
1 
 

  1به نام خداوند هستي بخش

   آئين نامه داخلي

  محترم در  و همكاران اعضاءغم  ودر شادي انجمن  »و ياوري و همراهي همدلي«اعالم 

  انجمن ترويج و آموزش كشاورزي ايران

 مقدمه

گريزي از آن هم ـ  و بوده و هست و خواهد بودهمگان  ديروز، امروز و فردايمالزم زندگي  و غم شادي
ها » هم انجمني«دور و نزديك،  و همسايگان و همكاران ببي و رفقابي و سسپس چه بهتركه افزون بر بستگان نَ. نيست

، محتوم رويداددر اين با اعالن پيامي هم در رشتة ترويج و آموزش كشاورزي  همراهان علمي و تخصصييا همان 
 با اين اميد كه ، قرار دهندخود  »ناكغم«و يا » شادكام« واهر يا برادرِشريك خكنار و دردر آن برهة حساس  خود را 

رضاي ايزد متعال صادقانه، اين همدلي و همراهي با اين اميدكه  و نيز، .احساس تنهائي و بي ياوري به وي دست ندهد
   .  در پي داشته باشدهم را 

   هدف
خواهران و برادران خانواده  مناسبات صميمانه در بينپايداري پيوندهاي دوستانه و  كمك به استواريِ

   .بزرگ انجمن علمي ترويج و آموزش كشاورزي ايران
  :دنبه قرار زير مي باش در اين آئين نامهو ياوري و بستگان مورد نظر براي تبريك و تسليت  اعضا

دبيرانجمن، مسؤالن كميته ها و سرگروه ها و  ،و نيز اعضاي وابسته، پيوسته، افتخاري، مؤسس -)الف(
همچنين، اعضاي هيأت تحريريه و سردبير وكاركنان كاركنان دبيرخانة انجمن ترويج وآموزش كشاورزي ايران و

 و باالخره، رؤساي انجمن هاي دانشجوئي) وابسته به انجمن(دبيرخانة فصلنامه علوم ترويج و آموزش كشاورزي
    .  آموزش كشاورزي در دانشگاره هاي كشورترويج و

ديرة فعلي و نيز، پدر،  مادر، همسر و يا  اعضاي هيأت ماز  كيهر فرزند  ر، همسر و يا پدر،  ماد  -) ب(
   .از  اعضاي هيأت مؤسس انجمن هريكفرزند 

  
   

                                                            
دكتر اسماعيل شهبازي، عضو پيوسته و مؤسس انجمن ترويج و آموزش كشاورزي ايران ، پيرو مذاكرة  ازتهيه و تدوين و ارائه   -  1

مشورتي با آقايان دكتر غالمحسين حسيني نيا عضو پيوسته و رياست هيأت مديرة انجمن و مهندس ابراهيم دانشوري عضو پيوسته و دبير 
  . در دانشگاه زنجان 1393شهريورماه  13الي  11در انجمن در جوار پنجمين كنگرة ترويج و آموزش كشاورزي 
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  :از راه هاي زيرخواهد بود يكيبه صورت  اقدامشيوه 
يا حضور و شركت در  و مشاركت در فرايند تمهيد و تدارك انجمن براي اعالم همكاري دبيرخانة  –يك
   .هيأت مديره انجمن رياست رهنمودبا برابر هيأت مديره و يا  ، در اجراي مصوبةيا اهداي دسته گلو  مراسم مربوط
   :اگهي در روزنامه كثيراالنتشارِاطالعات در مواردي كه ذيالً  تعيين مي گردد  - دو

  در موارد تبريك – )1(دو                     
 1-2 - هنگي هاي الزم، براي شادباش به مناسبت ارتقاء مقام علمي و پس ازĤيا كسب اطالع موثّق و هم 

لوح تقدير و اعطاي به تشخيص رياست و تصويب اعضاي هيأت مديره، تهية  پيوستة انجمناجرائي عضو 
 .با نام و مهر و امضاي انجمن اعالن در روزنامهو يا 

 2-2 -  هنگيĤيا هاي الزم، براي شادباش به مناسبت ارتقاء مقام علمي وپس از كسب اطالع موثّق و هم 
اصلي هيأت مديره فعلي يا سابق، به تشخيص رياست و تصويب اعضاي رئيس يا يكي از اعضاي اجرائي 

و عندالزوم  نايب و اعطاي لوح تقدير و يا اعالن در روزنامه با نام  و امضاي رياست  تهيههيأت مديره، 
ر به دبيرخانه انجمن هاي علمي كشور در وزارت علوم و ، ضمن انعكاس خبانجمنهيأت مديرة رئيس 

 .تحقيقات و فناوري
 3-2 هنگي هاي الزم، براي شادĤيا  باش به مناسبت ارتقاء مقام علميپس از كسب اطالع موثّق و هم

اعضاي به تشخيص رياست و تصويب  ،مقام بازنشستگيِ عضو هيأت مؤسس افتخار به اجرائي و يا كسب
، هيأت مديره، تهية و اعطاي لوح تقدير و يا اعالن در روزنامه با نام  و امضاي رياست هيأت مديرة انجمن

 .انجمن هاي علمي كشور در وزارت علوم و تحقيقات و فناوريستاد ضمن انعكاس خبر به دبيرخانه 
  در موارد تسليت – )2(دو

 2- 1-  انجمن به امضاي مسؤل دبيرخانة و  تسليت به نام انجمن اعالم وابسته، در مصيبت درگذشت عضو.  
 2- 2-  به امضاي رياست هيأت مديره انجمنو در مصيبت درگذشت عضو پيوسته، تسليت به نام انجمن . 

 2- 3- جاري و يا سابق( البدل يا بازرس هيأت مديرهدر مصيبت درگذشت يكي از اعضاء اصلي يا علي( ،
 . اعضاي هيأت مديرة فعلي رياست و مضاياعالم تسليت با نام و ا

 2- 4- ّاقل)جاري و يا سابق( هيأت مديره ت يكي از اعضاء اصليدر مصيبت درگذشسه  سابقة  كه حد
ي رياست و ، اعالم تسليت با نام و امضاباشد داشته را انجمن دوره رياست و يا عضويت در هيأت مديره 

 . اعضاي هيأت مديرة فعلي

  2- 5-   تمامي  ا نام، اعالم تسليت در روزنامه بانجمن مصيبت درگذشت يكي از اعضاي هيأت مؤسسدر
 .اعضاي پيوستة انجمن ترويج و آموزش كشاورزي ايران
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 - 4 -  سابقجاري و( هريك از اعضاي هيأت تحريريةمدير مسؤل يا سردبير و يا در مصيبت درگذشت( 
 .انجمنهيأت مديرة  رياست علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران، اعالم تسليت با نام و امضاي فصلنامة

 2- 6-   از اعضاي  هريكدر صورت كسب اطالع موثّق داير بر درگدشت پدر،  مادر، همسر و يا  فرزند
اعالم  ،از  اعضاي هيأت مؤسس هريكهيأت مديرة فعلي و نيز، درگدشت پدر،  مادر، همسر و يا  فرزند 

 . انجمن ترويج و آموزش كشاورزي ايران رياست هيأت مديرةتسليت در روزنامه اطالعات با نام و امضاي 

 2- 7- دبيرخانه انجمن و يا يكي از مسؤالن انجمن هاي  در صورت درگذشت يكي از كاركنانِ همكار در
، آگهي در روزنامه به امضاي رياست هيأت وردانشگاه هاي كش دانشجوئي ترويج و آموزش كشاورزي

مديره و يا رياست دبيرخانه و يا هر راه ديگري كه رياست هيأت مديره براي ابراز همدري مصلحت مي 
 . داند

 2- 8-  در صورت درگذشت يكي از رؤسا يا اعضاي هيأت هاي مديرة گروه انجمن هاي علمي
آگهي در روزنامه به امضاي رياست هيأت مديره و يا  ،كشور كشاورزي و منابع طبيعي و يا توسعة روستائي

 .رياست دبيرخانه و يا هر راه ديگري كه رياست هيأت مديره براي ابراز همدري مصلحت مي داند
  اطالع رساني با استفاده از سايت انجمن – سه

وبات هيأت مديره در اجراي مص ،مدير دبيرخانه با كمك همكارِ مسؤل ادارة امور سايت اختصاصي انجمن
و رهنمود هاي رياست هيأت مديره مي توانند به مناسبترين و شايست ترين روش ها، مراتب شادماني و يا غمخواري 

يا و و در صورت دريافت پاسخ  ابرازفحه هاي اصلي و اول سايت انجمن انجمن را با عضو يا همكار مخاطب در ص
  .نمايند يپيگير، مراتب را پيام هاي پيرو

  معرفي خبرگان و نخبگان انجمن –چهار 
همان گونه كه هيأت مديره انجمن ترويج و آموزش كشاورزي در اجراي درخواست دبيرخانه كميسيون 

خبرگان و هر چند سال يكبار نسبت به معرفي سه نفر از  2وزارت علوم و تحقيقات و فناوري انجمن هاي علميِ
علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران به دبيرخانه كميسيون انجمن حوزه » پيشكسوتان« علمي به عنوان نخبگان

مي تواند اين گونه اعضاي ترويج و آموزش كشاورزي هم ، ديبرخانه انجمن  3اقدام مي نمايد هاي علمي ايران
ديگر نهادها و ارگان هائي كه در  به را  كه به پيشنهاد رياست و تأييد هيأت مديره انتخاب شده اند را» پيشكسوت«

                                                            
  . كميسيون انجمن هاي علمي ايران 27/9/1392مورخ  30/532148موضوع نامه شماره  - 2
رياست هيأت مديره انجمن ترويج و آموزش كشاورزي ايران داير بر   16/10/1392الف مورخ /390/150موضوع نامه شماره  - 3

حوزه علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران  به  دبير محترم كميسيون انجمن هاي علمي ايران » پيشكسوت« معرفي سه نفر تر اعضاي
  .در وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
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و امور ، معرفي مي باشند 4جريان مطالعه و بررسي براي شناسائي خبرگان، نخبگان و يا پيشكسوتان نمونه كشوري
  .نمايدمربوط را پيگيري 

  مسؤالن پيگيري هاي اجرائي اين آئين نامه در آينده
شدن به دبيرخانه انجمن، طيِّ ابالغيه اي رسمي  اين آئين نامه پس از تصويب در هيأت مديرة انجمن و ابالغ

دكتر غالمحسين حسيني نيا عضو پيوسته و  آقايان:پنج نفر اعضاي انجمن بدين قراربه امضاي نايب رئيس هيأت مديره به 
عضو پيوسته و  فعليِ انجمن و دكتر اسماعيل شهبازيانجمن و مهندس ابراهيم دانشوري عضو پيوسته و دبير فعليِ رياست هيأت مديرة 

و نيز،  به دو نفر عضو پيوستة ديگر كه متعاقباً توسط هيأت مديره انتخاب و نعرفي ميگردند، براي نظارت  عضو هيأت مؤسس انجمن
 .مي گردد دائم بر حسن اجراء، ابالغ 

  اجراءاطالع رساني و ابالغ براي شيوة 
به دبير انجمن ابالغ مي گردد تا پس از ارسال نسخه  در هيأت مديرة انجمن اين آئين نامه پس از تصويب
انجمن هاي علمي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري وضمن اگهي  كميسيوناي از آن جهت استحضار به دبيرخانه 

موارد مقتضي برابر  در ،براي استحضار اعضاء و ديگر عالقه مندان آن در سايت انجمن و ديگر سايت هاي مرتبط
   .عمل نمايداين آئين نامة 
 

 

هيأت مديرة انجمن ترويج و آموزش كشاورزي ايران به  93/ 7/ --مورخ   ---ئين نامه در جلسه شمارة اين آ
 .رسيد و براي اجراء از تاريخ ابالغ،  ارسال گرديدتصويب 

  
 

 

 

 

 

 

                                                            
بانك اطالعات  ، يا در مؤسسات آموزش عالي» استادان نمونه«يا  ،در سازمان صدا و سيما » چهره هاي ماندگار«مانند ستاد انتخاب  - 4

ديگر ارگان هاي مربوط در وزارتخانه هاي علوم  نيز،  در صندوق بازنشستگي كشوري و »پيشكسوتان بازنشسته « براي شناسائي نخبگان
 به» نامداران ترويج و توسعه« به عنوان »نخبگانِ پيشكسوت« معرفي همچنين، و تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسالمي و

  .غيرهوشهرداري تهران 
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 دانشوري با سالم به حضور مبارك دوست ارجمندم جناب آقاي مهندس

  :پيرو مذاكره حضوري با جنابعالي و جناب اقاي دكتر حسيني نيا، پيش نويس 

  آئين نامه داخلي
  انجمن در شادي و غم اعضاء و همكاران محترم در» همدلي و همراهي و ياوري«اعالم 

 انجمن ترويج و آموزش كشاورزي ايران

هر جا هم . تهيه و در پيوست ايميل مي گردد تا مطالعه و اصالح و تكميل فرمائيد و در اولين جلسه هيأت مديره مطرح و به تصويب برسانيد  
اسماعيل شهبازي،شنبه . حتي در روز طرح در جلسه هم مي توان با تلفن مذاكره و رفع ابهام نمود. پرسشي داشته باشيد ، در خدمت هستم

1393/6/15    

  

 


