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  آیین نامه داخلی انجمن هاي علمی دانشجویی

 
  

   

   کلیات -1ماده  

   
ھاي جمعي و خودجوش پژوھشي و راھنمائي و  در راستاي تقويت نشاط علمي در میان دانشجويان و حمايت از فعالیت- ١بند  

ھاي  دانشجويي رشتهھاي علمي  مشارکت دانشجويان مستعد و توانمند در جھت بالندگي علمي و فرھنگي دانشگاه، انجمن
که بعد از این (زش عالی اقبال الھوری ومؤسسه آمفرھنگي  امورمختلف تحصیلي با حمايت معاونت دانشجويي وفرھنگي و

طبق آيین نامه انجمن ھاي علمي دانشجويي دانشگاھھا وموسسات آموزش عالي کشور تشکیل  )دانشگاه نامیده می شود 
  گرديده است 

 
 

  آيین نامه انجمن ھاي علمي دانشجويي دانشگاھھا وموسسات آموزش عالي کشور  ٥طبق ماده  - ٢بند 
   
ھاي  ھاي علمي دانشجويي کمیته نظارت و حمايت از انجمن دانشگاه در جھت حمايت علمي و کمک به رشد و توسعه انجمن 

 ،و پژوھشی یا نماینده وی  آموزشی معاونو دانشجويي مورعلمي متشکل از معاون دانشجويي و فرھنگي، امور فرھنگي و ا
ھا و رسیدگي به  و نظارت بر عملکرد انجمن دادهھاي علمي دانشجويي دانشگاه را تشکیل  دو نماينده از شوراي انجمن

  . نامه داخلي در دستور کار خود قرار مي دھد ھاي آنھا را براساس آيین درخواست
   
توسط معاون دانشجویی پیشنھادودر اقبال الھوری وزش عالی آممؤسسه آيین نامه داخلي انجمن ھاي علمي دانشجويي  

  .به تصویب شواری دانشگاه رسیده است  ١/١٠/٨٨جلسه مورخ  
   
   

   اهداف کالن تشکیالتی-2ماده   

   
  ) ايجاد حلقه ھاي علمي رشته اي و میان رشته اي و تالش در جھت بسط و گسترش اين حلقه ھا( 
   
  . جلي استعدادھا و برانگیختن خالقیت وشکوفايي علمي دانشجويانايجاد زمینه مناسب براي ت- ١ 
  . نھادمند ساختن فعالیتھاي فوق برنامه علمي وپژوھشي دانشجويان- ٢ 
  . افزايش سطح مشارکت ورقابت دانشجويان در فعالیتھاي علمي جمعي وتقويت ارتباط آموزشي و پژوھشي با استادان- ٣ 
   
   
  . و ممتاز و بھره گیري از مشارکت آنان در ارتقاي فضاي علمي دانشگاهشناسايي دانشجويان نخبه - ٤ 
  . بھره گیري از توان علمي دانشجويان در جھت تقويت پیوندھاي دانشگاه با بخشھاي مختلف اجتماعي و اجرايي - ٥ 
   
  . ھشيرشد و تعالي سطح دانش و فرھنگ جامعه دانشجويي دانشگاه در زمینه ھاي علمي و آموزشي وپژو - ٦ 
   
پرورش استعداد ھاي قابل و خالق و تقويت روح تحقیق و تتبع به منظور تربیت و تامین نیروي انساني متخصص مورد نیاز - ٧ 

  اسالمي –ف راھبردي تجقق دانشگاه تمدن ساز ايراني دگي در راستاي ھدمملکت اسالمي و نیل به خودکفايي و بالن
   
   پژوھشي وي با يكديگر و گسترش دامنه ارتباطات علمي آشنايي بیشتر دانشجويان نخبه علم - ٨ 
   
  غني سازي سازنده اوقات فراغت دانشجويان .  - ٩ 
   
  ھاي تئوريك و عملي  تالش در جھت بھبود و تعمیق آموزشھاي دانشگاھي و فرايند يادگیري در زمینه. ١٠ 
   
  آفريني توسط دانشجويان کسب مھارت براي طرح نويسي و اجراي طرح ھاي اشتغال زا و کار. ١١ 
   
  افزايش لذت بردن دانشجويان از علم و ايجاد انگیزه و نشاط علمي در بین آنھا . ١٢ 
   
  تقويت روحیه ھمكاري و كارگروھي در بین دانشجويان و افزايش اعتماد به نفس و مھارتھاي اجتماعي آنان . ١٣ 
   
  ي براي خالقیت و نوآوري بروز استعدادھاي دانشجويان وايجاد بستر و فرصت. ١٤ 
   
  ارتقاي تفكر انتقادي و برخورد علمي با مسائل و مشكالت جامعه و كمك به رشد نیروي انساني ھوشمند و متعادل . ١٥ 
   
  اطالع رساني و تبادل نظر دانشجويان، اساتید، فارغ التحصیالن، صنعتگران و متخصصان . ١٦ 
   



 ٢

  مديريتي و کارآفريني دانشجويان  ،ي ا ارتقاي مھارتھاي ارتباطي، حرفه. ١٧ 
   
ھا و مؤسسات پژوھشي و علمي دانشگاھي و غیردانشگاھي داخل و خارج از  ارتباط علمي و فكري با مراكز، تشكل. ١٨ 

  ھاي مرتبط  كشور در رشته
   
س از فراغت از ھاي شغلي، توجه به مسئله كارآفريني و ادامه ارتباط دانشجويان عضو تشكل ھا پ شناسايي فرصت. ١٩ 

  با دانشگاه وبا یکدیگرتحصیل 
   
  پر كردن خأل و فاصله بین دانشگاه و جامعه و بازار کار . ٢٠ 
   
  . ه حسابھا به اتمام خواھد رسیدسویدوره فعالیت ھر انجمن با اتمام انتخابات ھر دوره و تحويل تجھیزات مادي وت 
   
  . وز نخواھد كردالزم به ذكر است اين مدت از تیرماه ھر سال تجا 
   

  : تشکیالت انجمن علمی گروه هاي آموزشی -3ماده  
    
که پس ..البدل مي باشدعلی اين شورا مرکب از پنج عضو اصلي ودو عضو :شوراي انجمن علمي گروه آموزشي - ٣ماده- ١بند 

آرايي مستقیم از احراز شرايط الزم عضويت ، شرکت در انتخابات شواري انجمن علمي رشته تحصیلي وکسب حداکثر 
دانشجويان ھم رشته پس از تايید ستاد انتخابات انجمن ھاي علمي به مدت يک سال تحصیلي به اين سمت انتخاب مي 

  . شوند
   
  : شرح وظايف اعضا - ٣ماده- ٢بند 
   
اي تا شروع سال تحصیلي برنامه ساالنه خود را به شور،ھر انجمن موظف است از زمان مشخص شدن اعضا در انتخابات ( 

  ) دبیران دانشگاه ارائه نمايد
   
بصورت تايپ شده در دونسخه ممھور به مھر آن ...)اعم از علمي،پژوھشي و(ھر انجمن موظف است طرح ھاي خود را ( 

  .) رائه نمايداانجمن و امضاي مشاور انجمن و نظر مشورتي شوراي دبیران دانشكده به شوراي دبیران دانشگاه 
   
طرح خود را دو روز قبل از تشكیل جلسه شوراي دبیران از طريق اتوماسیون سايت انجمن ھاي است ھر انجمن موظف ( 

  ) در اختیار شوراي دبیران دانشگاه قرار دھد ..……………………………wwwبه آدرس  علمي
   
  ) ايجاد حلقه ھاي علمي رشته اي و میان رشته اي و تالش در جھت بسط و گسترش اين حلقه ھا( 
   
مھر وساير تجھیزات انجمن را به دبیر سال )تیرماه ھر سال(من موظف است پس از خاتمه دوره فعالیت ھر انجمندبیر ھر انج( 

انجام اين وظیفه با تشكیل انجمن بعھده .ارائه نمايد ) سال بعد(آينده و در صورت عدم تشكیل انجمن سال بعد به دبیر دانشكده
  . دبیر دانشكده خواھد بود

   
در صورت (نفره گروه الزامي است ٥براي تمامي اعضاي ) جز در موارد داشتن عذر موجه(جلسات انجمن شرکت در تمامي -  

جلسه متناوب با ٤جلسه متوالي يا ٣عدم حضور ھر يك از اعضا ياعدم معرفي نماينده در صورت وجود عذر موجه براي دبیر در
ن كردن عضو خاطي با تصويب دبیر دانشكده و شوراي تصويب دو سوم اعضاي ھر انجمن در مورد ادامه ھمكاري يا جايگزي

  ) دبیران دانشگاه تصمیم گیري خواھد شد
   
   
   
  تصويب و طراحي برنامه ھا وپروژه ھاي علمي وتخصصي بر مبناي رشته وگرايش ھاي موجود گروه آموزشي - ١ 
   
برنامه مصوب وپس از طي روال برگزاري گردھمايي وجلسات سخنراني وسمینارھا ومسابقات علمي وتخصصي طبق  - ٢ 

  قانوني الزم 
   
  برپايي دوره ھاي آموزشي مکمل رشته تحصیلي پس از طي روال قانوني مقرر  - ٣ 
   
  برنامه ريزي براي فعالیتھاي ادواري و ساالنه انجمن  - ٤ 
   
اي ھیات علمي برنامه ريزي جھت اجراي طرحھاي پژوھشي و پیشنھاد ھمکاري در ايجاد طرحھاي پژوھشي اعض -  - ٥ 

  دانشکده 
   
ارزيابي وارائه گزارش طرح ھاي اجرايي مصوب گروه به شوراي دبیران دانشگاه وامور انجمن ھاي علمي دانشگاه به صورت  - ٦ 

  ماھیانه 
   
  با رعايت ضوابط ومقرارت دانشگاه ... برگزاري مراسم معارفه دانشجويان جديدالورودو دانش آموختگي و - ٧ 



 ٣

   
  نمايشگاه تخصصي کتاب ونر م افزارھاي آموزشي ھمچنین دستاوردھاي علمي وپژوھشي انجمن علمي  برگزاري - ٨ 
   
ترغیب وتشويق دانشجويان گروه آموزشي به مشارکت وحضور فعال در طرح ھاي وبرنامه ھاي آموزشي وپژوھشي انجمن - ٩ 

  علمي ودانشکده 
   
  تشويق وحمايت از گسترش فرھنگ کار آفريني  -١٠ 
   
  طراحي و راه اندازي وب سايت انجمن علمي  -١١ 
   
  پیگیري مطالبات علمي دانشجويان  - ١٢ 
   
  دانشجويي  - پويايي برد انجمن علمي  -١٣ 
   
  برقراري ارتباط مستمر با انجمنھاي علمي مشابه در ساير دانشگاھھا  -١٤ 
   
  يان ھمکاري با معاون آموزشي دانشکده در جھت ارتقاي علمي دانشجو -١٥ 
   
  فعال سازي کمیته ھاي مختلف ونظارت بر عملکرد کمیته ھا  -١٦ 
   
  ھمکاري دربرگزاري انتخابات شوراي مديريت دوره بعد  -١٧ 
   
برگزاري و ھمکاري در اجراي جشنواره ھا و کنفرانس ھا و مسابقات علمي و آزمونھاي آمادگي براي ورود به دوره ھاي  -١٨ 

  تحصیالت تکمیلي 
   
  ھمکاري با مسئوالن دانشگاه در برنامه ريزي و ساماندھي بازديدھاي علمي از مراکز علمي، صنعتي و فرھنگي کشور  -١٩ 
   
آموزشي و تشکیل کارگاھھاي تخصصي به –تولید و انتشار نشريه علمي، نرم افزارھاي رايانه اي، فیلم ھاي علمي  -٢٠ 

  اھھا صورت مستقل و يا با ھمکاري ساير رشته ھا و دانشگ
   
  ماه يکبار به شوراي دبیران  ٦حفظ و نگھداري وسايل و تجھیزات انجمن و ارائه گزارش عملکرد مالي انجمن ھر  -٢١ 
   
يا معرفي نماينده براي (شرکت در تمامي جلسات شوراي دبیران دانشكده به عنوان نماينده انجمن ھاي علمي دانشکده  -٢٢ 

  ) دبیر گروهحضور در صورت وجود عذر موجه براي 
   
جلسه ٤جلسه متوالي يا ٣در صورت عدم حضور دبیر گروه ياعدم معرفي نماينده در صورت وجود عذر موجه براي دبیر در( 

متناوب با تصويب دو سوم اعضاي شوراي دبیران دانشكده در مورد ادامه ھمكاري يا جايگزين كردن دبیر گروه با تايید شوراي 
  ) خواھد شد دبیران دانشگاه تصمیم گیري

   
   
   
  : کمیته ھاي انجمن علمي گروه - ٣ماده- ٣بند 
   
   
   

  : کمیته زیر خواهد بود  6کمیته هاي هرانجمن شامل  
    
  آموزش  -1  
    
  مالی  -2  
    
  اجرایی  -3  
    
  روابط عمومی  -4  
    



 ٤

  پژوهش ومطالعات  -5  
    
   کمیته نظارت-6  

   
  . نیروي انساني مي تواند داراي زير شاخه باشد ھرکمیته داراي يک مدير است و براي تامین - ٢ 
   
  . مسئولیت اجرايي ھر مصوبه در ابتدا بر عھده کمیته مربوطه است  - ٣ 
   
  . با نظر شوراي انجمن و يا کمیته مربوطه ، مسئولیت اجرايي مصوبه به فرد يا افراد ديگر قابل ارجاع است  - ٤ 
   
  . ي مصوبات با کمیته مربوطه است مسئولیت پیگیري و پاسخگويي به اجرا - ٥ 
   
درصورت عدم اجراي مصوبه توسط کمیته مربوطه ، دبیر انجمن علمي مسئولیت اجرايي و پاسخگويي به شوراي انجمن را  - ٦ 

  . دارد 
   
  . ھمکاري بین کمیته ھا الزامي است  - ٧ 
   
  . فعال بودن ھر کمیته بسته به نظر شوراي انجمن مي باشد  - ٨ 
   
  . ديران کمیته ھاي اجرايي از اعضاي شوراي انجمن انتخاب مي شوند م - ٩ 
   

  : کمیته آموزش  -1  
   
منظور از تشکیل اين کمیته سازماندھي دوره ھاي آموزشي فوق برنامه ،کارگاه ھا ونشست ھاي علمي  - ھدف :الف  

وارد فوق را نیز ھمزمان عھده دار مي زشي مرتبط با ھر انجمن علمي مي باشد مووتخصصي براي کلیه دانشجويان گروه آم
  . باشد

   
  :. وظايف کمیته آموزش - ب 
   
  علمي فوق برنامه ومکمل مباحث رشته تحصیلي - پیگیري وبرگزاري دوره ھا آموزشي - ١ 
   
  کاربردي مرتبط با رشته تحصیلي –برنامه ريزي وبرگزاري گارگاه ھاي آموزشي  - ٢ 
   
تخصصي گفتگوي علمي با حضور دانشجويان نخبه ودوره ھاي تحصیالت –وزشي برگزاري جلسات و نشست ھاي آم - ٣ 

  تکمیلي واساتید رشته تحصیلي 
   
  ارزيابي ونظارت بر روند بازدھي خدمات آموزشي انجمن علمي  - ٤ 
   
  ژه ھاي آموزشي دانشکده وھمکاري با مسئولین آموزشي وپژوھشي دانشکده در اجراي برنامه ھا وپر - ٥ 
   
اين کمیته بايد سعي نمايد ھزينه خدمات آموزشي فوق براي دانشجويان در مقايسه با موارد مشابه خارج از دانشگاه - ١تبصره 

  پايین تر بوده واز طريق خود ياري اعضا وشرکت کنندگان آن تامین شود 
   
لمي گروه خواھد بود که با مسئولیت راھبري وھدايت اين کمیته بر عھده يکي از اعضاي شوراي انجمن ع: مسئول کمیته  -ج 

  . وب خواھد شدصانتخاب اکثريت نسبي اعضا بمدت يک سال تحصیلي بدين سمت من
   

  : کمیته اجرایی  -2  
    
  : ھدف  
   
  : وظايف کمیته  - ب 
   
  مديريت امور داخلي و بخش برد ھاي عمومي انجمن علمي در دانشکده  - ١ 
   
  علمي پیگیري اردوھا وبازديدھاي علمي انجمن  - ٢ 
   
  ھمکاري در اجراي برنامه ھاي جشن معارفه ، فارغ التحصیلي وساير علمي وپژوھشي دانشکده  - ٣ 
   



 ٥

  برگزاري ھمايشھا و نمايشگاه ھاي علمي وپژوھشي  - ٤ 
   
  برنامه ريزي براي فعالیتھاي ادواري و ساالنه انجمن  -  ٥ 
   
  م بندي مطالب ، ايجاد ھیئت تحرريه براي برد به روز کردن مطالب برد ، ايجاد تنوع و تقسی: بخش برد  
   

  :  کمیته روابط عمومی-3  

   
ھماھنگي امور و ايجاد وحدت رويه درامور داخلي انجمن علمي و انعکاس بموقع اخبارو دستاورد ھاي انجمن ھاي :ھدف  

  علمي گروھھاي آموزشي 
   
  : وظايف کمیته  - ب 
   
  دانشجويان به انجمن علمي  تھیه طرح ھايي جھت جذب ھرچه بیشتر - ١ 
   
  تھیه وپیشنھاد آيین نامه داخلي انجمن علمي گروه آموزشي  - ٢ 
   
  پاسخگويي به مراجعات دانشجويي  - ٤ 
   
  بايگاني نامه ھا و مطالب  - ٥ 
   
  ارتباط با مسئولین روابط عمومي انجمنھاي علمي دانشکده ودانشگاه  - ٦ 
   
جمن ھاي علمي دانشگاه ھا ،اتحاديه انجمن علمي دانشجويي کشور،انجمن ھاي علمي ايجاد ارتباط نزديک با ساير ان - ٧ 

  ..... معتبر رسمي و متجانس در سطح کشور نظیر انجمن رياضي کشور ،انجمن روانشناسي و
   
  توزيع و ارسال نشريه علمي به ساير انجمن ھاي ھم نام ودانشجويان گروه آموزشي مربوطه  - ٨ 
   
  سايت ،نشريه الکترونیکي وتجھییزات رايانه اي انجمن علمي  مديريت امور - ٩ 
   
  به روزکردن وب سايت ، اطالع رساني ، تالش د رجھت پويايي و معرفي بیشتر وب سايت : بخش سايت  
   
  . مدت زمان به روز رساني مطالب وب سايت حداكثر به مدت يك ھفته خواھد بود 
   
   
   
  عالیت ھاي انجمن علمي تبلیغات و اطالع رساني ازف -١٠ 
   
  تھیه،تنظیم وبايگاني وارجاع صورت جلسات شوراي انجمن علمي -١١ 
   
تھیه وارائه گزارش ماھیانه ،ترمي وسالیانه ازفعالیت ھاي انجمن علمي بصورت کتبي وتصويري وارسال آن به دفتر امور  -١٢ 

  گاه انجمن ھاي علمي دانشگاه وواحد روابط عمومي شوراي دبیران دانش
   
  . مسئول کمیته روابط عمومي ھمزمان بعنوان مدير مسئول نشريه تخصصي انجمن علمي گروه نیز خواھد بود - تبصره 
   
   
   

  : کمیته مالی -4 
    
  دانشجويي - ساماندھي و بھر ه وري صحیح وضابطه مند از امکانات ،تجھییزات ومنابع مالي دفترانجمن علمي:ھدف  
   
  : وظايف کمیته  - ب 
   
   
   
تھیه طرحھاي ھزينه وپیگیري تامین مالي طرح ھا طبق ضوابط دستور العمل جامع حمايت مالي طرح ھاي انجمن ھاي  - ١ 

  دانشجويي دانشگاه فردوسي - علمي 
   
  ثبت فاکتور و تسويه حساب طرح ھاي انجمن علمي گروه  - ٣ 
   



 ٦

  راي انجمن علمي تايید برآورد ھزينه مالي طرحھا وارائه گزارش ماھانه به شو - ٤ 
   
  پیگیري جذب حمايت ھاي مالي از ساير منابع  - ٥ 
   
  تحويل ونگھداري اموال و تجھییزات دفتر انجمن علمي گروه  - ٦ 
   
   
   

   :کمیته علمی وپژوهش  -5  

   
  ) .اين كمیته عھده دار كار نشريات علمي انجمن باشد تا در جھت علمي تر كردن نشريات گامي موثر برداشته شود( 
   
مطالعه وبررسي وپیشنھاد واجرايي طرح ھاي مطالعاتي وپژوھشي وتالش در گسترش فرھنگ کار آفريني در میان - ھدف: الف 

  دانشجويان گروه آموزشي 
   
  : وظايف  
   
  جذب ودعوت به ھمکاري از دانشجويان نخبه وخالق وکار آفرين - ١ 
   
  شي وابتکاري گروھي برنامه ريزي واجراي پروژه ھاي مطالعاتي و پژوھ- ٢ 
   
  برقراري ارتباط مستمر وفعال بامراکز مرتبط ورسمي رشته علمي گروه آموزشي - ٣ 
   
بھمراه ) دانشجويان کارشناسي ارشد و دکترا(برقراري ارتباط نزديک با اساتید گروه آموزشي ودانشجويان مقاطع باالتر - ٤ 

  اد فوق الذکر نشست ھاي مستمر گفتگويي علمي دانشجويان با حضور افر
   
  تھیه وتولید جزوات وکتب ونر م افزار ھاي کمک آموزشي رشته تحصیلي  - ٥ 
   
  مديريت اجرايي نشريه  - ٦ 
   
ايجاد زير شاخه ھاي الزم درتھیه نشريه ، بررسي مطالب جمع آوري شده و سازماندھي مطالب ، رعايت : بخش نشريه  

  توالي نشريه ، اداره ھیئت تحرريه نشريه 
   
  : دبیر گروه- ٣ماده - ٤بند  
   
دبیر گروه در اولین جلسه اعضاي انجمن علمي گروه از میان اعضاي منتخب با راي اکثريت اعضا اصلي :نحوه انتخاب :الف  

  . انتخاب مي شود
   
  ) اين جلسه بايد حداكثر دوھفته پس از مشخص شدن نتايج انتخابات ھر سال بايد برگزار شود( 
   
  : ر گروه عبارتندازوظايف دبی: ب  
   
  پیگیري ، برگزاري و مديريت جلسات شوراي انجمن علمي  - ١ 
   
  نظارت بر انجام وظايف محوله کمیته ھاي انجمن علمي گروه  - ٢ 
   
  پیگیري طرح ھاي مصوب گروه وگزارش آن به شوراي انجمن علمي دانشکده ودفتر انجمن ھاي علمي دانشگاه - ٣ 
   
با اطالع اعضاي (اسخ گويي به نامه ھاي دريافتي ومھر و امضاي کلیه نامه ھاي ارسالي انجمن علمي دريافت ،ارجاع و پ - ٤ 

  ) شورا
   
  نمايندگي شورا در جلسات شوراي دبیران دانشکده وساير جلسات پیرامون مسائل انجمن علمي  - ٥ 
   
صورتي رسمي ومصوبات آن قابل طرح ،  جلسات شوراي انجمن علمي گروه ھا در:جلسات شوراي انجمن علمي - ٣ماده- ٥بند 

  بررسي واجرا خواھد بود که با حضور حداقل دو سوم اعضا اصلي تشکیل وراي اکثريت نسبي اعضا را نیز دارا باشد 
   
  . حضور در جلسات انجمن علمي براي اعضاي علي البدل بالمانع است  –١تبصره  
   
حق راي در مورد مسائل انجمن ھا خواھند داشت و از ساير حقوق در صورت تايید اعضاي اصلي ، اعضاي علي البدل ( 

  ) وتكالیف آنھا برخوردار خواھند بود
   
مصوبات شوراي انجمن علمي گروه در مورد اجراي طرحھاي که نیاز به دريافت بودجه دارند بايد به تصويب شوراي –٢تبصره  



 ٧

نیز برسد واز لحاظ علمي نیز به تايید مشاور انجمن علمي دانشجويي –دبیران دانشگاه وتايید مسوول انجمن ھاي علمي 
  . گروه برسد

   
کلیه برنامه ھا و اقدامات اعضاي انجمن علمي گروھھا بايد در چارچوب قوانین ومقرارت جاري دانشگاه اعم حوزه - ٣تبصره  

  . ني آن بعھده ايشان خواھد بودودرصورت مغايرت آن عواقب قانو.اختصاصي انجمن ھاي علمي ويا حوزه عمومي دانشگاه باشد
   
  شوراي دبیران  
   
  : انجمن ھاي علمي دانشجويي داراي دو رکن زير ھستند : ارکان انجمن ھاي علمي دانشجويي: ٦ماده  
   
کمیته حمايت و نظارت ، شوراي دبیران دانشگاه ، شورايي دبیران دانشکده ،شوراي انجمن علمي گروه : ارکان اصلي  -الف 

  آموزش 
   
دانشجويي ، اساتیدمشاور، شوراي - دفتر امور انجمن ھاي علمي:ارکان حمايتي انجمن ھاي علمي دانشجويي عبارتند از - ب 

  مشورتي انجمن ھاي علمي 
   
  : شوراي دبیران دانشکده :  ٥ماده  
   
  . دانشکده مي باشنددانشجويي گروھھاي آموزشي يک - اعضاي اين شورا مرکب از دبیران انجمن ھاي علمي: ٥ماده- ١بند 
   
  : وظايف شوراي دبیران دانشکده : ٥ماده- ٢بند 
   
  سیاست گذاري کلي و برنامه ريزي فعالیتھاي اجراي انجمن ھاي علمي دانشکده  - ١ 
   
  بررسي و اظھار نظر مشورتي در مورد طرحھاي صرفا اجرايي و عملیاتي انجمن ھاي علمي دانشکده  - ٢ 
   
   انتخاب دبیردانشکده - ٣ 
   
  تصويب و اجراي طرح ھاي علمي واجرايي عمومي دانشکده  - ٤ 
   
  برگزاري نشست ھاي عمومي فصلي وسالیانه اعضاي انجمن ھاي علمي و اساتیدمشاور دانشکده - ٥ 
   
  پیشنھاد اصالح وتغییر آيین نامه داخلي انجمن ھاي علمي دانشجويي جھت تصويب به شوراي دبیران دانشگاه  - ٦ 
   
  ار ارتباط مستمر با انجمنھاي علمي مشابه در ساير دانشگاھھا برقر - ٧ 
   
  ارايه گزارش مستند فصلي وسالیانه انجمن علمي دانشکده - ٨ 
   
   
   
   
   
انتخاب دبیر با حضور حد اقل دو سوم دبیران گروھھاي آموزشي دانشکده وبا راي اکثريت اعضاي حاضر در  – ٥ماده  - ٣بند  

  . جلسه انجام مي پذيرد
   
جلسه انتخاب دبیر ھر دانشكده بايد حداكثر دو ھفته پس از اعالم نتايج انتخابات ساالنه انجمن ھاي علمي تشكیل و دبیر ( 

  ) دانشكده با نصاب معین شده در اين آيین نامه انتخاب خواھد شد
   
  : وظايف دبیر دانشکده - ٥ماده - ٤بند 
   
  دانشكده  تعیین زمان و مکان تشکیل جلسات دبیران ھر- ١ 
   
  ) با نظر دبیران ھر رشته برگزار نمايد...) يك ھفته ، دوھفته و(دبیر دانشكده موظف است جلسات متداوم با تعیین برھه آن ( 
   
  . مديريت جلسات شوراي دبیران وتھیه وارائه صورتجلسه ماھانه به شوراي دبیران - ٢ 
   
يا معرفي نماينده براي (عنوان نماينده انجمن ھاي علمي دانشکده شرکت در تمامي جلسات شوراي دبیران دانشگاه به  - ٣ 

  ) حضور در صورت وجود عذر موجه براي دبیر دانشكده
   
جلسه متناوب با ٤متوالي يا٣در صورت عدم حضور دبیر دانشكده ياعدم معرفي نماينده در صورت وجود عذر موجه براي دبیر در( 

  ) مورد ادامه ھمكاري يا جايگزين كردن دبیر دانشكده تصمیم گیري خواھند كردتصويب دو سوم اعضاي شوراي دبیران در 
   
   ٤- انجام وپاسخ دھي به مکاتبات اداري مربوط به شوراي دبیران دانشکده  



 ٨

   
  نظارت بر حسن واجراي فعالیت ھاي انجمن ھاي علمي دانشکده - ٥ 
   
  لسات شوراي دبیران دانشگاه ارائه ودفاع از طرحھاي انجمن ھاي علمي دانشکده در ج - ٦ 
   
  : کمیته ھاي شوراي دبیران دانشکده- ٥ماده - ٥بند 
   

  : کمیته روابط عمومی ونظارت -1  
    
  : وظايف  
   
گزارش عملکرد وانعکاس فعالیت ھاي انجمن ھاي علمي دانشکده به شوراي دبیران وعند االقتضاءمسوولین دانشکده  -ا 

  ودانشگاه 
   
ر روند و حسن انجام فعالیت ھالي انجمن ھاي علمي دانشکده و ارائه گزارش آن به دبیر انجمن ھاي پیگیري ونظارت ب- ٢ 

  دانشجويي دانشگاه وعنداالقتضاءمسوول انجمن ھاي علمي دانشگاه - علمي
   
  ھماھنگ ي برنامه ھا وفعالیتھاي مشترک انجمن ھاي علمي دانشکده  - ٣ 
   
  ملکرد شوراي دبیران دانشکده انجام امور اطالع رساني وگزارش ع - ٤ 
   
  وصول وطر ح برنامه ھاي انجمن ھاي علمي گروھھا در جلسه شوراي دبیران دانشکده  - ٥ 
   

   :کمیته مالی-2  

   
  : وظايف  
   
  . پیگیري مالي طرحھاي انجمن علمي که از طرف شوراي دانشکده تصويب مي شوند - ١ 
   
  انجمن ھاي علمي گروھھاي آموزشي دانشکده نظارت بر نحوه استفاده وتقسیم امکانات - ٢ 
   
  پیگیري و جذب امکانات وتجھییزات مورد نیاز انجمن ھاي علمي دانشکده با تصويب شوراي دبیران دانشگاه - ٣ 
   
  ارتباط مستمر با مسولین مالي انجمن ھاي علمي ،گروھھا وشوراي دبیران دانشگاه  - ٤ 
   
امکانات مالي و فھرست اموال انجمن ھاي علمي دانشکده در ابتدا وانتھاي دوره  دريافت گرزارش عملکردو صورت جلسه - ٥ 

  فعالیت و ارائه آنھا به مسوول مالي شوراي دبیران دانشگاه 
   
  . مسوولین ھريک از کمیته ھاي شوراي دبیران بايد از میان اعضاي شوراي فوق باشند - تبصره  
   
ر نظارت بر فعالیت ھاي انجمن ھاي علمي دانشجويي، شوراي دبیران انجمن ھاي به منظو: شوراي دبیران دانشگاه - ٦ماده  

  . علمي دانشجويي دانشگاه با حضور دبیران کلیه انجمن ھاي علمي دانشجويي دانشکدھھاي دانشگاه تشکیل مي شود
   
  : دبیر دانشگاه - ٦ماده- ١بند 
   
برگزاري انتخابات سراسري انجن ھاي علمي دانشگاه وتعیین شوراي دبیران انجمن ھاي علمي دانشجويي بال فاصله پس از  

اعضا ودبیران گروھھا و دبیران دانشکدھھا در اولین جلسه از بین خود يک تن را بعنوان دبیر شوراي دبیران دانشگاه انتخاب مي 
  . نمايند

   
وکانديداھاي دبیري . گاه تشکیل گرددجلسه انتخاب دبیردانشگاه بايد با اطالع اعضاي کمیته حمايت ونظارت دانش: تبصره  

  . شوراي دبیران قبال مراتب نامزدي خود را به آن کمیته کتبا اعالم و صالحیت شان به لحاظ اجرايي مورد تايید قرار گیرد
   
ـ تصويب طرحھا و ھماھنگي در اجراي برنامه ھا و تأمین تسھیالت مورد درخواست انجمن ھادر حدود اختیارات ـ تصويب  ٢  

  آيین نامه ھاي داخلي انجمن ھاي علمي دانشجويي و شوراي دبیران
ه در دانشگاه يا ـ بررسي پیشنھادھاي انجمن ھا در خصوص برگزاري ھرگونه طرح علمي وپژوھشي در چارچوب آيین نام ٣ 

خارج از آن بر اساس ضوابط دانشگاه و تصويب آن و ارايه آن به کمیته نظارت و حمايت از انجمن ھاي علمي دانشجويي براي 
  )آيین نامه ٥موضوع ماده (تايید آن در صورت موافقت با چارچوب آيین نامه يا رد آن در غیر اينصورت 

  ھا ـ رسیدگي و رفع اختالفات میان انجمن ٤ 
ـ انتخاب نمايندگان شوراي دبیران جھت شرکت در کمیته حمايت و نظارت بر انجمن ھاي علمي دانشجويي دانشگاه  ٥ 
  )اين آيین نامه ٥موضوع ماده (



 ٩

  ـ نظارت بر عملکرد انجمن ھا بر اساس گزارشھاي دريافتي از سوي آنھا٦ 
انجمن ھا قرار گرفته است بر اساس گزارشھاي واصله از انجمن ھا ـ نظارت بر عملکرد مالي و ھمچنین اموالي که در اختیار  ٧ 

  به کمیته نظارت و حمايت از انجمن ھاي علمي دانشجويي ) ھر يکسال يکبار(ـ ارايه گزارش عملکرد شوراي دبیران 
   
  برقراري ارتباط با ساير انجمن ھاي علمي دانشگاھھاي کشور  - ٨ 
   
و ارائه لیست نھايي ) كه شرح وظايف و اختیارات آنھا بر طبق اين آيین نامه معین شده(اورپیگیري كار انتخابات اساتید مش- ٩ 

  مشاوران پیشنھادي از سوي ھر انجمن براي تايید در كمیته حمايت نظارت 
   
  آن به کمیته حماايت ونظلرت دانشگاه  
   
  گاه ارتباط وھمکاري مستمر با دفتر امور انجمن ھاي علمي دانشجويي دانش -١٠ 
   
  برگزاري نشست ھا و ھمايش ھاي سراسري سالیانه اعضاي انحمن ھاي علمي دانشگاه  -١١ 
   
  : اختیارات شوراي دبیران- ٦ماده- ٣بند  
   
اعضاي شوراي دبیران براي ساعات حضور وفعالیت خود در قالب شوراي دبیران و اجراي طرح ھاي مربوط به وضايف اين شورا  

نحوه محاسبه اين ھزينه بر اساس آيین نامه ارائه شده از سوي شورا و تايید كمیته .يافت خواھند كردھزينه كار دانشجويي در
  . حمايت و نظارت معین خواھد شد

   
دانشجويي را در - انجمن ھاي علمي... پژوھشي واجرايي و- شوراي دبیران با حمايت دانشگاه تصويب كلیه طرح ھاي علمي- ١ 

دانشجويي مذكور در اين آيین نامه به عھده خواھد داشت و خارج از اھداف مقرر در - ي علميراستاي تحقق اھداف انجمنھا
  .. اين آيین نامه موظف به تصويب طرحي نمي باشد

   
تنھاطر ح ھايي كه از سوي شوراي دبیران با توجه به اھداف مقرر در آيین نامه تصويب میشود قابلیت اجرا را خواھد داشت .٢ 

در اينصورت .ونظارت میتواند از تايید طرح ھاي خارج از حیطه تحقق اھداف مقرر در اين آيین نامه خودداري نمايد و كمیته حمايت 
  . طرح مزبور براي تجديد نظر به شوراي دبیران عودت داده میشود

   
ار علمي نحوه اجرا تايید بودجه طرح ھا بعھده شوراي دبیران خواھد بود و اين شورا موظف است طر ح ھا را از لحاظ ب.٣ 

در صورت .سنجیده و براين اساس و در راستاي تحقق اھداف مقرر در اين آيین نامه به اين طرح ھا رديف بودجه اختصاص دھد
  . تحقق مراتب مذكور كمیته حمايت و نظارت موظف است بودجه تصويب شده را به اين طرح ھا اختصاص دھد

   
روز و در حد معقول به طرح ھاي تصويب شده بودجه اختصاص دھد و براي  شورا موظف است براساس قیمتھاي:تبصره 

اين اساس نامه بايد به تصويب اعضاي شوراي دبیران و تايید كمیته . دستیابي به اين منظور اساسنامه مالي ارائه نمايد 
  . حمايت نظارت برسد

   
لذا اگر طرحي به تصويب اين شورا نرسد مجوز . .دانشجويي الزامي است  - رعايت سلسله مراتب در انجمن ھاي علمي.٤ 

  مگر با تجديد نظر دوباره شورا و تايید آنھا .حضور در مرحله باالتر را نخواھد داشت
   
مصوبات شورا بعد از طي مراحل اداري مجوز انجام خواھد يافت اين اقدامات اداري نبايد بیش از يك ھفته از تصويب طرح به .٥ 

  . ر صورت وجود اشكالي در طرح كه با اعالم مسئول مربوطه نسبت به رفع اشكال اقدام خواھد شدطول بیانجامد مگر د
   
كه به تايید كمیته حمايت و ...)و٢و١فرم شماره (مجريان طرح ھابايد طرح خود را براساس فرمھاي در نظر گرفته توسط شورا 

  . نظارت رسانده شده ارائه نمايند
   
ھفته پس از اجراي طرح خالصه طرح خود را اعم از سیر مالي و علمي طرح به صورت كتبي و تايپ ١مجريان طرح ھا بايد .٦ 

  . شده به شوراي دبیران ارائه نمايند و در غیر اينصورت از تصويب طرح ھاي بعدي آنھا تحقق اين امر خودداري بعمل خواھد آمد
   
در انجام طرح تصويب شده از سوي اين شورا اعم ازتخلف در در صورت گزارش تخلف از سوي كمیته نظارت شوراي دبیران .٧ 

شوراي دبیران موظف است ظرف يك ھفته به مراتب رسیدگي نموده و در صورت لزوم به كمیته ...زمینه مالي و اجرايي و 
  . با خاطي طبق قوانین آموزشي دانشگاه رفتار خواھد شد.حمايت نظارت اعالم نمايد 

   
   
   
  : ايف دبیر دانشگاه وظ – ٦ماده- ٤بند 
   
  پیگیري مصوبات شوراي دبیران دانشگاه به دفتر امور انجمن ھاي علمي  - ١ 
   
  ارتبا ط مستمر با مسوول امور انجمن ھاي علمي دانشگاه جھت پیگیري امور انجمن ھاي علمي - ٢ 
   
  انجام وپیگیري مکاتبات مربوط به شوراي دبیران دانشگاه ودانشکده ھا - ٣ 
   



 ١٠

  ش در جھت ارتقا سطح انجمن ھاي علمي تال - ٤ 
   
  نظارت بر روند فعالیت انجمن ھاي علمي دانشگاه  - ٥ 
   
  دانشجويي  –شرکت در نشست ھا وھمايشھاي کشوري ومنطقه مربوط حوزه فعالیتھاي انجمن ھاي علمي - ٦ 
   
  تشکیل جلسات مشورتي با اعضاي با سابقه ودبیران قبلي دانشگاه ودانشکدھھا - ٧ 
   
  پیگیري برگزاري جلسات با حضور مسوولین دانشگاه ودانشکده ھا در رابطه با امور انجمن ھاي علمي - ٨ 
   
  تشويق وحمايت انجمن ھاي علمي به حضور فعال وکیفي در جشنواره ھا وکنفرانسھا وھمايشھاي علمي  - ٩ 
   
  . نسبي اعضا جنبه رسمي دارد کلیه طرحھا ومصوبات با حضور حداقل دوسوم اعضا وراي اکثريت- ٦ماده–بند  
   
براي انتخاب دبیر شوراي دبیران عالوه برحضور دوسوم اعضا داشتن راي دو سوم اعضا در مرحله اول الزامي است ودر : تبصره  

 صورت عدم داشتن اين مقدار راي در مرحله دوم راي گیري دبیر شورا از میان دو نفر کانديداي داراي بیشترين راي ويا اکثريت
  . نسبي انتخاب مي گردد

   
  : کمیته ھاي شوراي دبیران  - ٦ماده- بند  
   
   :کمیته تشکیالت  - ١ 
   
  : وظايف  
   
  دانشجويي در تمام زمینه ھا و گزارش موارد تخلف به شوراي دبیران –نظارت بر رعايت مفاد آيین نامه انجمن ھاي علمي  
   
  زه انجمن ھاي علمي به اعضاي انجمن علمي گرد آوري وآموزش قوانین وآيین نامه ھاي حو - ١ 
   
نظارت بر روند عملکرد قانوني اعضا و دفاتر انجمن ھاي علمي ودر صورت لزوم تذکر شفاھي به ايشان پس از ھماھنگي  - ٢ 

  وتايید دبیر دانشگاه 
   
دانشگاه حداقل دوبار برگزاري وبرنامه ريزي ھمايش ھاي ساال نه ونشست ھاي آموزشي وتشکیالتي انجمن ھاي علمي - ٣ 

  در سال تحصیلي 
   
  : کمیته مالي - ٢ 
   
  . پیگیري مالي طرحھاي که از طرف شوراي دبیران تصويب مي شوند - ١ 
   
  نظارت بر نحوه استفاده وتقسیم امکانات انجمن ھاي علمي گروھھاي آموزشي وشوراي دبیران دانشکدھھا - ٢ 
   
  نیاز انجمن ھاي علمي دانشگاه پیگیري و جذب امکانات وتجھییزات مورد - ٣ 
   
ارتباط مستمر با مسولین مالي انجمن ھاي علمي گروھھا وشوراي دبیران دانشکدھھا واحد امور عمومي حوزه مديريت  - ٤ 

  فرھنگي 
   
 دريافت گرزارش عملکردو صورت جلسه امکانات مالي و فھرست اموال انجمن ھاي علمي دانشکدھھا در ابتدا وانتھاي دوره - ٥ 

  فعالیت و ارائه آنھا به مسوول انجمن ھاي علمي دانشگاه وکارشناس انجمن ھاي علمي 
   
  : کمیته اجرايي  - ٢ 
   
  : وظايف کمیته  - ب 
   
  مديريت امور داخلي و نظارت بر اجراي فعالیت ھاي انجمن ھاي علمي دانشگاه  - ١ 
   
  علمي دانشگاه نظارت بر روند انجام اردوھا وبازديدھاي علمي انجمن ھاي  - ٢ 
   
  برگزاري ھمايشھا و نمايشگاھھاي سراسري انجمن ھاي علمي دانشگاه  - ٣ 
   
برنامه ريزي براي فعالیتھاي ادواري و ساالنه انجمن نظیر جشن تقدير از اعضا و فعالیتن انجمن ھاي علمي ، ھفته انجمن  -  ٥ 

  ويي دانشگاه باھمکاري کلیه انجمن ھاي علمي دانشج.... ھاي علمي دانشگاه و 
   
  : کمیته روابط عمومي - ٣ 
   



 ١١

   
   
  : وظايف کمیته  -  
   
تھیه طرح ھايي جھت جذب ھرچه بیشتر دانشجويان به انجمن علمي در سطح دانشگاه با ھمکاري مسوولین روابط  - ١ 

  عمومي دانشکدھھا 
   
  پاسخگويي به مراجعات شوراي دبیران دانشگاه  - ٤ 
   
  ارشات بايگاني نامه ھا و گز - ٥ 
   
  ارتباط با مسئولین روابط عمومي انجمنھاي علمي دانشکدھھا  - ٦ 
   
ايجاد ارتباط نزديک با ساير انجمن ھاي علمي دانشگاه ھا ،اتحاديه انجمن علمي دانشجويي کشور،انجمن ھاي علمي  - ٧ 

  ..... معتبر رسمي و متجانس در سطح کشور نظیر انجمن رياضي کشور ،انجمن روانشناسي و
   
  توزيع و ارسال نشريه اختصاصي شوراي دبیران  - ٨ 
   
  مديريت امور سايت و ،نشريه الکترونیکي وتجھییزات رايانه اي شوراي دبیران دانشگاه  - ٩ 
   
  به روزکردن وب سايت ، اطالع رساني ، تالش د رجھت پويايي و معرفي بیشتر وب سايت : بخش سايت  
   
   
   
ازفعالیت ھاي انجمن علمي دانشگاه از طريق سايت خبري ونشريه اختصاصي و برگزاري تبلیغات و اطالع رساني  -١٠ 

  نشست ھاي خبري با اصحاب جرايد ورسانه ملي با ھماھنگي مسوول انجمن ھاي علمي دانشگاه 
   
  تھیه،تنظیم وبايگاني وارسال صورت جلسات شوراي شوراي دبیران -١١ 
   
  وراي دبیران مديريت اجرايي نشريه اختصاصي ش -١٢ 
   
ايجاد زير شاخه ھاي الزم درتھیه نشريه ، بررسي مطالب جمع آوري شده و سازماندھي مطالب ، رعايت : بخش نشريه  

  توالي نشريه ، اداره ھیئت تحرريه نشريه 
   
ن به دفتر امور تھیه وارائه گزارش ماھیانه ،ترمي وسالیانه ازفعالیت ھاي انجمن علمي بصورت کتبي وتصويري وارسال آ -١٣ 

  انجمن ھاي علمي دانشگاه 
   
  . مسئول کمیته روابط عمومي ھمزمان بعنوان مدير مسئول نشريه اختصاصي شوراي ديبران نیز خواھد بود - ١تبصره  
   
   
   
  . مسوولین ھريک از کمیته ھاي شوراي دبیران بايد از میان اعضاي شوراي فوق باشند - ٢تبصره  
   

   :ي جلسات نحوه برگزار-7ماده   

   
جلسات شوراي انجمن ھاي علمي گروھھاي آموزشي بايد حداقل يکبار در ھفته برگزار وصورتجلسه آن تحويل  - ٧ماده- ١بند  

  . دبیر دانشکده شود
   
در صورت عدم برگزاري مستمر جلسات ويا بدنبال عدم برگزاري جلسه شوراي گروه ھادر مدت بیش از سه ھفته  – ١تبصره 

بیر دانشکده موظف است ضمن دادن اخطار شفاھي به دبیر يا تک اعضاي گروه موضوع را به دبیر و مسئوول پشت سرھم د
مسئوول انجمن ھاي علمي دانشگاه نیز موظف است پس از تايید موضوع توسط .انجمن ھاي علمي دانشگاه گزارش نمايد

  . اخطاردھد دبیر شوراي دبیران دانشگاه طي نامه رسمي به شوراي انجمن علمي فوق
   
در صورت تکرارموضوع عدم برگزاري جلسه شوراي انجمن علمي گروھھايي که اخطار دريافت داشته اند بعد از تصمیم - ٢تبصره 

گیري در مورد شوراي مزبور توسط شوراي دبیران مراتب براي تصمیم گیري به کمیته حمايت ونظارت دانشگاه توسط مسئول 
مندر ج در ماده  ٣تا١وکمیته حمايت ونظارت مي تواند يکي از مجازاتھاي بندھاي .ع مي گرددانجمن ھاي علمي دانشگاه ارجا

  . اين آيین نامه در مورد آنھا اعمال نمايید
   
در صورت عدم برگزاري جلسات .جلسات شوراي دبیران دانشکده بايد حداقل بمدت ھر دوھفته يکبار تشکیل شود- ٨ماده- ٢بند 

سه به مدت يکماه کامل دبیر شوراي دبیران دانشگاه مي تواند با اجازه کتبي مسئول انجمن ھاي منظم و يا عدم تشکیل جل
  . علمي دانشگاه از شرکت دبیر دانشکده وطرح مصوبات گروھھاي آن دانشکده بمدت دوھفته ممانعت به عمل آورد

   



 ١٢

مي تواند .وراي دبیران دانشکده شرکت نمايید در صورتي دبیر ھر يک از گروھھا به ھر دلیل موجھي نتواند در جلسه ش- تبصره 
  . يکي از اعضاي شوراي گروه خود را بجاي خود به شوراي دبیران دانشکده بصورت کتبي معرفي نمايد

   
  جلسات شوراي دبیران دانشگاه بايد حداقل بمدت ھر ھفته يکبار  - ٨ماده - ٣بند 
   
ت مقرر از طرح مصوبات انجمن ھاي علمي دانشکده ھايي که عدم در صورت عدم برگزاري جلسات فوق در مد. برگزار گردد 

به مدت دوھفته ممانعت به عمل .حضوردبیران آنھا در جلسات باعث برگزار نشدن جلسه شوراي دبیران دانشگاه شده است
  . خواھد آمد

   
ھاو در صورت عدم حضور بررسي طرحھاي انجمن ھاي علمي در جلسات منوط به حضور دبیر دانشکده آن انجمن  - ١تبصره  

  . دبیر دانشكده و داشتن عذر موجه منوط به حضور نماينده معرفي شده توسط آن دانشكده خواھد بود
   
مي تواند يکي از .در صورتي دبیر ھر يک از دانشکده ھا به ھر دلیلي نتواند در جلسه شوراي دبیران شرکت نمايید - ٢تبصره 

  . ا بجاي خود به شوراي دبیران دانشگاه بصورت کتبي معرفي نمايددبیران عضو شوراي دبیران دانشکده ر
   
  : تصويب طرحھا  
   
ھريک از شوراھاي انجمن ھاي علمي دانشجويي اعم از گروه آموزشي، دانشکده ودانشگاه موظفند موارد ذيل در تصويب  

  . طرحھاي خود رعايت نمايند
   
مي شورا به صورت کتبي به ھمراه امضا صورت جلسه توسط اعضاي يب طرح فقط در غالب مصوبه ودر جلسات رس.تصو- ١ 

  حاضر در جلسه قانوني مي باشد 
   
طرحھاي مصوب بايد ضمن درج شدن در صورت جلسه رسمي نسخه اصلي آن نیز به صورت جلسه ضمیمه شده وصفحات - ٢ 

  . نیز توسط دبیر شورا مھر وامضا شود
   
خواھند بودکه محتواي آن با موضوع تشکیل انجمن علمي مورد نظر ھمخواني  طرحھاي مصوب در صورتي قابل بررسي - ٣ 

  . وسنخیت داشته باشد
   
  . طرح ھاي مصوب بايد به تايید استاد مشاور گروه ارائه دھنده رسیده باشد- ٤ 
   
  . دپیش بیني بودجه طرحھا بايد مطابق ومستند با آيین نامه جامع حمايت مالي از انجمن ھاي علمي باش - ٥ 
   
  . طرح بايد داراي بازه زماني مشخص اجرايي باشند - ٦ 
   
  که به ترتیب ذيل مي باشد .طرحھا بايد براي طرح شدن در ھريک از مراحل تصويب سلسله مراتب تشکیالتي رعايت نمايند - ٧ 
   
  پیشنھاد از طرف کمیته ھا : شوراي گروه : الف. 
   
  تايید استاد مشاور گروه - تصويب انجمن گروه-پیشنھاد از طرف کمیته:شوراي دانشکده :ب  
   
- ٢اظھار نظر شوراي دانشکده  -تايید استاد مشاور–تصويب شورا گروه - پیشنھاداز کمیته تخصصي - ١:شوراي دانشگاه  -ج 

  تايید اکثريت نسبي اساتید مشاور گروھھا –تصويب شوراي دانشکده –پیشنھاد از دبیران گروھھا 
   
  . بصورت تايپي و بدون خط خوردگي باشند صورتجلسات بايد - ٨ 
   
طرحھا بايد جنبه گروھي و فراگیران آن در طرحھاي علمي ھمه دانشجويان گروه ودر طرحھاي پژوھشبي وابتکاري ونشريات - ٩ 

  . نفر مجري باشند ٧حداقل 
   
  طرحھا بايد جنبه واقعي وعملیاتي شدن داشته باشند  -١٠ 
   
  . امکان واجازه اجرايي شدن آنھا بدھندمقرارت جاري دانشگاه  -١١ 
   

  : وظایف و اختیارات کمیته حمایت نظارت-8ماده   
   
  دانشجويي –تشكیل جلسات ھر دو ھفته يكبار براي رسیدگي به مسائل كالن انجمن ھاي علمي .١ 
   
  . در موراد ضروري اين جلسه بصورت فوق العاده با پیشنھاد دونفر از اعضا برگزار خواھد شد 
   
  دانشجويي در دانشگاه - نظارت و تصمیم گیري در مورد مسائل كالن انجمن ھاي علمي.٢ 
   
  حمايت از طرح ھاي مصوب شوراي دبیران دانشگاه .٣ 



 ١٣

   
  مالي انجمن ھاي علمي –ژوھشي –فراھم آوردن كلیه امكانات اعم از امكانات آموزشي .٤ 
   
  ) مه پیشنھادي شوراي دبیران كه به تايید كمیته حمايت و نظارت رسیده استبا توجه به آيین نا(نظارت بر كار انتخابات .٧ 
   
  . جلسات اين كمیته با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمي خواھد بود و تصمیمات متخذه با اكثريت اعضاي حاضر خواھد بود.٨ 
   

   :اساتید مشاور-9ماده  

   
  . انتخاب خواھد شد استاد مشاور از بین اعضاي ھیئت علمي گروه ھر رشته.١ 
   
بدين منظور اعضاي ھر انجمن موظفند لیست سه نفره پیشنھادي خود را به شوراي دبیران دانشگاه در مھلت مقرر توسط اين  

  . شورا اعالم دارند تا از میان آنھا يكنفر به عنوان استاد مشاور انتخاب شود
   
  . الیت انجمن علمي آن رشته خواھد بوددوره فعالیت استادمشاور ھمزمان با شروع و خاتمه فع.٢ 
   
  طرح ھا براي گرفتن مجوز اجرا و فعالیت بايد به امضاي مشاور رسیده باشد .٣ 
   
  : وظايف مشاور 
   
  استاتید مشاور بعنوان ناظر اطالعي طرح ھاي مصوب از لحاظ علمي انجام وظیفه خواھند كرد .١ 
   
ه اجراي علمي طرح يا كمبود كیفیت زمینه را براي اجراي علمي طرح فراھم استاتید مشاور با مشاھده تخلف در زمین.٢ 

كمیته مزبور موظف است بر اساس . خواھند نمودو در صورت تكرار مراتب را به كمیته نظارت شوراي دبیران اعالم خواھند كرد
  آيین نامه مراتب الزم انجام دھد 

   
ضاي انجمن علمي رشته آموزشي خود پیرامون مسائل علمي انجمن جلسه اساتید مشاور موظفند ھر دوھفته يكبار با اع.٣ 

  . جلسات فوق العاده با پیشنھاد ھر يك از اعضا و صالحديد استاد مشاور برگزار خواھد شد. داشته باشند 
   
  اساتید مشاور .٤ 
   
  انتخابات – ٩ماده  
   
  : زمان ونحوه برگزاري  – ٨ماده - ١بند 
   
ي علمي دامنشجويي بصورت سراسري و ازطريق ستاد مرکزي انتخابات شمامل اعضاي زير ودر چھارچوب انتخابات انجمن ھا 

آيین نامه اي که از سوي شوراي دبیران ارائه خواھد شد وبه تصويب کمیته حمايت ونظارت دانشگاه خواھد رسید بصورت 
  . سالیانه برگزار خواھئد شد

   
  : کار ھر دوره  زمان خاتمه و شروع به – ٨ماده- ٢بند  
   
زمان خاتمه فعالیت ھر دوره انجمن علمي شامل انجمن علمي گروه ،دانشکده ودانشگاه بمدت يکسال تحصیلي از زمان  

  . انتخاب دبیران ھر يک از انجمن ھاي گروه ،دانشکده و دانشگاه تا شروع رسمي انتخابات دوره آينده خواھد بود
   
وھھا ودبیران گروھھا ودانشکده ودانشگاه موظف بال فاصلعه پس از انتخاب فرد جايگزين مسوولین کمیته ھاي گر – ١تبصره  

  . نسب به تحويل وسايل، اقالم،مھرھا ودفاتر در اختیار خود به افراد مزبور اقذام نمايند
   
داراي مجوز (ي فوقدر صورت داشتن طرحھاي در دست اجرا و نیمه تمام ،گروه ھاي جديد بايد نسب به اتمام طرحھا - ٢تبصره 

  . وترجیحا با ھمکاري مجريان سابق اقدام عاجل نمايد) اجرا
   
  دفتر انجمن ھاي علمي - ٩ماده 
   
ھريک از انجمن ھاي علمي دانشجويي بايد با ھمکاري و مساعدت مسئولین دانشکده دفتر انجمن علمي داشته - ٩ماده- ١بند 

دبیران نیز در محل ساختمان تشکلھا ي دانشجويي باي حضور وفعالیت  دفتر شوراي.ويا نسبت به توسعه آن اقدام نمايند و
  . اعضاي شوراي دبیران دانشگاه داير وفعال مي باشد

   
كلید و تمام اقالم موجود در دفتر انجمن ھا در دوره فعالیت ھاي آنان متعلق به اعضا بوده و مسئولیت آنھا را نیز بھعده خواھند  

  . گرفت
   
  : ھاي قابل انجام در دفاتر انجمن ھاي علمي کار- ٩ماده- ٢بند 
   
  برگزاري جلسات شوراي انجمن علمي - ١ 



 ١٤

   
  پاسخ گويي به مراجعات دانشجويي - ٢ 
   
  انجام امور اجراي طرحھا وبرنامه ھاي انجمن علمي - ٣ 
   
  انجام وپیگیري امور داخلي انجمن علمي  - ٤ 
   
  ..) نت کتابھاي علمي ،جزوه آموزشي،سي دي ونرم افزارھاي آموزشي وتوزيع واما(ارائه خدمات علمي به دانشجويان - ٥ 
   
  : کارھاي که از انجام آن در دفاتر انجمن علمي خوداري شود - ٩ماده- ٣بند 
   
براي موارد فوق از طريق کالسھاي آموزشي وسالن ھاي اجتماعات دانشکدھھا (برگزاري کالسھاي آموزشي وپخش فیلم  - ١ 

  ) الزم اقدام شودو پس از اخذ مجوز 
   
  برگزاري جلسات غیر کاري وبا موضوعات خارج از حیطه کاري انجمن ھاي علمي - ٢ 
   
ثبت نام اردوھھاي غیر علمي و فعالیت ھاي فرھنگي ،ھنري ،سیاسي وانجام فعالیت ھاي خارج از حیطه کاري انجمن  - ٣ 

  ھاي علمي 
   
  ) متعلق به انجمن علمي(دانشگاھي در تابلو ھاي عمومي دانشکده درج آگھي ھاي تبلیغاتي شرکت ھا و موسسات غیر - ٤ 
   
  در اختیار گذاشتن دفتر انجمن علمي به ساير تشکلھا  - ٥ 
   
  .. در صورت تخلف از موراد مزبور با خاطي و انجمن مزبور طبق ضوابط آموزشي دانشگاه عمل خواھد شد 
   
  سوي افراد ذينفع يا راسا نسبت به مراتب الزم اقدام خواھد كرد و شوراي دبیران دانشگاه در صورت اعالم تخطي از  
   

  : مهر وسربرگ انجمن علمی-10ماده  
   
  مھر وسربرگ انجمن علمي گوياي ھويت کاري و رسمیت فعالیت تشکیالتي انجمن ھاي علمي است  
   
ھاي علمي بايد از يک الگوي  شکل وطرح کلي مھر وسربرگ انجمن: شکل وطرح مھر وسربرگ انجمن علمي - ١٠ماده- ١بند 

  . ثابت ومتحد تبعیت نمايند
   
ھرگونه تغییر وطراحي جديد مھر وسربرگ انجمن علمي با به تايید شوراي دبیران دانشگاه ومسئول انجمن ھاي - ٩ماده- ٢بند 

  . علمي دانشگاه برسد
   
ابات ھر دوره و تعیین دبیر جديد توسط دبیر سال مھر وسربرگھاي انجمن علمي بايد بالفاصله پس از برگزاري انتخ- ١٠ماده- ٣بند 

  . قبل به دبیرجديد طي صورت جلسه اي باحضوراعضاي دوره جديد واگذار وتحويل گردد
   
ھرنوع مکاتبه وگزارش رسمي وکتبي انجمن علمي بايد بر روي سربرگ رسمي ومھمور به مھر انجمن علمي  - ١٠ماده- ٤بند  

  .. اشدمربوطه وداراي امضاي دبیر آن ب
   
در صورت مفقود شدن،مخدوش شدن ويا از بین رفتن مھر ھريک از انجمن ھاي علمي بايد موضوع سريعا به - ١٠ماده- ٥بند 

با امضا کلیه اعضا گروه آن انجمن (شوراي دبیران دانشکده ،دانشگاه ومسوول انجمن ھاي علمي طي صورت جلسه اي 
  . اطالع رساني شود) علمي

   
ي ساخت مھر جديد در يافت موافقت از شوراي دبیران دانشگاه و مسئول انجمن ھاي علمي دانشگاه الزامي برا- ١٠ماده- ٦بند 

  . است 
   
  . چاپ سر برگ وتوزيع آن از وظايف و اختیارات شوراي دبیران دانشگاه است - ١٠ماده١٠- ٧بند  
   
ن علمي مسئولیت پاسخ گويي در در جه اول در صورت استفاده غیره موجه وغیر قانوني از مھر و سربرگ انجم:  ١تبصره 

  . بعھده دبیر دارنده آن مھر وسربرگ خواھد بود
   
در صورت استفاده افراد غیر مسئول از مھر انجمن علمي در مدت مفقود بودن آن اگر در مورد مفقود بودن آن دبیر – ٢تبصره 

وي بوده واطالع رساني بعد سوءاستفاده سايرين موجه عواقب قانوني آن به عھده .مربوطه اطالع رساني مکتوب ننموده باشد
  . نخواھد بود

   

  : مکاتبات اداري  - 11ماده   
   



 ١٥

در مجموعه انجمن ھاي علمي فقط دبیران گروھھا ودبیران دانشکده ھا ودبیر شوراي دبیران دانشگاه مجاز به مکاتبه اداري  
  . ندوايشان نیز در مکاتبات اداري نکات زير رعايت نماي.ھستند

   
  . مکاتبه رسمي بايد بر روي سربرگ انجمن علمي و ھمراه با درج مھر گروه وامضاي دبیر وداراي تاريخ وشماره باشد - ١ 
   
  . سطح مکاتبات تابع ترتیب ذيل باشد- ٢ 
   
حاديه انجمن مسوولین دانشکده ،دبیر دانشکده، دبیر دانشگاه و مسوول انجمن ھاي علمي دانشگاه،دبیران ات:دبیر گروه:الف  

  علمي کشور 
   
مسوولین دانشکده ،دبیران دانشکده، دبیر دانشگاه و مسوول انجمن ھاي علمي دانشگاه ،مديريت : دبیر دانشکده :ب 

  فرھنگي 
   
کلیه دبیران انجمن ھاي علمي دانشگاه ،مسولین حوزه معاونت دانشجويي و فرھنگي،کمیته حمايت :دبیر دانشگاه-ج 

  ر دانشگاھھا،دبیرلن اتحاديه ھاي انجمن علمي کشور ونظارت،دبیران ساي
   

دانشگاه پیشنھاد ودر تاريخ  دانشجوییمعاون از طرف  ١/١٠/٨٨ ماده و بند و تبصره در تاريخ ١٢اين آيین نامه در - 12ماده  

 .ابالغ الزم االجرا مي باشد................دانشگاه به تصويب رسیدواز تاريخ  شورایدر جلسه ١/١٠/٨٨


