالیت منع شد، مسئول گروه

در . گیري تشکیل دهد تا سرپرست بتواند از وضـعیت کـار گـروهش دفـاع کنـد      رأي کنندگان جلسه حضور تمامی شرکت
شود و تصمیم نهایی در این مـورد گرفتـه خواهـد     گیري می در مورد ادامه کار حلقه در شورا رأي انتهاي این جلسه مجدداً

  .شد
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وابسـته بـه خانـه ریاضـیات     "ي کار حلقه باید به صورت انتشار یا ارائه نتایج طرح تحقیقاتی خود ذیل عبارت  نتیجه
 .پایگاه اینترنتی خانه ریاضیات اصفهان ارائه دهنددرج یا معادل آن باشد و همچنین باید گزارشی از آن براي  "اصفهان

 :شرایط سرپرست یک حلقه  -2- 1

 )Researcher( پژوهشـگر ي خانـه بـراي    است که باید حائز شرایط تعیین شده )Supervisor( هر حلقه داراي سرپرست
خانه با تعاریفی که در دانشـگاه یـا سـایر مراکـز تحقبقـاتی از ایشـان ارائـه        در  پژوهشگرمسلماً تعاریف ارائه شده از . باشد
  :از شرایط زیر باشد بایست حداقل حائز یکی  می) پژوهشگر(سرپرست گروه . شود متفاوت خواهد بود می

I. داراي مدرك کارشناسی ارشد یا باالتر  
II. مناسـب بـر حسـب    ) اعتبـار (درجـه علمـی    بامجله اي در یک  داراي مدرك کارشناسی و داراي مقالهRanking 

  مراجع علمی معتبراعالم شده از سوي 
III. حسـب  مناسـب بـر   ) اعتبـار (اي در یک مجله با درجه علمی  داراي مدرك دیپلم و داراي مقالهRanking   اعـالم

  شده از سوي مراجع علمی معتبر
IV.  اگر شخصی داراي هیچ یک از شرایط باال نباشد با ارائه طرح تحقیقاتی)Research Proposal (گیـري  تصمیم و 

 .مسئولیت گروه پژوهشی را بر عهده بگیردپژوهشگربه عنوان تواند  شوراي علمی می

کند و در حالـت   گیري می هاي دانشجویی شخصاً براي تایید سرپرست تصمیم در مورد سه حالت اول مسئول گروه: تبصره 
  .شود گیري می چهارم در شوراي علمی تصمیم

 :ها  انحالل حلقه -3- 1

حلقه به مقاصد ذکر شده در طرح پیشنهادي نایل نیامده و دوره زمانی پیش بینی شده بـراي آن طـرح نیـز بـه      •
 .اتمام رسیده است

o  در طرح پیشـنهادي بـه نتـایج مـورد      تعیین شدهزمان مدت هاي پژوهشی که در  حلقه :تمدید زمانی
 .گیري تقاضاي تمدید زمانی پروژه نمایند توانند از شوراي تصمیم می ،باشند نظر نرسیده

 .شود حلقه پژوهشی با تشخیص سرپرست حلقه ملغی می •

o  امـا هـر حلقـه بـا معرفـی       ،شـود  با استعفاي هر سرپرست، گروه علمی ملغی می :جانشین سرپرست
 .تواند به فعالیت خود تحت حمایت خانه ادامه دهد جانشین حائز شرایط سرپرست قبلی، می

هـاي پژوهشـی، کـه در     بنا بر تشخیص مسئول گروه...) سمینارهاي علمی، رکورد علمی و (عهدات عدم عمل به ت •
 .گیري کند مورد آن تصمیمشود به وضعیت حلقه رسیدگی و در  این حالت از شورا درخواست می

 :شود  هاي پژوهشی داده می تسهیالتی که به حلقه -4- 1
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براي پژوهشـگران   اصفهان ریاضیاتدر حد توان خانه هاي پژوهشی موظف به تأمین امکانات و تسهیالت زیر  مسئول گروه
  :خواهد بود 

v تامین مکان مناسب جهت مطالعه  
v ها اي حلقهه تامین مکان مناسب جهت برگزاري جلسات و کالس 

v امکانات سمینار 

v اینترنت و تسهیل دسترسی به مقاالت علمی 

v  سخت افزاري و نرم افزاري(امکانات انفورماتیک( 

v  امکانات پرینت و کپی 

v نه، بـر اسـاس مصـوبات شـوراي     ها در حد توان خا هاي مادي جهت انتشار مقاالت یا شرکت در کنفرانس حمایت
 علمی اجرایی خانه ریاضیات

 

 : العاتیطمهاي  گروه -2

خواهند راجع به موضوع خاصی مطالعـه و تحقیـق کننـد امـا هنـوز       شود که می شامل دانشجویانی می مطالعاتیهاي  گروه
هـا   هـایی بـراي حلقـه    تواند به طـرح پـروژه   ها می مطالعات این گروه .کنند هدف خاصی را در این موضوع علمی دنبال نمی

با توجه به تمایل بـه حفـظ   . افرادي مناسب براي کار در آن حلقه را در پی داشته باشد سازي منجر شده و همچنین آماده
هاي بخش دانشجویی خانه ساختار خاصی براي این بخش تعریف  هاي موجود و روال موجود به عنوان یکی از فعالیت گروه
 .گردد نمی

 :شود  داده می مطالعاتیهاي  تسهیالتی که به گروه -2-1

ژوهشی موظف به تامین امکانات و تسهیالت زیر در حد توان خانه ریاضیات براي اعضاي گـروه خواهـد   هاي پ مسئول گروه
  :بود 

v تامین مکان مناسب جهت مطالعه  
v تامین مکان مناسب جهت برگزاري جلسات 

v اینترنت و تسهیل دسترسی به مقاالت علمی 

لویت دوم نسبت به امکانات مورد نیاز حلقه هـا در اختیـار   سایر امکانات نیز بر حسب نیاز و در حد توان خانه، با او: تبصره 
  .ها قرار خواهد گرفت گروه
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  :هاي علمی  سمینار و گپ

  :هاي علمی  مسئول برگزاري سمینارها و گپ

ریـزي شـده و مـدارس و     هاي الزم جهت برگزاري سـمینار و گـپ بـه صـورت از پیشـبرنامه      وظیفه هماهنگیاین مسئول 
بار سـمینار   ایشان موظف است به صورت هفتگی و یا حداکثر دو هفته یک .درخواست یک حلقه را داردها بر اساس  کارگاه

تعریـف  (الزم جهت برگزاري سمینارهاي تخصصی   کرده و هماهنگیبرگزار ) تعریف در زیر آمده است(دانشجویی عمومی 
ي مدون براي دو مـاه جهـت برگـزاري سـمینارهاي     ا همچنین در هر زمان باید برنامه. را نیز انجام دهد) در زیر آمده است

ي ایـن مسـئول    پیگیري تبلیغات سمینارها از مسئول روابط عمومی نیز بر عهده. دانشجویی عمومی در دست داشته باشد
باشد و باید حداقل یک هفته قبل ازتاریخ برگزاري، اطالعات الزم جهت ساخت بروشـور و انجـام امـور تبلیغـاتی را بـه       می

  .روابط عمومی بدهد مسئول

  :ها انواع سمینار

دار دعـوت از ارائـه    خش دانشجویی عهدهها و یا یکی از مسئولین ب یکی از سرپرستان حلقه :سمینار دانشجویی عمومی 
ها برگـزاري سـمینار  ي مسـئول   ها بر عهـده  مسائل اجرایی سمینار. شود هاي خانه میا و نیازه اي متناسب با قابلیت دهنده

  .بودخواهد 

هـا و مراکـز علمـی     ها دعوت از اساتید و متخصصین از دانشگاه هاي حلقه با توجه به نیاز و فعالیت : ها ها و کارگاه مدرسه
  .شود مختلف مجموعه سمیناري حول یک موضوع مشخص برگزار می

نشسـتی بـا حضـور سـایر     ها جهت بحث پیرامون نتایج مطالعات حلقه اقدام بـه برگـزاري    یکی از سرپرستان حلقه:ها  گپ
  .نماید اعضاي خانه و مدعوین حلقه می

 

  :روابط عمومی 

هـا،   هاي دانشـجویی خانـه، تبلیغـات مربـوط بـه سـمینارها، گـپ        مسئولیت در این بخش شامل چک کردن روزانه ایمیل
ها  علمی و دانشگاه هاي گروه دانشجویی و معرفی آن در مراکز ها و همچنین تبلیغات مربوط به عضوگیري و فعالیت کارگاه
همچنین قسمت نظارت بر قسمت دانشجویی سایت خانه و به روز کردن اطالعات آن تحت این مسئولیت انجـام  . باشد می
هـاي   اي مربوط به بخش دانشـجویی، از جملـه مسـئولیت    سازي بروشورهاي تبلیغاتی در هر زمینه همچنین آماده. شود می

  .این قسمت است


