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  شیوه نامه اجرایی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شیراز

 

شیوه نامه اجرایی انجمن هاي علمی دانشجویی دانشگاه شیراز بر اساس آیین نامه انجمن هاي علمی دانشجویی 

دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور و در راستاي تبیین کلیه مواد آیین نامه مذکور مطابق با شرایط دانشگاه شیراز 

رسیده است. هاي علمی دانشجویی دانشگاه شیراز  کمیته حمایت و نظارت بر انجمنتدوین گردیده و به تصویب 

مقدمه:    

در راستاي تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت هاي جمعی و خودجوش علمی و پژوهشی و 

انجمن هاي علمی  ،ت بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاهراهنمائی و مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند در جه

دانشجویی رشته هاي مختلف تحصیلی با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز طبق آیین نامه انجمن هاي 

دانشگاه شیراز طبق مفاد این  علمی دانشجویی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور تشکیل گردیده است و در

یان به فعالیت می پردازند.  نامه و تحت حمایت مرکز حمایت از فعالیتهاي علمی دانشجوشیوه 

 لیاتکتعاریف، اهداف و  بخش اول:

تعاریف  -1ماده 

در یك دانشکده  انجمن: انجمن هاي علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان عالقه مند به مشارکت در فعالیت هاي علمی

یا گروه آموزشی است. 

ـ  در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهی یك انجمن علمی می تواند تشکیل شود.   1تبصره 

ـ در صورتی که دانشجویان دو یا چند رشته عالقمند به تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشته اي باشند  2تبصره 

می توانند طبق ضوابط این آیین نامه اقدام نمایند.  
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بر انجمن هاي علمی دانشگاه: این کمیته به منظور سیاستگذاري و تعیین راهبردها و برنامه کمیته حمایت و نظارت  -2

هاي کالن و همچنین نظارت بر عملکرد انجمنهاي علمی دانشجویی و حمایت آنها در دانشگاه تشکیل می شود. 

ر اساس آیین نامه انتخاب و معرفی استاد مشاور: یکی از اساتید گروه یا دانشکده مرتبط با حوزه فعالیت انجمن که ب -3

 استاد مشاور، انتخاب و موظف به راهنمایی و هدایت شوراي مرکزي انجمن می باشد. 

شیوه نامه اجرایی انجمن: مجموعه اي مکتوب شامل اهداف، شرح وظایف، ارکان، تشکیالت ،شرایط عضویت و کلیه  -4

مقررات اجرایی ویژه یك انجمن یا کلیه انجمن هاي علمی می باشد که در قالب ضوابط کلی این آیین نامه تنظیم شده و 

کنند. به تصویب رسیده است و انجمن ها می بایست مطابق آن عمل 

عضو انجمن: هر دانشجوي شاغل به تحصیل در رشته مرتبط با موضوع فعالیت انجمن می تواند به عضویت انجمن  -5

نفر می باشد.   5درآید و در چارچوب شیوه نامه به فعالیت بپردازد. حداقل تعداد اعضاي انجمن 

اهداف کالن تشکیالتی  -2ماده 

ایجاد حلقه هاي علمی رشته اي و میان رشته اي و تالش در جهت بسط و گسترش این حلقه ها  -1

ایجاد زمینه مناسب براي تجلی استعدادها و برانگیختن خالقیت وشکوفایی علمی دانشجویان.  -2

نهادمند ساختن فعالیتهاي فوق برنامه علمی وپژوهشی دانشجویان.  -3

ابت دانشجویان در فعالیتهاي علمی جمعی وتقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان.   افزایش سطح مشارکت ورق - 4

شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیري از مشارکت آنان در ارتقاي فضاي علمی دانشگاه.    -5

بهره گیري از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهاي دانشگاه با بخشهاي مختلف فرهنگی ،اجتماعی و  -6

اجرایی. 
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رشد و تعالی سطح دانش و فرهنگ جامعه دانشجویی دانشگاه در زمینه هاي علمی، آموزشی و پژوهشی.    -7

تتبع به منظور تربیت و تامین نیروي  انسانی متخصص پرورش استعداد هاي قابل و خالق و تقویت روح تحقیق و  -8

 دانشگاه.اهداف راهبردي  تحقق مورد  نیاز مملکت اسالمی و نیل به خودکفایی و بالندگی در راستاي

آشنایی بیشتر دانشجویان نخبه علمی با یکدیگر و گسترش دامنه ارتباطات علمی ، پژوهشی .  -9

دانشجویان در قالب فعالیت هاي علمی و پژوهشی.  نی سازي سازنده اوقات فراغتغ -10

تالش در جهت بهبود و تعمیق آموزشهاي دانشگاهی و فرایند یادگیري در زمینه هاي تئوریك و عملی.   -11

کسب مهارت جهت طرح نویسی و اجراي طرح هاي اشتغال زایی و کارآفرینی توسط دانشجویان.  -12

تقویت روحیه همکاري و کارگروهی در بین دانشجویان و افزایش اعتماد به نفس و مهارتهاي اجتماعی آنان.   -13

ارتقاي تفکر انتقادي و برخورد علمی با مسائل و مشکالت جامعه و به ویژه در محیط دانشگاهی و کمك به رشد  -14

نیروي انسانی توانمند. 

دانشجویان، استادان، فارغ التحصیالن، متخصصان و محیط کار. ایجاد و تقویت زمینه ارتباطی  -15

ارتباط علمی و فکري با مراکز، مؤسسات و تشکل هاي علمی و پژوهشی دانشگاهی و غیردانشگاهی داخل و خارج  -16

 .از کشور

 و فاصله بین       شناسایی فرصت هاي شغلی و ایجاد زمینه هاي آشنایی دانشجویان با آن ها به منظور پر کردن خأل -17

 دانشگاه و جامعه و بازار کار . 
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 فعالیتهای علمی عبارتند از:  -4ماده 

(کارگاهها، کالسها، دوره هاي آموزشی علمی و تخصصی) فعالیت آموزشی -1

(مسابقه، جشنواره، کنفرانس ،نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت، گردهمایی علمی و تخصصی)رویداد علمی -2

(تحقیق، مطالعه و پژوهش)فعالیت پژوهشی  -3

(ترویج و حمایت از کارآفرینی)کارآفرینی  -4

(اختراع ،ابتکار، نوآوري، نوآفرینی)خالقیت علمی  -5

هم اندیشی، مباحثه، گفتگو، کرسی آزاد اندیشی، مناظره، بحث و تبادل نظر، سخنرانی )گفتگوي علمی و تخصصی -6

 (فکري،میزگرد، نقد و نظر، حلقه 

ماتی، صنعتی دک با مراکز و مجموعه هاي علمی، خجلسه، بازدید علمی، همکاري مشتر)ارتباطات و همکاریهاي علمی -7

(،حرفه اي یا تخصصی، ارتباط با دانش آموختگان

: برخی از مصادیق و عرصه هاي فعالیت انجمنها علمی عبارتند از: 1تبصره  

 ی: مرکز حمایت از فعالیتهاي علمیو تقویتی و تشکیل کارگاههاي تخصص برگزاري دوره هاي آموزشی تکمیلی -1

دانشجویان دانشگاه شیراز به منظور ساماندهی برنامه هاي آموزشی و نظارت بر کیفیت آنها و ارائه مدرک معتبر دانشگاه 

دانشگاه دوره هایی را که در به شرکت کنندگان در برنامه هاي آموزشی طی انعقاد تفاهم نامه اي با مرکز آموزشهاي آزاد 

طول چندین سال فعالیت انجمنها بیشترین فراوانی برگزاري را داشته اند مشخص نموده و بصورت متمرکز در دانشکده 

ها برنامه ریزي نموده وتوسط انجمنهاي علمی هر دانشکده اجرا می شود و امتیاز برگزاري آن براي همه انجمنهاي علمی 

و ..........  endnote،photoshop،matlab،icdl،spssتعدادي از این دوره ها شامل:  ر می گردد.دانشکده مربوطه منظو

می باشد. در برگزاري دوره ها و کارگاههاي آموزشی حق الزحمه مدرسین کارگاهها طبق آیین نامه نحوه محاسبه و 

بلغ دریافتی از دانشجویان و هرگونه پرداختی پرداخت حق الزحمه ها پرداخت می گردد و انجمن علمی در مورد هرگونه م
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به مدرس می بایست با کارشناس انجمنهاي علمی هماهنگ باشد. هرگونه عدم هماهنگی در این خصوص تخلف مالی 

محسوب می شود و دبیر انجمن علمی می بایست پاسخگو باشد. 

همکاري با معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده در جهت رفع مشکالت علمی دانشجویان.  -1

  (.داخلی و خارجی)برگزاري و همکاري در اجرا و شرکت در جشنواره ها، کنفرانس ها و مسابقات علمی -2

 .آموزشی -هاي علمی تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرم افزارهاي رایانه اي و فیلم -3

بازدیدهایی که فاقد سر فصل آموزشی )برنامه ریزي و اجراي بازدیدهاي علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوري،  -4

(.و خارج از چارچوب آیین نامه بازدیدهاي علمی نباشند باشند

 .اطالع رسانی درخصوص کلیه فعالیتهاي مرتبط با اهداف انجمن -5

فعالیتهاي پژوهشی  مادي و معنوي از ابتکارات، خالقیتهاي علمی، طرح هاي نوآورانه و کارآفرینانه،حمایت و تشویق  -6

و اختراعات دانشجویان. 

حق  مالکیت مادي و معنوي اختراعات متعلق به دانشگاه می باشد.  -2تبصره 

در صورت به مرحله تولید رسیدن طرح مورد نظر، انجمن مورد نظر باید از امتیازات مادي اثر استفاده نماید.    -3تبصره  

 .ایجاد و راه اندازي بانك نرم افزاري و تهیه منابع کتابخانه اي تخصصی -7

 .اشتراک روزنامه ها، مجالت و سایت هاي علمی و پژوهشی داخلی و خارجی  -8

 .ي و شرکت در نمایشگاه هاي داخلی و خارجیبرگزار  -9 

.طراحی و ارائه برنامه ها وپروژه هاي علمی وتخصصی بر مبناي رشته وگرایش هاي موجود گروه آموزشی  -10 

  .انعکاس و پیگیري مطالبات علمی دانشجویان -11
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  .برقراري ارتباط مستمر با انجمنهاي علمی مشابه در سایر دانشگاهها -12

بهتر است انجمن علمی در انجام فعالیتها تنوع و کیفیت فعالیتها را مد نظر قرار دهد و از انجام تعداد زیاد   -4تبصره 

فعالیت در یك یا چند زمینه محدود بپرهیزد. 

بخش دوم: ارکان وتشکیالت 

ارکان و تشکیالت انجمن های علمی دانشجویی به شرح ذیل می باشد:   -5ماده 

 مرکز حمایت از فعالیتهای علمی دانشجویان   -1

 فعالیت تقویت و سازي زمینه و علمی بعد ارتقاء هدف با ، شیراز دانشگاه مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان

 دانشجویان خدمت در ، دانشجویان و اساتید علمی هاي تشکل از جانبه همه و دائم حمایت و دانشجویی علمی جمعی هاي

 باشد. می دانشگاه عزیز

 میته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی ک -2

به منظور حمایت و نظارت فعالیت هاي انجمن هاي علمی دانشجویی، کمیته اي در هر دانشگاه با همین عنوان با ترکیب 

 زیر تشکیل می شود

 رئیس دانشگاه )رئیس شورا( -

 )نایب رئیس شورا(معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  -

 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه -

 مدیر مرتبط با فعالیت انجمن ها در دانشگاه )دبیر شورا( -
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 مدیر پژوهشی دانشگاه -

 یك نفر از اساتید مشاور انجمن هاي علمی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه -

 نماینده از مجمع دانشگاه به انتخاب ایشان  3 -

یکی از نمایندگان مجمع می تواند دبیر شوراي دبیران با توجه به اینکه دبیر توسط مجمع انتخاب می شود : 1 تبصره

دیگر از بین نامزدهاي تصدي این سمت با در نظر گرفتن شرایطی از جمله شایستگی  نمایندگانانجمن هاي علمی باشد و 

سال سابقه فعالیت در انجمن علمی بعنوان دبیر ، داشتن حداقل یك و شایستگی اخالقی شهرتتحصیلی، داشتن حسن 

 یا عضو شورا، روابط عمومی و قدرت بیان باال توسط مجمع انتخاب می گردد.

 حکم اعضاي کمیته توسط رئیس دانشگاه صادر می شود :2 تبصره

 .می شوند باعضاي انتخابی کمیته براي مدت یك سال انتخا :  3 تبصره

شایستگی اخالقی با ارائه توصیه نامه از طرف یکی از اعضاي هیات علمی بخش مربوطه )ترجیحا : حسن شهرت و 4تبصره 

 استاد مشاور فعلی یا سابق انجمن( جهت فرد نامزد مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد.

 استاد مشاور -3

هدایت وومشاورهمسئولیتکهباشدمیدانشکدهیابخشهرعلمیهیاتاعضايازیکیعلمیانجمنمشاوراستاد

ناظر طرحایشانهمچنینگیرد،میعهدهبرراخودبهمربوطبخشعلمیانجمنپژوهشیوعلمیفعالیتهايبرنظارت

معرفی و انتخاب اساتید مشاور انجمن ها بر اساس آیین نامه اساتید مشاور  باشندمیعلمیلحاظازهاانجمنهاي

.انجمن هاي علمی انجام می شود

شورای دبیران دانشگاه  -4
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شورای دبیران دانشکده  -5

  شورای مرکزی انجمن  -6  

. و ........ روابط عمومی و مالیو کارآفرینی ،ترویجی،  مستندسازی،  اعم از آموزشی، پژوهشی کاری انجمن کمیته ها -7   

مجمع انجمن  -8    

واند به عضویت هر دانشجوي شاغل به تحصیل در رشته یا رشته هاي مرتبط با موضوع فعالیت انجمن می ت -6ماده  

 انجمن علمی درآید.

 500ي بیش از و در رشته هاي با فراگیرعضو علی البدل  2عضو اصلی و  5شوراي مرکزي انجمن متشکل از    -7ماده 

عضو علی البدل خواهد بود که با انجام انتخابات و با راي مستقیم دانشجویان براي  2عضو اصلی و  7 دانشجو متشکل از 

 مدت یکسال انتخاب می شوند.

 نفر می باشد. 5: حداقل تعداد اعضاي انجمن 1تبصره 

حق انتخاب اعضاي شوراي مرکزي متعلق به کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته یا گروه آموزشی براي : 2تبصره 

انجمنهاي رشته اي و دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته ها و گرایش هاي مرتبط براي انجمن هاي بین رشته اي می 

 باشد. 

، باالترین رکن تصمیم گیري انجمن آنها و یا نمایندگان : مجمع انجمن متشکل از تمامی دانشجویان عضو انجمن8ماده 

 . است

: جلسات مجمع انجمن که موضوع آن استیضاح اعضاي شوراي مرکزي و یا اصالح اساسنامه انجمن است با حضور 1تبصره 

 حداقل دو سوم کل اعضاي انجمن رسمیت می یابد. 
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 ـ وظایف شورای مرکزی:  9ماده 

 فعالیت ها:   -الف

  .پژوهشی و ایجاد انگیزه براي مشارکت در انجام فعالیتها -دانشجویان عالقه مند و خالق به فعالیتهاي علمی  جذب -

برنامه ریزي ، ساماندهی ،اجرا،هدایت فعالیتهاي انجمن در راستاي خط مشی هاي کالن مصوب و پیگیري اخذ مجوزهاي  -

 الزم جهت اجراي برنامه ها. 

با دیگر انجمن هاي علمی دانشجویی  و اتحادیه انجمن هاي علمی و مجامع علمی تخصصی ملی  برقراري ارتباط مستمر -

 و بین المللی مرتبط با موضوع فعالیت انجمن.  

 .برقراري ارتباط با نهادها و سازمانهاي خارج از دانشگاه براي انجام فعالیتهاي مشترک -

  .ي پژوهشی و مطالعاتیبرنامه ریزي و پیشنهاد همکاري براي اجراي طرحها -

 .حمایت از فعالیتهاي علمی دانشگاهپیگیري تصویب اساسنامه انجمن علمی دانشجویی و اخذ تاییدیه آن از مرکز  -

    .همکاري و ارتباط مستمر با مدیر و اعضاي هیات علمی گروه آموزشی ذیربط براي تحقق اهداف فعالیتهاي علمی انجمن -

 خود به عنوان دبیر انجمن. انتخاب یك نفر از میان -

   .تشکیل کارگروه ها و کمیته هاي مختلف کاري و نظارت بر عملکرد آنها -

  .برگزاري انتخابات شوراي مدیریت دوره بعد با رعایت مفاد آیین نامه  -

اجرایی  اعضاي شوراي مرکزي انجمن در صورت اعالم آمادگی جهت شرکت در انتخابات دوره جدید حق دخالت  -1تبصره 

 در انتخابات را ندارند. 

تنظیم و ارائه  گزارش مالی انجمن به   ، تصویب هزینه هاي مالی برنامه ها،و نگهداري وسایل و تجهیزات انجمنحفظ  -

و ارسال آن به مرکز حمایت از فعالیتهاي علمی دانشجویان  توسط دبیر و تایید آن توسط استاد مشاور طور ساالنه

 دانشگاه. 
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 صادر می گردد.دبیر : گواهی عضویت اعضاء پس از ارائه گزارش مالی 2تبصره 

 تدوین برنامه هاي ساالنه و ارائه آن به کارشناس انجمن هاي علمی دانشجویی   -

مستند سازي فعالیتها و تهیه گزارش عملکرد انجمن و تایید گزارش توسط استاد مشاور انجمن و ارائه آن به کارشناس   -

 هاي علمی. انجمن

ارائه گزارش عملکرد منجر به صدور گواهی فعالیت پایان دوره براي دبیر و اعضا و معرفی استاد مشاور به  -3تبصره

 معاونت آموزشی دانشگاه جهت اختصاص امتیاز کارایی به ایشان می شود. 

 موارد استفاده از دفتر انجمن علمی دانشجویی:   -ب 

   .مرکزي انجمنبرگزاري جلسات شوراي  -1

  .پاسخ گویی به مراجعات دانشجویی - 2

 .اجرایی طرحها وبرنامه هاي انجمن انجام امور -3 

  .انجام وپیگیري امور داخلی انجمن علمی -4

 .ارائه خدمات علمی به دانشجویان -5

 ممنوعیت های استفاده از  دفتر انجمن علمی دانشجویی:    -ج 

براي موارد فوق از طریق کالس هاي آموزشی وسالن هاي دانشکده ها و پس )برگزاري کالسهاي آموزشی وپخش فیلم  -1

 .(از اخذ مجوز الزم از طرف معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده ها اقدام شود

  .برگزاري جلسات غیر کاري وبا موضوعات خارج از حیطه کاري انجمن -2

    .انجام فعالیت هاي خارج از حیطه کاري انجمن سیاسی و هنري، ثبت نام اردوهاي غیر علمی و فعالیت هاي فرهنگی، - 3

  .در اختیار گذاشتن دفتر انجمن علمی دانشجویی به سایر تشکلها -4

 باشد.  در صورت تخلف از موراد مزبور دبیر و استاد مشاور انجمن علمی مربوطه باید پاسخگو -3تبصره  
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 د: نحوه برگزاری جلسات :   

جلسات شوراي انجمن هاي علمی دانشجویی می بایست حداقل دو بار در ماه برگزار وصورتجلسه آن به صورت مکتوب   

 و بر اساس فرم صورتجلسات بایگانی شود و یك نسخه براي کارشناس انجمن هاي علمی ارسال شود.   

  .با حضور اکثریت مطلق اعضاء اصلی رسمیت دارند جلسات شوراي مرکزي انجمن -1تبصره 

جلسه متناوب غیبت  4جلسه متوالی یا  3در جلسات شوراي مرکزي انجمن علمی بیش از عضوي چنانچه   -2تبصره 

عضو مذکور مستعفی محسوب و مراتب توسط دبیر و با تایید استاد مشاور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به  ،داشته باشد

علمی گزارش می شود و فرد جایگزین نیز معرفی می گردد تا استعالم هاي الزم جهت ایشان انجام  انجمنهايکارشناس 

 و به جاي فرد مستعفی  قرار گیرد. 

 مصوبات شوراي انجمن هاي علمی دانشجویی با راي اکثریت نسبی حضار اعتبار دارد.  -3تبصره 

 های های انجمن علمی دانشجویی:  کمیته -9ماده 

 به شرح ذیل باشد:  کمیته 6شامل می تواند هر انجمن 

 مالی  -6روابط عمومی و  -5مستندسازي  -4ترویجی  -3پژوهشی و کارآفرینی  -2آموزشی  -1

 . دهدجدید تشکیل  کمیتهرا با هم ادغام و یا  کمیته: بنا به ضرورت هر انجمن می تواند 1تبصره  

گواهی فعالیت مربوط به شوراي  )باید از بین اعضاي شوراي مرکزي انتخاب و معرفی شود  کمیته مسئول هر -2تبصره 

 و براي انجام وظایف می تواند داراي زیر مجموعه باشد. (مرکزي نیز بر همین اساس صادر می شود

خگویی به شوراي مرکزي و پاس کمیتهمسئولیت ارائه طرح ،اجرا، پیگیري و ارائه گزارش فعالیتها در حوزه  هر  -3تبصره   

میتواند از بین اعضاي کمیته مربوطه است. در زمینه اجراي فعالیتها مسئول  ارگروهکو استاد مشاور بر عهده مسئول 

 همکار داشته باشد.  انجمن
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 وظایف عمومی مسئولین کمیته ها:   -10ماده 

 ارائه برنامه ها و اهداف کمیته به شوراي مرکزي  -1

 مسئولیت اجراي مصوبات شوراي مرکزي در حوزه کمیته مورد نظر  -2

 گماردن افراد کارآمد بر مسئولیت هاي کمیته مورد نظر  -3

 ریافت گزارش و ارزیابی عملکرد افراد فعال در کمیته د -4

ماده مرکزي ماده ارائه گزارشات مستمر از فعالیت هاي انجام شده توسط کمیته موردنظر به استاد مشاور و شوراي  - -5

  :وظایف اختصاصی کمیته ها  -11ماده 

 وظایف کمیته آموزشی:  -الف  

آموزشی مرتبط با رشته تحصیلی  -برگزاري دوره هاي علمی -1

 کاربردي مرتبط با رشته تحصیلی  -برگزاري کارگاه هاي آموزشی -2

 نجمناشی زموى آهی فعالیت هازدیابی بارى در ارزهمکا -3

 باشد.و ... شد ن ارموآزگی دما، آعملیاتیارى،فزم انر،شیزموآکمك ى ند شامل هسته هااین کمیته می توا -1ه تبصر

رج از مشابه خاارد مقایسه با مون در نشجویااى دابرق شی فوزموت آمی نماید هزینه خدماش ین کمیته تالا - 2ه تبصر

 پایین تر باشد.ه نشگادا

ین ا، فتوشاپ و ..... ICDL ،SPSSبرگزاري دوره هاي آموزشی عمومی مثل  در صورت داشتن طرحی مبنی بر -3ه تبصر

قبل از برگزاري هماهنگی هاي الزم را داشته باشد تا در صورتی که مرکز حمایت از فعالیتهاي علمی می باشد م کمیته ملز

به ام قدو او برگزار نماید  اي با مراکز و سازمان هاي مختلف داشته باشد، از آن طریق پیگیريدانشجویان تفاهم نامه 

 گانه ننماید. اجدرت بصوارى برگز
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ن و شرکت کنندگااز یافتی ان درنجمن علمی می بایست حتما میزاشی زموى آهاو دوره گاهها رکاارى برگزدر  -4ه تبصر

شرکت از افتی یدرطریق از علمی ى نجمن هاس اشناربا هماهنگی کارا هزینه ها از بخشی و ئه نماید رس را ارامه مدرزو

 تامین نماید.ن کنندگا

 

  فرینی:رآکاو هشی وکمیته پژ -ب

 .فرینر آکاق وخال، نخبه، هشگروپژن نشجویارى از دابه همکات عوب ودجذ -1

 .هیوگر و کارآفرینی ترجیحا بصورت رىبتکاا مطالعاتی، ىهاوژه پراى جرى وایزربرنامه  -2

رک پاه، نشگادافرینی رآکاآورى و جمله مرکز نواز فرینی مرتبط رآکاو هشی وکز پژابامرل فعاومستمر ط تباارى اربرقر - 2

 .نملی نخبگاد بنیاورى، فناو علم 

 تخصصیى هاب کتاوه، جز،مقاله، هشیوپژى هاح جمله تالیف طراز هشی وپژى فعالیت هام نجاا -3

 اع و...ختر، اترجمهو یف تال، تحقیقاتیى تشکیل تیم ها - 4

 نشریهر نتشارى در اهمکا -5

 یجی:وظایف کمیته ترو -ج

، ندیشیآزاد اکرسی، ندیشیاهم ، نساکنفراره، جشنو، همایی علمیدگر،شتاگدربزر، سمینا، نشستر، سمیناارى برگز -1

 علمی تخصصیى همایش هاو گفتگو ى، حلقه فکرد، میزگر، نیاسخنر

 زمالى خذ تاییدیه هاو اعلمی ى یدهازدیین نامه باب آچورچادر سی درسرفصل رج از می خاعلى یدهازدباارى برگز -2

 علمی تخصصیى هاه نمایشگاارى برگز - 3

 علمی تخصصیت مسابقاارى برگز - 4

 علمی باشد.ى یهارهمکات و تباطاو ارعلمی ى گفتگو، علمیاد یدى روند شامل هسته هااین کمیته می تو: ا4ه تبصر

 زى:کمیته مستندساظایف و -د

 ارش.ئه گزاراچگونگی ص خصودر نها دن آتوجیه نموو فعالیتها به مسئولین کمیته ها ارش ئه فرمت گزارا -1

ثبت  جهت علمیى نجمنهاس اشنارفرمت مناسب به کاآن در ئه و ارامختلف ى فعالیت کمیته هاارش گزآورى جمع  -2
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 ماهانه.رت بصوم علول وزارت تارپودر 

 ز.قع نیاامودر نها آسترسی به دن دسهل نموو نها دن آشیو نموو آرنجمن ى ابرنامه هااز عکس و یلم تهیه ف -3

س شنارکاه و نشکددافرهنگی و نشجویی ون دامعاور، مشاد ستاانجمن به اساالنه و ترمی ، ماهانهارش ئه گزارا -4

 علمی.ى نجمنهاا

 اره.لعمل جشنور استودحرکت مطابق با فرمت اره جشنودر نجمن جهت شرکت افعالیت ارش گزدن تنظیم نمو -5

 بط عمومی:رواظایف کمیته و -ه

 .نشجوییت داجعااپاسخگویی به مر -1

علمی به ى نجمن هاس اشناربه کات جلسارت صول ساو ارنجمن ت اتجلسارصوو بایگانی نامه ها و تنظیم و تهیه  -2

 ات.مستنداه همر

ى، مرکزراى شوور ، مشاد ستار ابا حضول هر نیمسادر نجمن امجمع عمومی ت جلساارى برگزص خصودرهماهنگی  -3

 نجمن.س اشنارجلسه به کاارش ئه گزو ارانجمن دى اعاى عضاو ابیر د

 نجمن.انیکی ولکترانشریه و سایت ر موامدیریت  -4

 .نجمنى امینه برنامه هادر زسانی عمومی ع رطالت و اتبلیغا -5

 .نجمناتوسط ه شدار برگزى رنامه هابن موانظرسنجی پیرر و ماآ -6

 مربوطه.شته ن رموختگاآنش دابا ط تباار -7

ل مدیر مسئوو بیر دمی باشد.)سرم نجاانجمن ى امرکزراى شوه نشریه به عهدل مدیر مسئوو بیر دسرب نتخا: ا5ه تبصر

 نمی باشند(ى مرکزراى شوى عضااز اماٌ الزا

نت ومعات لعمل خانه نشریاراستوو دنین اتابع قور آن نتشاپ و اچاو علمی ى نجمن هااست نشریه توسط اخو: در6ه تبصر

 می باشد.ه نشگادافرهنگی 

 ست.امی الزانجمن انجمن علمی ور امشاد ستاابه ل نشریه توسط مدیرمسئود ماهیانه عملکرارش ئه گز: ارا7تبصره  

 باشد.ن و... موختگاآنش دا -نظرسنجیو ر ماآ-سایت -راتنتشاى اند شامل هسته هاامی تو میتهین ک: ا8ه تبصر 

 ظایف کمیته مالی:و -و
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 کمیته ها  دى پیشنهاى هاح هزینه طرآورد بر -1

   علمی نجمنى اهاح طرب تسویه حسار و ثبت فاکتو -2

 نجمن علمیراى اماهانه مالی به شوارش ئه گزارا - 3

 ننشجویاداعلمی ى فعالیتهااز مرکز حمایت ور، مشاد ستااسایر منابع با هماهنگی از مالی ى حمایت هاب جذى پیگیر - 3

 ىمرکزراى شو

 نجمن علمیافتر ات دتجهیزال و موارى انگهدوتحویل دربیر دبا رى همکا - 4

 برنامه هاز نیارد موم قالاتهیه  - 5

رات مقره و نشگادانین مالی ایی باید طبق قوزامدو درآکلیه مسائل مالی در نجمن ابیر و دکمیته مالی ل : مسئو9ه تبصر

 یین نامه عمل نماید.رج در آمند

 علمی باشد.ى نجمن هاس اشنارنجمن می بایست با هماهمگی کادر امالی ى : هر گونه تصمیم گیر10ه تبصر

 نجمن علمی:ابیر د -12ده ما

 نجمن علمی:ابیر ب دنتخاه انحو -لفا بند

ور مشاد ستاابا تایید را و شوى عضااکثریت نسبی ابا د را خوصلی ى اعضااز انشجویی یکی دانجمن علمی ى امرکزشوراي  

نشجویی ون داطریق معاو از معرفی ه نشکددافرهنگی و نشجویی ون دابه معاو می کند ب نتخاانجمن علمی ابیر ان دبه عنو

 د.می شوم عاله انشگان دانشجویاداعلمی ى فعالیتهااز به مرکز حمایت ه نشکددافرهنگی و 

 د. شوار برگزل هر سات نتخاباانتایج ن مشخص شداز یك هفته پس ف کثر ظرابیر باید حدب دنتخاا جلسه -1ه تبصر

 :نشجوییدانجمن علمی ابیردظایف و -ب  بند

 نشجوییدانجمن علمی ى امرکزراى شوت مدیریت جلساارى و برگزى ، پیگیر -1

 هاآن بین زم الى هماهنگی هاد یجاو انجمن علمی ى اظایف محوله به کمیته هام ونجاابر رت نظا - 2

 هنشگان دانشجویاداعلمی ى فعالیتهااز به مرکز حمایت ارش ئه گزوارانجمن ب امصوى هاح طرى پیگیر -3

 نشجوییدانجمن علمی ابه ط مربور مواپاسخگویی تمامی ى و پیگیر -4

 نجمن علمی.ى امهرتمامی نامه هاو مضا ا -5
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 ه.لین تایید کنندان اونجمن بعنواستی اخوى درهاح طرم تایید فر -6

ا حتمالی نیز می باشد. لذارد اتمامی موى پاسخگو، نجمن می باشدى اهاح طره لین تایید کننداوبیر دنجا که : از آ2هتبصر

 دارد.همیت ر ابسیان یشااهماهنگی رت و نظا

 نجمن.از ابه نمایندگی ت سایر جلساه و نشگاه، دانشکدان دابیرراى دشوت اجلسدر شرکت  -7

خود جهت حضور  نمایندهان به عنوى را مرکزراى شوى عضااز ایکی ى مرکزراى شورت ند با مشوابیر می تود -3ه تبصر

 دبیر انجمن می باشد.الزم به ذکر است که مسئولیت نهایی کلیه تصمیمات بر عهده . نمایدب نتخاادر جلسات و ..... 

س شنارکاو فرهنگی و نشجویی ون دامعاه، نشکددافرهنگی س شنارکاور و مشاد ستاامستمر با ط تباارى اربرقر -8

 علمی.ى نجمنهاا

 .ننشجویاداعلمی ى فعالیتهااز ئه به مرکز حمایت زى و اراکمیته مستند سااز مربوطه ات مستندارش و گزدآورى گر -9

 باید پاسخگو باشند.ن یشاو انجمن می باشد ابیر دنجمن با اتحویلی به ال مواکلیه  صلیامسئولیت  - 10

ور ساتید مشاایین نامه آفعالیت مطابق با اى دوره بتددر انجمن علمی به بخش مربوطه ور امشاد ستاامعرفی ى پیگیر -11

 علمی.ى نجمن هاا

 ه:نشکدان دابیرراى دشو -13ده ما

 عضا:الف: ابند

نجمن علمی ا 2از هایی که بیش ه نشکددر دامی باشد.ه نشکدداعلمی یك ى نجمنهاان ابیراز دمرکب را شوین ى اعضاا

 د.می شوب نتخاه انشکددابیر ، دباشدل نشجویی فعادا

 ظایف:ح وشرب:  بند

 هنشکددابیر ب دنتخاا -1

 برنامه هااى آن جردر اهماهنگیک و مشترى تصویب طرحهاو  دپیشنها -2 

ه نشکددانشجویی داعلمی ى نجمنهااسیدگی به مسائل بین و رهماهنگی د یجاا -3

 هنشکدک دامشترات تجهیزال و مواز اصحیح ده ستفاابر رت نظا -4
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 هنشکددامسئولین ور و ساتیدمشاابا ه نشکدان دابیرراى دشوک نشست مشترارى برگز -5

 د.ئه می شون ارانشجویاداعلمی ى فعالیتهااز مرکز حمایت ف طراز که ن کال اجرایی کردن سیاست هاي -6

 ه:نشکددابیر د -14ده ما

 ب:نتخاه الف: نحوا بند

 د.می پذیرم نجاه انشکدان دابیردکثریت نسبی راى ابیر با ب دنتخاا

ن یا همزماه و نشکدآن دانشجویی داعلمی ى نجمن هاان ابیرب دنتخااز ایك هفته بعد ه نشکددابیر ب دنتخا: ا1ه تبصر

 د.می پذیررت نجمن ها صوان ابیردبا معرفی 

 :انشکدهدان بیرراى دبیر شودیط اشر :ببند 

 ضویت در شوراي مرکزيعسابقه ل سا 2 نجمن علمی یاى ابیردسابقه ل سا 1قل اشتن حددا -1

 تشتن حسن شهردا -2

 باالن بیارت قدو بط عمومی روا -3

 ىستگی ظاهرآرا -4

 دانشکده لمیعى نجمن هااجهت پیشرفت ئه برنامه ارا -5

 شایستگی تحصیلی -6

حسن شهرت و شایستگی اخالقی با ارائه توصیه نامه از طرف یکی از اعضاي هیات علمی بخش مربوطه )ترجیحا : 2تبصره

 انجمن( جهت فرد نامزد مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد.استاد مشاور فعلی یا سابق 

 ه:نشکددابیر دظایف ح وشر: ج بند

 ریکباه قل هر مااحده نشکدان دابیرراى دشوت تشکیل جلساو هماهنگی  -1

از فعالیت هاي علمی حمایت به مرکز ماهانه تجلسهرئه صوواراتهیه و انبیرراى دشوت مدیریت جلسا -2

 دانشجویان.

 ه .نشگاو داها ه نشکدان دابیرراى دشوت جلسار در حضو -3 
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 می می باشد.الزت اکلیه جلساه آن در یا نماینده و نشکددابیر ر د: حضو3ه تبصر

در علمی ى نجمن هاابر رت نظاو جلسه کمیته حمایت ه در نشکدداعلمی ى نجمن هان اکالى طرحهاع از فاودئه ارا -4

 ر.به حضوز نیارت صو

 

 ه:نشگاان دابیرراى دشو: 15ده ما

 عضا:الف: ا بند

تشکیل ه نشگادانشجویی داعلمی ى نجمنهااکلیه ان بیرر دبا حضوه نشگادانشجویی داعلمی ى نجمن هاان ابیرراى دشو

 د.می شو

 ظایف:ح وشرب: 

 ین سمتى اتصدى هادنامزن میاان از بیرراى دبیر شودنایب و بیر ب دنتخاا -1

 برنامه هااى آن جردر اهماهنگی ک و مشتر ىتصویب طرحهاد و پیشنها -2

 هنشگادانشجویی داعلمی ى نجمن هات امشکالو سی مسائل ربر -3

 ان:بیرراى دبیر شود -16ده ما

 ب:نتخاه الف: نحوا بند

 د.می شوب نتخاان ابیرراى دجلسه شودر و یا نمایندگان آنها ان بیردبین کلیه ان از بیرراى دبیر شود -1

صد در 50از کثریت نسبی) بیش راى ابیر با و دمی کند ا سمیت پیدء رعضام از اسور دو بیر با حضوب دنتخااجلسه  - 2

 د.می شوب نتخااجلسه در حاضر ان بیردکل ان( بیرد

به د را خودى برنامه پیشنهاو مه ، رزوبیرت دنتخابااز امی بایست یك هفته قبل ان بیرراى دبیر شوى دهاد: نامز1ه تبصر

از نفر  3کثر احدد و شوار داده سی قرربررد نها موآئه نمایند تا صالحیت ن ارانشجویاداعلمی ى فعالیتهااز مرکز حمایت 

بیر دنایب و بیر د و دشوار برگز یا نمایندگان آن هاان بیردجلسه ان در بیرراى دبیر شوت دنتخابااسپس و تایید ن را یشاا

 د.مشخص شو
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 علمی:ى نجمن هاان ابیرراى دبیر شودیط اشرب:  بند

 هنشکدى دابیردسابقه ل سا 1نجمن علمی یا ى ابیردسابقه ل سا 2قل اشتن حددا -1

 تشتن حسن شهردا -2

 باالن بیارت قدو بط عمومی روا -3

 ىستگی ظاهرآرا -4

 علمیى نجمن هااجهت پیشرفت ا جرائه برنامه قابل ارا -5

 شایستگی تحصیلی -6

ل سا 2از بیش ترجیحا علمی ى نجمن هاان ابیرراى دبیر شودها ه نشکدداپتانسیل تمامی ده از ستفاالیل د: به 2ه رتبص

 نباشد.ه نشکددایك از 

حسن شهرت و شایستگی اخالقی با ارائه توصیه نامه از طرف یکی از اعضاي هیات علمی بخش مربوطه )ترجیحا : 3تبصره 

 انجمن( جهت فرد نامزد مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد.استاد مشاور فعلی یا سابق 

 علمی:ى نجمن هاان ابیرراى دبیر شودظایف ح وشرج:  بند

 هنشگاان دابیرراى دشوت مصوباى پیگیر -1

 هنشگادامستمر با مسئولین ط تبا ار -2 

 بخش هاو ها ه نشکددر دانشجویی داعلمی ى نجمن هاد اموجوت مشکالو نع اموى پیگیرو سی ربر - 3

ات، تجهیزال و مواز اصحیح ده ستفاو احفظ ،مالیر مو)انشجویی داعلمی ى نجمنهاد ابر حسن عملکررت نظا - 4 

 ه.نشگادانشجویی داعلمی ى انجمنهابررت نظاو به کمیته حمایت ارش ئه گزاو...( و ارخلی دایین نامه اى آجرا

 هنشگادانشجویی داعلمی ى نجمن هااند فعالیت روبر رت نظا -5

 نشجوییداعلمی ى نجمن هاى افعالیتهازه به حوط مربواى منطقه رى وکشوى همایشهاونشست ها در شرکت  - - 6 

 ر کبایه قل هرمااحده نشگادانشجویی داعلمی ى نجمن هاان ابیردتی با رمشوت تشکیل جلسا -7

ان بیرراى دبیر شو،دشته باشداندر حضوان بیرراى دجلسه شودر نجمن ه ابیر یا نماینددجلسه  2از : چنانچه بیش 3ه تبصر
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 می نماید.م عالاتصمیم مقتضی ذ تخااعلمی جهت ى نجمن هاس اشناربه کارا تب امر

ن یشاایگر جلساتی که دیا ان بیرراى دشوت جلسار در حضواز جلسه  2از بیش ان بیرراى دبیر شودتیکه رصو: در4تبصره 

ى تصمیم گیرن یشاامه فعالیت ص اداخصورت در نظاو کمیته حمایت ، نمایدددارى خو، شته باشندر دامی بایست حضو

 می نماید.

 علمیى نجمن هار اموابطه با در راها ه نشکده ودانشگادامسئولین ر با حضوت جلساارى برگزى پیگیر -8

 علمیى همایشهاونسها اکنفروها اره جشنودر کیفی ل وفعار حضور علمی به منظوى نجمن هاابا رى همکاوتشویق  -9

 هنشگادانشجویی داعلمی ى نجمن هاه ایژونشگاهی حرکت اره دایی جشنواجرابیر د -10

نشگاهی حرکت اره دایی جشنواجرابیر ان دبه عنول فعاان بیراز دیکی ه نشگادا تصمیم مجمعرت صو: در 5ه تبصر

 د.می شوب نتخاا

 هنشگادامسئولین ور و ساتید مشات اجلسار در حضو -11

 تیکه عضو کمیته باشد.رصودر علمی ى نجمنهاابر رت نظاو کمیته حمایت ت جلسادر منظم ر حضو -12

 جدیدى نجمن هاافعالیت و بط تشکیل اضوم: سو بخش

رت صوو در شته رهر ن نشجویااز دانفر  7قل احداى، شته ریا بین اى شته رنجمن علمی جدید اتاسیس اى بر -17ده ما

دى ساسنامه پیشنهاابا اه همرد را خوى مؤسس تقاضات هیاان عالقمند به عنون نشجویااز دانفر  7دن بواى شته ر بین

از به مرکز حمایت ه نشکددافرهنگی و نشجویی دا ونفقت معاابا مواه همرور مشاد ستاان امعرفی یك نفر بعنوو نجمن ا

رد علمی موى نجمن هاابر رت نظاو کمیته حمایت ن را در یشاى اهند. مرکز تقاضادئه می ن ارانشجویاداعلمی ى فعالیتها

ون معااى تاییدیه برد و می شوم نجااموسس ت جهت هیازم الى هام ستعالاساسنامه اتایید از هد. بعد دمی ار سی قرربر

ر ختیاص در اخصودر می بایست ه نشکددافرهنگی و نشجویی ون دامعادد. می گرل ساه ارنشکددافرهنگی و نشجویی اد

ى فعالیتهااز مرکز حمایت ف طراز نیز ز نیارد موات تجهیزو نماید ام قدانجمن جدید افیزیکی جهت فضاي  ار دادنقر

 د.می شوار داده قرن یشار اختیان در انشجویاداعلمی 

 

 نشجوییداعلمی ى نجمن هات انتخاباارى ابرگزه نحون و ما: ز18ده ما
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 د.می شوار برگزآغاز و ینترنتی رت ابصول و هر ساه مااسفنددر ها ه نشکدداتمامی ت درنتخاباایند افر -1

ی فرهنگو نشجویی دانین وبه معات را نتخاباارى اقیق برگزن دمان زنشجویاداعلمی ى فعالیتهااز مرکز حمایت  -2

 می نماید .م عالاها ه نشکددا

مانی زه زباه در نشکددافرهنگی س شنارها توسط کاه نشکددافرهنگی و نشجویی دانین وفتر معاا در دکاندیدم ثبت نا -3

 د.می شوم نجاامشخص 

و سی رعلمی برى نجمن هاائین نامه د آبر طبق مفارا ها دصالحیت نامزن نشجویاداعلمی ى فعالیتهااز مرکز حمایت  -4

ل ساارها ه نشکددابه و تنظیم آن نتایج و می کند ار قبلی برگزم عالابا ت را نتخابا، اهادسامی نامزم اعالاز اپس از و حرا

 د .می شو

 نشجو می باشد.دانفر  8ت نتخاباارى ابرگزاى برز نیارد موى هااکاندیداد قل تعداحد -5

ان خوافرت نتخاباارى ابرگزاز بالفاصله پس ان اول ، خوافر درها اکاندیداد تعدن نرسیدب به حد نصارت صو: در 1ه تبصر

می رت صو، نجمن ها ى آن امرکزراى شودر عضویت اى عالقمند برن نشجویارى داتواکاندیدم عالم و اجهت ثبت نادوم 

 دگیر

ابقه به ترتیب سى مرکزراى شودر نفر جهت عضویت از دو یکی ن، منتخبااز نفر ى آراء دو برابررت صو: در 2ه تبصر

 د.می شوب نتخاامه علمی و رزونجمن علمی در افعالیت 

 می باشند .ى مرکزراى شودى در به نامزز نیز مجارود لواجدید ن نشجویاان دوم ، داخوافرم نجارت اصو: در 3تبصره 

کمیته نشجویی با حکم دانجمن علمی ان دوم ،آن اخوافردر ها اکاندیداد تعدن نرسیدب به حد نصارت صو: در 4ه تبصر 

 هد شد .اتعلیق خوه یندل آسات نتخابااعلمی تا ى نجمن هاابر رت نظاو حمایت 

 نشجوییدانجمن علمی ى امرکزراى شودر عضویت ن طلباداویط اشر -19ده ما

 به تحصیلل شتغاا -1

 تکمیلی(ت مقاطع تحصیالن نشجویاء داستثناانجمن علمی )به در اعضویت ل شتن یك نیمسادا -2

و فرهنگی و شی ، ورزسیاسی، صنفیاز عم انشجویی ى دایگر تشکل هاى دمرکزراى شون در همزماعضویت م عد -3
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...... 

 ىنجمن هات انتخاباارى ابرگزاز هفته قبل  2قل استعفا حدرت اصودر یگر تشکل ها ى دمرکزراى شوى عضا: ا1ه تبصر

 نجمن علمی شوند.ى امرکزراى شودر طلب عضویت داونند امی توش آن پذیرو نشجویی دا علمی

 نضباطیایا باالتر توسط کمیته ه ندوپرو درج در محکومیت منجر به توبیخ کتبی م عد -3

 شناسیرمقطع کان نشجویااى داتحصیلی برل قل یك نیمسااحدن ندراگذ -4

در جهت عضویت ن شدا به کاندیدز مجاد تحصیل خوم اول ترى در کترد وشد ارشناسی رمقطع کان نشجویا: دا2ه تبصر

 می باشد.ى مرکزراى شو

 ند.ارندرا نجمن ى امرکزراى شورى در تواحق کاندیدن میهمان نشجویادا -3ه تبصر

ب طلداوباشد حق ه نها باقی ماندآتحصیل م از تر 2قل انظر که حدرد شته مودر رشاغل به تحصیل ن نشجویادافقط  -5

 می باشند.ن را دارا شد

 نباشد. 14از یا کمتر ل و نیمسان هماوه در گرل میانگین معداز طلب کمترداوگذشته ل نیمسال معد -6

 نتخاباتیت اسیدگی به تخلفار -20 ماده

م عالت و انتخابااز اپس روز ادارى  3نند تا اشته باشند می تواض داعترت انتخاباارى ابرگزه نسبت به شیوا کاندید چنانچه

ئه نمایند. کمیته حمایت اراعلمی ى نجمن هاابر رت نظاو مستند به کمیته حمایت و کتبی رت به صود را شکایت خو، نتایج 

 نماید.م عالرا انظر نهایی و سی ربرت را شکایاروز  5علمی نیز می بایست طی ى نجمن هاابر رت نظاو 

 برنامه ها:اى جرایند افر -21ده ما

 بیر یا سایر مسئولین کمیته هادتوسط ح فرمت طره در ترجیحا تایپ شدو نا اخو، کاملرت بصوح نوشتن طر -1

 نجمن علمیور امشاد ستااتوسط ح تایید طرو سی ربر -2

 نجمن علمیابه مهر دن آن نمور ممهوو بیر دتوسط ح تایید طر -3

ى فعالیتهااز به مرکز حمایت ل سارى و ارجهت نامه نگاه نشکددافرهنگی و نشجویی دانت وبه معاح طرل ساار -4

 ن.نشجویاداعلمی 

در  دئه شون ارانشجویاداعلمی ى لیتهافعااز به مرکز حمایت ا جراز اقبل روز  10ها حتما می بایست ح طر -1ه تبصر
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 ید.د آبوجودى یات زبرنامه ها مشکالاى جردر است اممکن رت ینصواغیر 

 

رت قل بصواها حدى یزربرنامه د می شود برنامه ها پیشنهااى جردر اهرگونه مشکل وز برى از جهت جلوگیر -2ه تبصر

 د.شوم نجااماهانه 

قص افع نون و رنشجویاداى فعالیتهااز مرکز حمایت در علمی ى نجمن هان اشناسارتوسط کاح لیه طراوسی ربر -5

 حتمالی.ا

ار برگزن نشجویاداعلمی ى فعالیتهااز مرکز حمایت در هفتگی رت ها بصوح سی طررخلی برداجلسه : 3تبصره  

 دد.می گر

: در صورتی که طرح فرادانشگاهی باشد می بایست حتما در جلسه کمیته حمایت و نظارت بر انجمن هاي 4تبصره 

 قرار داده شود.علمی مورد بررسی و تصویب 

یند افرم نجاه و انشگادانت فرهنگی ومعاارى مصرفی به حسابدو مالی از عم اها ح به طرط مربوى ست هااخول درساار -6

 آن.به ط مربوادارى 

 مسئولین کمیته ها.از بیر یا یکی دستی توسط اخوارد درموى پیگیر -7

 ىفعالیتهااز مرکز حمایت در علمی ى نجمن هاس اشنارمی بایست به کات تبلیغاپ و مثل چااردى : جهت مو5ه تبصر

 اردموو نت فرهنگی ومعار نبااز امی بایست و ............. یا اهد، ییامصرفی مثل پذیرارد مود. جعه شوامرن نشجویادا علمی

 د.ته شونت فرهنگی تحویل گرفومعاارى حسابداز برنامه می بایست ن هدیه یا بلیط میهمانارت کااه، مثل تنخو مالی

 نجمن علمی:گ اسربرو مهر ده از ستفاابط اضو -22ده ما

 ست.انشجویی داعلمی ى نجمن هااسمیت فعالیت تشکیالتی رى و رهویت کاى نجمن علمی گویاگ اسربرو مهر

ى لگوایك از باید  ترجیحا علمیى نجمن هاگ اسربروکلی مهر ح طرونجمن علمی: شکل گ اسربرومهر ح طروشکل  -1

 متحد تبعیت نمایند.وثابت 

م نجااعلمی ى نجمن هاس اشنارنجمن علمی باید با هماهنگی کاگ اسربروحی جدید مهر اطرو: هرگونه تغییر 1ه تبصر

 د.پذیر
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د و شوه نشکددافرهنگی و نشجویی س داشنارباید تحویل کاوه هر گرن دوره پایادر نجمن علمی ى اسربرگهاومهر  -2

تحویل ار وگذوابیر جدید دبه اى تجلسه رطی صوه نشکددافرهنگی س شنارجدید توسط کات دوره نتخاباارى ابرگزاز پس 

 دد.گر

نجمن علمی مربوطه ابه مهر ر مهمووسمی گ رسربرروى نجمن علمی باید بر اکتبی وسمی ارش رگزومکاتبه ع هرنو -3

 باشد.آن بیر ى دمضاوداراى ا

س شنارسریعا به کاع علمی باید موضوى نجمن هااز افتن مهر هریك ربین از یا ن وشدوش دمخن،شدد مفقورت صودر  -4

 د.سانی شوع رطالاعلمی ى نجمن هاس اشناربه کان یشااطریق ه و از نشکددافرهنگی و نشجویی دا

 ست.اعلمی ى نجمن هاس اشنارکارات ختیاو اظایف آن از ویع زتوگ وسر برپ چا -5

نشجویی مسئولیت پاسخگویی به دانجمن علمی گ اسربرو مهر از غیر قانونی وغیرموجه ده استفرت اصو: در 2ه تبصر

 د.هد بواخوگ سربرومهر ه آن ندداربیر ه دعهد

دن آن بود مفقورد مودر گر دن آن ابود مفقوت مددر نجمن علمی امهر ل از غیر مسئواد فرده استفارت اصو: در 3ه تبصر

ده ستفاءاسواز سانی بعد ع رطالده وابوه وى به عهدآن قب قانونی اباشد عوده ننموب سانی مکتوع رطالابیر مربوطه د

 د.هد بواسایرین موجه نخو

 نشجویی:داعلمی ى نجمن هاابط مالی اضو -23ده ما

رت باید با نظاد مختلف تنظیم می شوى برنامه هااى نشجویی برداعلمی ى نجمن هااکه توسط رى کاى هااردادکلیه قر -1

ین اغیر د در تنظیم شوه نشگاح در داصالذى جع اتایید مراز پس ن و نشجویاداعلمی ى فعالیتهااز مرکز حمایت کامل 

 دد.می گررد بط برخوانشجویی خاطی طبق ضودانجمن علمی ابا ده و بور عتباانظر قانونی فاقد ارداد از قررت آن صو

دوره سین رمد، مختلفت ساتید موسسارى ، اعتباو امالی ت موسسا،سپانسر هاابا ارداد ها شامل قراردادین قر: ا1ه تبصر

 می باشد.و ... شی زموى آها

و ادارى نت مالی ومعاو فتر حقوقی دتایید از باشد بایستی پس آور تعهده نشگااى داکه براردادى قرع هر نود نعقاا -2

 د.پذیرم نجااجتماعی و انت فرهنگی وطریق معاه از نشگادا

س ساایکه بر اردمودر نمی باشند مگر ن نشجویااز داجه نقد ویافت هیچ گونه دربه ز نشجویی مجاداعلمی ى نجمن هاا -3
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علمی ى نجمن هاس اشنارکاو باشد ه یددگردر صازم الز جتماعی مجوو انت فرهنگی ومعادر حاکم و ادارى بط مالی اضو

 مطلع باشد.

علمی ى نجمن هاس اشنارنجمن به کات اخدمال قبان در یانشجواز دایافتی ه درجوونجمن موظف به تحویل کلیه ابیر د -4

علمی ى نجمن هاس اشنارین مبلغ بایستی توسط کاامی باشند.وع ان شراز قبل و برنامه م ثبت نااز نشجویی بعد دا

در تا د شوداده بیر دسید مربوطه به دد و ریز گره وارنشگادانت فرهنگی وختصاصی معاى امدهاب درآنشجویی به حسادا

 د.هزینه شون یشااى امبلغ برآن عین  ،نجمنز انیان ماز

ان به عنوه آن باقیمانددد و می گرده ستفااها ى آن برنامه هااى نشجویی برداعلمی ى نجمن هااز ایافتی ه درجوو -5

 د.می شوارى نت فرهنگی نگهدومعاارى حسابدد مانت نزا

 نشجوییداعلمی ى نجمن هاور امشاد ستاا -24ده ما

و یت اهدوره و می باشد که مسئولیت مشاه نشکدداعلمی هر بخش یا ت هیاى عضااز انجمن علمی یکی ور امشاد ستاا

ح ناظر طرن یشااهمچنین د، می گیره بر عهدد را به خوط نجمن علمی بخش مربواهشی وپژو علمی ى بر فعالیتهارت نظا

 علمی می باشند.ظ لحااز نجمن ها ى اها

ى و که بیشترین عالقه منددد بخشی معرفی می گرور از مشاد ستااى، اشته رعلمی بین ى نجمن هارد امو: در 1هتبصر

 شته باشد.دانجمن علمی مربوطه ى ابا فعالیت هاط را تباار

 نجمن علمیور امشاد ستاه اجایگا -لفا بند

 اجرز انجمن علمی جهت گرفتن مجوى اکلیه فعالیتهاه لین تایید کننداو -

 هشیوپژو علمی ى فعالیتهار و مواکلیه در نجمن علمی ه ایت کننداهدل و ئومس -

 نجمن علمیور امشاد ستاب انتخاه انحو -ب

 د:هد بوایر خوزنجمن علمی به ترتیب ور امشاد ستاب انتخاه انحو

بخش مربوطه در ر سابقه کال سا 2داراى قل اکه حدد را نظر خورد ساتید مواز انفر  3، نجمن علمی بخشى اعضاا ابتدا

ه نشکددانت فرهنگی ومی نماید. با تایید معاب نتخارا انفر  3ین از ائیس بخش یکی رسپس و ئیس بخش معرفی رباشند به 

تا دد و می گرب منصول سا 1ت مداى علمی برور مشاد ستان، انشجویاداعلمی ى فعالیتهااز ئیس مرکز حمایت رحکم و 
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 تحصیلی می باشد.ل ساز غاده از آنامبرر به کاوع رقابل تمدید می باشد. ضمناً شل سا 2

د یا فرو قبل باشد ل سا 2ور مشاد ستان ابعد هماى یا سالهام و سول سادر نجمن علمی اتیکه ترجیح رصو: در 2ه تبصر

نجمن ائیس بخش می بایست ترجیح ، رنجمن علمی نباشدابا رى علمی بخش عالقمند به همکات هیاى عضاى از ایگرد

 د.نظر بگیردر  راعلمی 

 نجمن علمی:ور امشاد ستااظایف ح وشرج:  بند

 علمی .ى نجمن هاابه ط مربوى یین نامه هاآتسلط کامل به و شنایی آ -1

 هشی .وپژو علمی ى علمی به سمت فعالیت هاى نجمن هاایت اهد -2

علمی ى فعالیتهااز حمایت ئه به مرکز از ارانها قبل رد آتایید یا و علمی ى نجمن هاى اهاح سی کلیه طرربر -3

 ا .جراجهت ن نشجویادا

علمی ى فعالیتهااز به مرکز حمایت ارش آن ئه گزا و اراجراکیفیت ظ لحااز نجمن علمی ى ایابی فعالیت هاارز -4

 ن.نشجویادا

 ها.ح مالی طرت موضوعاو علمی ى نجمن هاى اهاح بر کلیه طررت نظا -5

ت جلسارت صول ساو ارنجمن امسائل ن مواپیرد نجمن علمی خوى اعضاابا ر هفته یکبا 2مرتب هر ت جلساارى برگز -6

 ن.نشجویاداعلمی ى فعالیتهااز به مرکز حمایت آن 

د حیه خوروتقویت و تصمیم مناسب ذ تخاانجمن علمی جهت ن انشجویادابه ت تجربیات و طالعال انتقاوره و امشا -7

 نجمن علمی .ى اضاعدر اتصمیمی 

از علمی که مرکز حمایت ى نجمن هاور اساتید مشاابه ط مربوت جلساو شی توجیهی زموى آهادر دوره شرکت  -8

 می نماید .ار برگزن نشجویاداعلمی ى فعالیتها

 ن.نشجویاداعلمی ى فعالیتهااز تحصیلی به مرکز حمایت ل هر نیم سان پایاد در خود عملکرارش ئه گزارا -9

می نمایند ل سان ارنشجویاداعلمی ى فعالیتهااز به مرکز حمایت ور ساتید مشااکه دى عملکرارش گزس ساا: بر 2ه تبصر

 مند می شوند.ه یی ساالنه بهرراکاز متیااز ا

ارد موو در می باشد ورى فنات و تحقیقام علووزارت نشجویی داعلمی ى نجمن هاایین نامه آتکمیل در نامه ه ین شیوا
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 د.هد بواعمل خوک مالر نامه مذکو یینت،آمسکو


