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 هاي علمي دانشجويينامه انجمنآئين

و  یدرس یو فناور یقات، تحقعلوم یروز یببه تصو 11/9/1211 یختبصره در تار 31ماده و  23نامه در  یینآ این

 .ها قابل اجرا استهابالغ به دانشگا یخاز تار

 

 مقدمه 

 یعلم یهو بن یهروح یتتقو کشور، یهادر دانشگاه یفرهنگ و اخالق علم یجو ترو یت، تقویتبه منظورحما

 یریگبهره همچنین ی،علم یجمع هاییتفعال یمناسب برا یهاینهم آوردن زمهمستعد و توانمند و فرا یاندانشجو

 یعلم یهاانجمن یافزارعلم و جنبش نرم یدضت تولهو ن یآنان در تحقق توسعه علم یتو خالق یاز توانمند

نامه یینآ ینکشور طبق مفاد ا یها و موسسات آموزش عالدانشگاه یتمختلف دانش با حما یهاحوزه ییدانشجو

 پردازند.یم یتشوند و به فعالیم یلتشک

 اول بخش 

 کیدر  یعلم هاییتفعالمند به مشارکت در عالقه یانمتشکل از دانشجو ییدانشجو یعلم یهاانجمن -1 ماده

 است. یگروه آموزش یادانشکده 

 شود. یلتواند تشکیم یانجمن علم یک یدر هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاه -1 تبصره

 یاشتهر ینب ییدانشجو یانجمن علم یلمند به تشکچند رشته عالقه یادو  یانکه دانشجو یدر صورت -3 تبصره

 .یندنامه اقدام نمایینآ ینا توانند طبق ضوابطیباشند م

 یهاانجمن رانیو متشکل از دب یدانشگاهینو ب غیرانتفاعی یی،دانشجو یالتیتشک ،یعلم یهاانجمن یهاتحاد -2 ماده

 یته فعالشود و بیم یلنامه و دستورالعمل آن تشکیینآ نیاست که در چارچوب ضوابط ا یدر رشته دانشگاه یعلم

 پردازد.یم

 عبارتند از: یعلم هاییتفعال -3 ماده

 یمناظره و نقد علم -1

 یتخصص یهاو نشست یشیاندهم -3

 یعلم یهامطالعات و پژوهش -2

  یعلم یهایافته یجنشر و ترو -4
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 یکمک آموزش هاییتفعال -5

 عبارتند از:  یعلم یهاانجمن یهایهها و اتحادانجمن یتفعال یهاو عرصه یقاز مصاد یبرخ -تبصره -6

 یتخصص یهاکارگاه یلو تشک یتیو تقو یلیتکم یآموزش یهادوره یبرگزار -1

 (یو خارج ی)داخل یها و مسابقات علمکنفرانس ها،جشنواره یدر اجرا یو همکار یبرگزار -3

 آموزشی–یعلم یهایلمو ف یایانهرا یافزارها، نرمیکیالکترون یات، کتاب و نشریعلم یهوانتشار نشر یدتول -2

 یو فناور ی، صنعتیاز مراکز علم یعلم یدهایبازد یو اجرا یزیربرنامه -4

 مرتبط با اهداف انجمن هاییتفعال یهدرخصوص کل یرساناطالع -5

 انیو اختراعات دانشجو یپژوهش هایی،فعالیتعلم هاییتاز ابتکارات،خالق یو معنو یماد یقو تشو یتحما -6

 عبارتند از: یعلم یهاانجمن یهایهانجمن و اتحاد یتو فعال یلاهداف تشک -4 ماده

تگان و آموخدانش یان،دانشجو یعلم یتخالق یختنبرانگ استعدادها، ییشکوفا یمناسب برا یهاینهزم یجادا -1

 دانشگاه یعلم یو تحقق فضا یتدر تقو یشانا یاز توانمند یمندبهره

 هایتفعال ینساختن ا ینهو نهاد یجمع یعلم هاییتدر فعال یانمشارکت و رقابت دانشجو یشافزا -3

 در امر آموزش و پژوهش  یاندانشجو یتو هدا ییو راهنما دانشجویی یعلم هاییتاز فعال یتحما -2

 مختلف جامعه یهابا بخش ینظام آموزش عال یوندهایپ یمو تحک یتتقو -4

 یعلم یاته یاعضا یاز توان علم یریگبا بهره یاندانشجو یعلم ینشدانش و ب یقتعم -5

 یالتارکان وتشک دوم: بخش 

ا همان متناظر ب یانجمن علم یاعضا یرشته دانشگاه یک یلیو مقاطع تحص هایشگرا یهکل یاندانشجو -5 ماده

 روند.یرشته به شمار م

انتخابات از  البدل است که با انجامیعضو عل 3و  یعضو اصل 5متشکل از  یانجمن علم یریتمد یشورا -6ماده

 وند.شیسال انتخاب م یکمدت  یآرا برا ینسب یتآنان و کسب اکثر یممستق یانجمن ، با را یاعضا یانم

 3و  یعضو اصل 1دانشجو متشکل از  555از  یشب یریبا فراگ ییهاالبدل در رشتهیو عل یاصل یاعضا -تبصره

 البدل خواهد بود.یعضو عل

 عبارتند از: یریتمد یشورا یفوظا -7 ماده
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 ونهینگمشارکت در ا یبرا یزهانگ یجادو ا پژوهشی–یعلم هاییتمند و خالق به فعالعالقه یانجذب دانشجو -1

 هایتفعال

 و ساالنه انجمن یادوار هاییتو نظارت بر فعال یتهدا اجرا، ،ی، ساماندهیزیربرنامه -3

داخل و خارج  یتخصص یعلم یهاو انجمن ییدانشجو یعلم یهاانجمن یگرارتباط مستمر با د یبرقرار -2

 هادانشگاه

 مشترک هاییتانجام فعال یخارج از دانشگاه برا یهاارتباط با نهادها و سازمان یبرقرار -4

 یو مطالعات یپژوهش یهاطرح یاجرا یبرا یهمکار یشنهادو پ یزیربرنامه -5

 دانشگاه یفرهنگ یریتآن از مد ییدو اخذ تا یاساسنامه انجمن علم یبتصو -6

 هاییتفعال تحقق اهداف یبرا یربطذ یگروه آموزش یعلم یاته یو اعضا یرو ارتباط مستمر با مد یهمکار -1

 (2)موضوع ماده  انجمن یعلم

 و نظارت بر عملکرد آنها یمختلف کار یهایتهکم یلتشک -1

 دوره بعد  یریتمد یشورا انتخابات یبرگزار -9

 یو ارائه گزارش مال یمتنظ ها،برنامه یمال یهاینههز یبانجمن، تصو یزاتو تجه یلوسا یحفظ و نگهدار -15

 دانشگاه یفرهنگ یرانجمن به طور ساالنه و ارسال آن به مد

 یفرهنگ یرساالنه و ارائه آن به مد یهابرنامه ینتدو -11

کده و دانش یسکند و به رئیشورا انتخاب م یرخود را به عنوان دب یاز اعضا یکیانجمن  یریتمد یشورا -8 ماده

 کند.یدانشگاه اعالم م یفرهنگ یرمد

وبات مص یو نظارت بر اجرا یگیریانجمن و پ یریتمد یجلسات شورا یبرگزار یتانجمن مسوول یردب -9 ماده

 یورادانشگاه و ارائه گزارش مستمر به ش یادانشکده  یعلم یهاانجمن یراندب یشرکت در جلسات شورا آن،

 انجمن است. اداریو  یامور حقوق یهانجمن مسوول انجام کل یردب ینهمچن را بر عهده دارد. یریتمد

 :یراندب یشورا -11ماده

 ییجودانش یعلم یهاانجمن یراندب یشده باشند شورا یلتشک ییدانشجو یانجمن علم 5که حداقل  ییهادانشگاه در

 شود.یم یلتشک ییدانشجو یعلم یهاانجمن یهکل یراندانشگاه با حضور دب

دانشکده  یعلم یهاانجمن یراندب یتوانند شورایداشته باشند م یکه حداقل سه انجمن علم هاییدانشکده –تبصره

 گردد.یم یضدانشگاه به جز بند دوم به آن تفو یراندب یشورا یفهندکه وظاد یلرا تشک
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شود که یشورا انتخاب م ینا یربه عنوان دب یشانانتخاب ا به دانشکده یراندب یشورا ینفر از اعضا یک -11 ماده

 .کندیدانشگاه شرکت م یعلم یهاانجمن یراندب یشورا در شورا یناز ا یندگیبه نما

 یاه دارادانشگ یراندب یآن دانشکده در شورا یعلم یهاهر دانشکده به تعداد انجمن یراندب یشورا یردب -تبصره

 باشد.یم یحق را

شورا  یرنفر را به عنوان دب یکخود  یاندانشگاه از م ییدانشجو یعلم یهاانجمن یراندب یشورا -12 ماده

 خواهد کرد. یتشورا فعال ینامه داخلیینکه براساس آ یندنمایانتخاب م

ور به دعوت اداره کل ام یکبار یحداقل سال هادانشگاه ییدانشجو یعلم یهاانجمن یراندب یشورا یراندب -13 ماده

ها رحجهت ط یزیرو برنامه یاتانتقال تجرب ها،انجمن یمشکالت عموم مسائل، یوزارت علوم جهت بررس یفرهنگ

 دهند.یجلسه م یلمشترک تشک یهاو برنامه

 یلمع یهاانجمن یهاتحاد یلتوانند نسبت به تشکیمشابه م یهارشته ییدانشجو یعلم یهاانجمن -14 ماده

مل نامه و دستورالعیینآ یندر چارچوب ا یهاتحاد یستاس طبو را طبند که ضوایها اقدام نماآن رشته ییدانشجو

 شد. اهدخو یینها تعدانشگاه ییدانشجو یعلم یهاانجمن یهاتحاد یتو فعال یلتشک

  یراندب یشورا یفوظا -15 ماده

 هاآن برنامه یدر اجرا یمشترک و هماهنگ یهاطرح یبو تصو یشنهادپ -1

 ییدانشجو یعلم یهاو نظارت بر انجمن یتحما یتهشرکت در کم یبرا یراندب یشورا یندگانانتخاب نما -3

 دانشگاه 

 ییدانشجو یعلم یهاانتخابات انجمن ییاجرا یاته ینفر ناظر برا یک یمعرف -2

در  رانیدب یشورا ینامه داخلییندانشگاه و آ ییدانشجو یعلم یهامشترک انجمن ینامه داخلیینآ یبتصو -4

 نامهیینآ ینچارچوب ا

 ییدانشجو یعلم یهاانجمن ینبه مسائل ب یدگیو رس یهماهنگ یجادا -5

 ،اتیزاز اموال و تجه یحو استفاده صح حفظ ی،)امور مال ییدانشجو یعلم یهانظارت بر حسن عملکرد انجمن -6

 . دانشگاه ییدانشجو یعلم یهاانجمن و نظارت بر یتحما یتهئه گزارش به کماو ار و...( ینامه داخلیینآ یاجرا

 ییدانشجو یعلم یهایهها و اتحادانجمن یتو فعال یلسوم : ضوابط تشک بخش 

خود را به  یتقاضا ربطیرشته ذ یاننفر از دانشجو 5، حداقل ییدانشجو یانجمن علم یستاس یبرا -16 ماده

 یپست در دانشکده آن را به معاون پژوهش یندانشکده و در صورت عدم وجود ا یو فرهنگ ییمعاون دانشجو

نظر، پس از مشورت با گروه  ردانجمن رشته مو یسدهند. معاون دانشکده در صورت عدم تاسیدانشکده ارائه م
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 یریتمد یانجمن اعالم و نسبت به فراخوان ثبت نام داوطلبان شورا یستاس یمربوطه موافقت خود را برا یآموزش

 .یدنمایانتخابات اقدام م یو برگزار

از معاونان  یکیدانشکده  یسرئ ید، به صالحداز معاونان فوق الذکر یکدر صورت عدم وجود هر  -1 تبصره

 خواهد شد. یفدار وظاعهده

 .شودیها در آبان ماه هر سال برگزار مدانشکده یهانتخابات در سطح دانشگاه و همزمان در کل -3 تبصره

 کند.یانتخابات را اعالم م یبرگزار یقزمان دق یو فرهنگ ییدانشجو معاونت

 یو احراز و پس از اعالم اسام ینامه بررسینآئ یننامزدها را بر طبق مفاد ا صالحیت دانشکده معاون –17 ماده

دانشگاه  یفرهنگ یریتو به مد یمطورتجلسه تنظ یآن ط یجکند نتایبرگزار م ینامزدها انتخابات را با اعالم قبل

 شود.یارسال م

 باشند.یو حق داوطلب شدن را دارا م یدر رشته مورد نظر حق را یلشاغل به تحص یانفقط دانشجو -1 تبصره

ساسنامه ا یدانتخابات با یمنتخب حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از برگزار یریتمد یشورا یننخست -3 تبصره

 .یدنشگاه ارسال نمادا یفرهنگ یریتو به مد ینانجمن را تدو

 ییدانشجو یعلم یهاانجمن یستانتخابات و اساسنامه، انجمن را در ل یدپس از تائ فرهنگی امور اداره –18 ماده

 یوراش یمربوط نسبت به صدور حکم اعضا یگروه آموزش یرمد .دانشگاه ثبت و به دانشکده اعالم خواهد کرد

 .یدنمایسال اقدام م یکمدت  یبرا یریتمد

 باشد:یم یلبه شرح ذ ییدانشجو یانجمن علم یریتمد یدر شورا یتداوطلبان عضو شرایط –19 ماده

 یعموم شرایط –الف

 در رشته مربوط یلاشتغال به تحص -1

  یو فرهنگ ی، ورزش یاسی، سیاعم از صنف ییدانشجو یتشکل ها یگرد یمرکز یدر شورا یتعدم عضو -3

 یهاانتخابات انجمن یماه قبل از برگزار یکها در صورت استعفا تشکل یگرد یمرکز یشورا اعضای –تبصره

 شوند. یانجمن علم یریتمد یدر شورا یتتوانند داوطلب عضویآن م یرشو پذ یعلم

 باالتر یاو درج در پرونده  یکتب یخمنجر به توب یتعدم محکوم -2

 یو کارشناس یانمقاطع کارد یاندانشجو یبرا یلیتحص یمسالن یکگذراندن حداقل  -4

  یاختصاص یطشرا -ب
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 باشند : یلذ یطاز شرا یکی یحداقل دارا یدبا داوطلبان

 نباشد  یمسالمعدل گروه در همان ن یانگیناز م گذشته داوطلب کمتر یمسالمعدل ن -1

 .و .. ی، دانشگاهییدانشجو یات( در نشرترجمه یا یفاعم از تالچاپ شده ) یمقاله علم یکداشتن حداقل  -3

 انجام خواهد شد . یربطذ یرگروهمقاله توسط مد یبودن محتوا یعلم تایید – تبصره

 طرح  یمجر یاکارفرما  ییدبه تا یطرح پژوهش یک یدر اجرا یهمکار یااجرا  -2

 ترجمه  یا یفدر تال یهمکار یا یفتال -4

 . باشد یادهاالمپ یدگانبرگز یادرخشان و  یاستعدادها یانداوطلب از دانشجو -5

 یشود توسط معاون دانشکده و در صورتیکه در سطح دانشکده برگزار م فعالیتهایی و هابرنامه مجوز –21 ماده

 یسطح مل که در یمعاون دانشکده و در صورت ییدپس از تا یفرهنگ یرکه در سطح دانشگاه برگزار شود توسط مد

 یددانشگاه پس از تائ ییدانشجو یعلم ایهو نظارت از انجمن یتحما یتهبرگزار شود توسط کم یو فرادانشگاه

 شود.یصادر م یفرهنگ یرمد

مجاز  یعلم یهانامه و صرفا در عرصهینآئ یندر چارچوب ا ییدانشجو یعلم یهاانجمن یهایتفعال -21 ماده

 شود.یها تخلف محسوب مو ... توسط انجمن یاسی، سیصنف یتباشند و هرگونه فعالیم

معاونت  یصبه تشخ ییدانشجو یعلم یهامصوب انجمن یهااز طرح یمال یتو نحوه حما میزان –22 ماده

 باشد. یدانشگاه م یو فرهنگ ییدانشجو

 ییجراا یاته یلشورا با تشک ینانجمن، ا یریتمد یشورا یتفعال یمدت قانون یانماه قبل از پا یک –23 ماده

 یراشو یندهاز نما یندهنما یک( ی)با شرط عدم داوطلب یریتمد یشورا یاز اعضا یندهنما یکانتخابات شامل 

اقدام  دیانتخابات دوره جد یاز طرف معاون دانشکده نسبت به برگزار یندهنما یکدانشکده و  یادانشگاه  یراندب

 معاون دانشکده ارسال خواهد کرد. یو صورتجلسه را برا

 ندهیآن رشته را به عنوان نما یانز دانشجوا یکی یریتمد یشورا اعضای تمام شدن داوطلب صورت در –تبصره

 کنند.یانتخاب م ییاجرا یاتدر ه

مرجع  یامور فرهنگ یرمراحل انتخابات مد یهاعتراض در کل یاو  یتدر صورت وجود هرگونه شکا -24 ماده

 باشد.یم یگیریپ

ع دانشگاه مرج ییدانشجو یعلم یهاو نظارت بر انجمن یتحما یتهماندن اختالف، کمباقی صورت در –تبصره

 خواهد بود. یینها یریگیمتصم
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 یلموسس دال یاتبه عنوان ه یاننفر از دانشجو 5 یارشته ینب ییدانشجو یانجمن علم یلجهت تشک -25 ماده

 یریگیمصمبه منظور ت یشانا ییدخود را به معاون دانشکده ارائه و پس از تا یو تقاضا یشنهادی، اساسنامه پیهیتوج

 تهیشود. در صورت موافقت کمیارسال م شگاهدان ییدانشجو یعلم یهااز انجمن یتنظارت و حما یتهکم یبرا

انجمن  لیبا تشک یتهدر صورت موافقت کم شود.یدانشگاه ارسال م ییدانشجو یعلم یهااز انجمن یتنظارت وحما

در انجمن اقدام خواهد  یتعضو موسس نسبت به فراخوان یاتمراتب به دانشکده اعالم و ه یارشتهینب یعلم

 کرد .

و  یعموم یطانجمن که شرا ی، اعضایاساسنامه در مجمع عموم یینها یبو تصو عضوگیری از پس –26 ماده

 یدیانجمن شده و پس از تا یریتمد یدر شورا یتتوانند داوطلب عضویباشند، میداوطلبان را دارا م یاختصاص

 ت برگزار خواهد شد.اانتخاب، ییاجرا یاتتوسط ه یتصالح یینها

 و حق داوطلب شدن در انجمن مربوطه را دارند. یانجمن حق را یفقط اعضا -1 تبصره

عالم ا یشنهادیدر اساسنامه پ یدبا یارشته ینب ییدانشجو یدر انجمن علم یتداوطلبان عضو یطشرا -3 تبصره

 شده باشد.

  ییدانشجو یعلم یهایهادها و اتحبر انجمن نظارتو  یتحما یچهارم : شورا بخش 

 یو فناور یقاتها در وزارت علوم، تحقو نظارت بر آن ییدانشجو یعلم یهااز انجمن یتحما یبرا -27 ماده

 و امور مجلس ی، حقوقیبانیشورا( معاون پشت یسوزارت علوم )رئ یو اجتماع یمرکب از معاون فرهنگ ییشورا

داخل،  یانکل دانشجو یر( ، مدیس)نائب رئ نگیکل دفتر امور فره یر، مدیو یاراالختتام یندهنما یاوزارت علوم 

سه  ییدانشجو یعلم یهایهها و اتحادوزارت علوم، کارشناس مسئول امور انجمن یعلم یهاانجمن یسیونکم یردب

 ود.شیم یلتشک دانشجویی–یعلم یهاانجمن یهایهاتحاد یراندب یها به انتخاب شورایهاتحاد یرانتن از دب

 عبارتند از: یتهکم ینا یفخواهد بود. وظا یو اجتماع یدر اداره کل امور فرهنگ یتهن کمیا یرخانهدب

 استیکشور در چارچوب س یهادانشگاه ییدانشجو یعلم یهاکالن انجمن یهایخط مش یینو تع گذارییاستس -1

 و قانون برنامه یتوسعه علم

 یهاشها بر اساس گزاردانشگاه ییدانشجو یعلم یهانظارت بر انجمن یهایتهها و نظارت بر کمیتفعال یابیارز -3

 هار روشیمستند و سا

 یهاو نشست یکشور یهایشاز هما یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق یمال یتحما یو چگونگ یزانم یینتع -2

 هاانجمن یعلم

ستادان ا یعلم یهابا انجمن ییدانشجو یعلم یهاانجمن ینارتباط ب یلجهت تسه یشنهادو ارائه پ یماخذ تصم -4

 یگرد یمشابه آن در کشورها یامتناظر  یعلم یهاو پژوهشگران و انجمن

 ن.آ یکشور و نظارت بر حسن اجرا یهادانشگاه ییدانشجو یعلم یهاانجمن یهالعمل اتحاددستور یبتصو -5
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دانشگاهها و مراکز اموزش  ییدانشجو یعلم یهاانجمن یندگانتن از نما 2حداقل  یهموسس اتحاد هیات –28 ماده

 و سیباشد که درخواست مجوز تاسیم ینمع یرشته علم یکدر  یو فناور یقاتوابسته به وزارت علوم، تحق یعال

 31وزارت علوم )موضوع ماده  ییدانشجو یعلم یهایهو اتحاد یهاو نظارت بر انجمن یتحما یرا به شورا یتفعال

 است: یردرخواست مشتمل بر موارد ز ینا ی. محتوایدنمایم نامه( ارائه ینآئ ینا

به  ،یها و مراکز آموزش عالموجود آن رشته در دانشگاه یعلم یهااز تشکل یمیاز ن یشب یتعضو یتقاضا -1

آن انجمن را  یتو فعال یسدانشگاه تاس یامور فرهنگ یرآن مد یها که مبنااز انجمن یکهر  ییدهمراه نامه تا

 کرده باشد. یلتسج

 باشد. یدهرس یتعضو یمتقاض یهاتشکل یکه به امضا یهاساسنامه اتحاد یسنویشارائه پ -3

 یهموقت اتحاد یمرکز یموسس و شورا یاتدرخواست ه یافتو نظارت پس از در یتحما یشورا -29 ماده

 یا یموقت و دائم یستاسموافقت با  و یدنمایآن درخواست اقدام م یحداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررس

 به اطالع موسسان خواهد رساند. یرخانهمخالفت شورا را توسط دب یلدال

و ارکان، اساسنامه و انحالل  یالت، انتخابات، تشکیمرکز یشوندگان، شوراانتخاب یط، شرایستاس -31 ماده

ها و و نظارت بر انجمن یتحما یشورا یبکه به تصو ییالعمل مجزادر دستور ییدانشجو یهاانجمن یهایهاتحاد

اس بر اس یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق ییدانشجو یعلم یهایهها و اتحادها و نظارت بر انجمننظارت بر انجمن

 شود.یم یینتع ،یدنامه خواهد رسیینآ ینا

 نیدر هر دانشگاه با هم یایته، کمییدانشجو یعلم یهاانجمن یهایتو نظارت فعال یتبه منظور حما -31 ماده

 شود:یم یلتشک یرز یبعنوان با ترک

 (یتهکم یسدانشگاه )رئ یو فرهنگ ییمعاون دانشجو -1

 (یتهکم یردانشگاه )دب یکل امور فرهنگ یرمد -3

 دانشگاه یکل امور پژوهش یرمد -2

 دانشگاه یموزشآکل امور  یرمد -4

 دانشگاه یسرئدانشگاه به انتخاب  یعلم یاته ینفر ازاعضا یک -5

  یشاندانشگاه به انتخاب ا ییدانشجو یعلم یهاانجمن یراندب یاز شورا یندهدو نما -6

 .دانشگاه صادر شود یستوسط رئ یتهکم یحکم اعضا -1 تبصره

شده باشد مسئول آن  یجادمستقل ا یواحد ییدانشجو یعلم یهاامور انجمن یکه برا ییهادر دانشگاه -3 تبصره

 .کندیشرکت م یتهدر جلسات کم یواحد بدون حق را
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 .شوندیسال انتخاب م یکمدت  یبرا یتهکم یانتخاب یاعضا -2 تبصره

 است : یلدانشگاه به شرح ذ ییدانشجو یعلم یهاو نظارت بر انجمن یتحما یتهکم یفوظا -32 ماده

 و تخلفات و یاتبه شکا یدگیو مقررات و رس یندر چارچوب قوان یعلم یهانظارت بر حسن عملکرد انجمن-1

 حل اختالفات 

، ندیدانشگاه از اساسنامه انجمن تخلف نما یراندب یشورا یا یانجمن علم یریتمد یکه شورا یدر صورت -1 تبصره

)حسب  یبو کت یتذکر شفاه یراندب یشورا یاانجمن  یریتمد یبار اول به شورا یو نظارت برا یتحما یتهکم

، وماخطار س یافتدهد و در صورت تکرار و دریم یبار دوم اخطار کتب یدهد. در صورت تکرار تخلف برایمورد( م

خواهد  یممدرباره انجمن تص یلبه شرح ذ یتهکم یندقانع نما را یتهنتوانند کم یراندب یشورا یردب یاانجمن  یردب

 گرفت:

ماه انتخابات  3صورت معاون دانشکده موظف است ظرف مدت  ینانجمن که در ا یریتمد ی( انحالل شوراالف

 توانند نامزد انتخابات شوند(یمنحل شده نم یریتمد یشورا ی) اعضا یدرا برگزار نما یریتمد یشورا

اشد، به ب یراندب یشورا یاعضا یا یریتمد یشورا یاز اعضا یقیمتوجه شخص حق یانضباط ی( چنانچه تخلفب

 .خواهد شد یمعرف یانضباط یتهکم

 دانشگاه است. یفرهنگ یو نظارت شورا یتحما یتهکم ینظر در آرا یدمرجع تجد -3 تبصره

 یالمللینب ای ی، ملیکه در سطح فرا دانشگاه ییدانشجو یعلم یهاانجمن یشنهادیپ یهابرنامه یبو تصو یبررس -2

 گردد.یبرگزار م

وسعه ت یاستدانشگاه در چارچوب س ییدانشجو یعلم یهاکالن انجمن یهایخط مش یینو تع گذارییاستس -2

 کشور یعلم

 ینهادها گریارتباطات با د یل) تسه ییدانشجو یعلم یهاو مستمر انجمن یادیمسائل بن یو هماهنگ یزیربرنامه -4

 و ... ( یدهبرگز یهافعال و طرح یعلم یهااز انجمن یرو تقد یق، تشویمال یهایتجامعه، جلب حما

 دانشگاه یاستدانشگاه به ر ییدانشجو یعلم یهاانجمن یانهبرنامه و بودجه سال یشنهادپ -5

امور  یریتارائه شده به مد یهادانشگاه بر اساس برنامه یاستبه ر یعلم یهاانجمن یانهبودجه سال یشنهادپ -6

 هاو برنامه مدون انجمن یفرهنگ


