
 

 

 کليات و اهداف: فصل اول

 

، تقویت روحيه و بنيه علمي دانشجویان به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخالق علمي در دانشگاه :1 ماده

و کارگروهي، افزایش مهارت های  های جمعي علميهای مناسب برای فعاليتمستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه

 افزاریعلمي و نهضت توليد علم و جنبش نرمپيشرفت ی از توانمندی و خالقيت آنان در تحقق گيرهمچنين بهرهو  عملي

 که از این پس در این اساسنامه انجمن ناميده مي شود، تشکيل مي گردد....علمي دانشجویي انجمن و ایجاد کارآفریني،
 

هشي فعاليت مي کند. و از تاریخ ثبت دارای انجمن موسسه ای غير انتفاعي است که در زمينه های علمي و پژو :2ماده 

 شخصيت حقوقي است. دبير انجمن نماینده قانوني آن است.
 

انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکيل مي شود. و ملزم به رعایت قوانين جمهوری  :3ماده 

 است. مان و آموزش پزشکيبهداشت، دراسالمي و قوانين مصوب انجمن های علمي دانشجویي وزارت 

 

 وظايف و فعاليت هافصل دوم: 

 :انجام خواهد دادزیر را  هایفعاليتاین اساسنامه، انجمن  1به منظور نيل به اهداف تعریف شده در ماده  :4ماده 

 مناظره و نقد علمي  -

 هاي تخصصي انديشي و نشستهم -

 هاي علميمطالعات و پژوهش -

 هاي علمينشر و ترويج يافته -

 هاجشنوارهو ها كنفرانسهمايش،  ،هاي تخصصيتكميلي و تشكيل كارگاه ،هاي آموزشي تقويتيرگزاري دورهب -

 هاي علمي از مراكز علمي، صنعتي و فناوريبازديد -

 هاي رسانه مجازي در حوزه علم و فناوري استفاده از ظرفيت -

  

 شرايط عضويت : فصل سوم

  :5ماده 

 5-1. عضو عادی: دانشجویان دانشگاه که فرم عضویت انجمن علمي مربوطه را تکميل مي نمایند 

5-2. عضو فعال: اعضایي از انجمن علمي مربوطه که بيش از سه ماه از عضویت آنها گذشته و به تشخيص اکثریت شورای 

 مرکزی  شاخص های فعال بودن در انجمن های علمي را کسب کرده باشند. 

 

 آرم انجمن علمی آرم دانشگاه

 مربوطه

 علمی دانشجویی... اساسنامه انجمن
 



 زير خاتمه مي يابد:: عضويت در يکي از موارد 6ماده 

 استعفای کتبي .6-1

 عدم رعایت مقررات و انضباط انجمن. 6-2

 است. نظر شورای مرکزی انجمنتائيد خاتمه عضویت با  تبصره:

 

 ارکان انجمن: فصل چهارم

 ارکان اصلي انجمن عبارتند از: :7ماده 

 هاکميتهها و گروه د:دبير  ج: شورای مرکزی ب: مجمع عمومي الف:

 

 مجمع عمومي: الف:

دیگر اعضا مي توانند بدون حق رای در مجمع  .شورایي متشکل از اعضای فعال انجمن علمي مربوطه مي باشند :8ماده 

 عمومي شرکت کنند. تشکيل مجمع عمومي به نحو زیر است:

انجمن ال فعمجمع عمومي سالي یک بار تشکيل مي شود. و با حضور یا اجازه کتبي نمایندگي دو سوم اعضای . 8-1

 رسميت مي یابد. و تصميمات آن با اکثریت نصف بعالوه یک معتبر است.

بدیهي است در اولين مجمع عمومي برای انتخاب اعضای شورای مرکزی انجمن علمي، استثنااً اعضای عادی   تبصره.

 داری حق رای مي باشند.

تشکيل  هفته فاصله زماني کمتر از یکبا  در صورتي که در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه دوم. 8-2

 یابد. از اعضا رسميت ميمي شود. و با هر تعداد 

 لمجمع عمومي فوق العاده با خواست کتبي یک سوم اعضاء مجمع عمومي و دو سوم اعضای شورای مرکزی تشک. 8-3

 .مي گردد

تشکيل مجمع عمومي انزده روز قبل از پ و مع عمومي به صورت کتبي و اطالعيهدعوت نامه برای تشکيل مج :1تبصره

 برسد.به اطالع اعضا 
 

 : وظايف مجامع عمومي عادی و فوق العاده:9ماده 

 .شورای مرکزیانتخاب اعضای . 9-1

 تصویب خط مشي انجمن.. 9-2

 .شورای مرکزیبررسي و تصویب پيشنهادهای  . 9-3

 تصویب تغييرات در مفاد اساسنامه.. 9-4

 ه اجرایي و تغييرات آن.تصویب آئين نام. 9-5

 بررسي و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.. 9-6

 .شورای مرکزیعزل . 9-7

 تصویب انحالل انجمن.. 9-8



لمي مع عمومي را هيات رئيسه ای مرکب از یک رئيس، یک منشي و دو ناظر  و کارشناس انجمن های عمج :1تبصره

 دانشجویي اداره مي کنند.

 اعضای هيات رئيسه با اغالم و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب مي شوند. :2تبصره 

 داوطلب شده اند. شورای مرکزیت رئيسه نباید از بين کساني باشند که برای انتخاب شدن در اعضای هيأ :3تبصره 

تشکيل  9-8و  9-7و  9-5و  9-4م گيری در مورد بندهای مجمع عمومي فوق العاده تنها به منظور تصمي :4تبصره 

 مي شود.

 

 شورای مرکزیب: 

با انجام انتخابات از ميان  البدل است کهعضو علي 2عضو اصلي و  5انجمن علمي متشکل از  مرکزیشورای اعضای  :11ماده 

برای مدت بر اساس شرایط زیر با شرح وظایف و انجمن، با رأی مستقيم آنان و کسب اکثریت نسبي آرا  مجمع عمومي اعضای

 شوند.یک سال انتخاب مي

 افتخاری است. شورای مرکزیعضویت در  .11-1

حداکثر تا پانزده روز پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با رای کتبي نسبت به تفکيک وظایف شورای مرکزی  .11-2

 خود اقدام مي نماید.

 و اوراق بهادار با امضای دبير و مهر انجمن معتبر است.کليه اسناد تعهدآور  .11-3

با حضور اکثریت اعضا رسميت مي یابد و تصميمات متخذه با اکثریت آرای موافق کل اعضای  شورای مرکزیجلسات  .11-4

 معتبر است. شورای مرکزیحاضر 

 داشتن حق رای مجاز است.بدون  شورای مرکزیشرکت بازرس در جلسات . 11-5

ماه پيش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و  2موظف است ظرف حداکثر  شورای مرکزی. 11-6

جدید اقدام و بالفاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي برای بررسي به دفتر انجمن های  شورای مرکزیانتخاب 

 ارسال و یا تحویل دهد. دانشکدهعلمي دانشجویي 

مسئوليت امور انجمن را  کدهجدید توسط مدیریت فرهنگي دانش شورای مرکزیپيشين تا تائيد  ای مرکزیشور .11-7

 برعهده دارد.

 

 و دبير انجمن نماینده قانوني انجمن مي باشد و وظایف و اختيارات آن به شرح ذیل است:شورای مرکزی  :11ماده 

 هاگونه فعاليتـ پژوهشي و ایجاد انگيزه برای مشارکت در اینعلميهای مند و خالق به فعاليتذب دانشجویان عالقهج. 11-1

 های ادواری و ساالنه انجمنریزی، ساماندهي، اجرا، هدایت و نظارت بر فعاليتبرنامه. 11-2

 ها های علمي تخصصي داخل و خارج دانشگاههای علمي دانشجویي و انجمنبرقراری ارتباط مستمر با دیگر انجمن. 11-3

 های مشتركهای خارج از دانشگاه برای انجام فعاليتبرقراری ارتباط با نهادها و سازمان. 11-4

 های پژوهشي و مطالعاتيریزی و پيشنهاد همکاری برای اجرای طرحبرنامه. 11-5

 ای علميههمکاری و ارتباط مستمر با مدیر و اعضای هيأت علمي گروه آموزشي ذیربط برای تحقق اهداف و فعاليت. 11-6

 انجمن 

 )از جمله کميته مالي و ارزیابي(های مختلف کاری و نظارت بر عملکرد آنهاتشکيل کميته .11-7



 دوره بعد مرکزیبرگزاری انتخابات شورای  .11-8

 های ساالنه و ارائه آن به شورای نظارت دانشکده تدوین برنامه .11-9

 علمي انجمن  هایکميتهفصل پنجم: 

برای آنها  شورای مرکزیکميته های زیر را تشکيل دهد که براساس وظایفي که ها و گروهن مي تواند انجم : 12 ماده

 تعيين مي کنند به فعاليت  مي پردازند:

 و توليدات علمي. گروه های انتشارات .1

 و تخصصي. گروه های مطالعاتي .2

 .بانک های اطالعاتيآمار و اطالعات و  گروه های .3

 ي.آموزشي و پژوهش گروه های .4

 ارتباطات و روابط عمومي. گروه های .5

 و... .6

 

 بودجه و اعتبارات و موارد متفرقه:فصل ششم: 

 : منابع مالي انجمن عبارتند از:13ماده 

 درآمدهای ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره ای. .1-13

 دریافت کمک ها و هدایا. .2-13

 . حمایت های دانشگاه 3-13

 این اساسنامه خواهد شد. 5د و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده کليه عوای تبصره.
 

کليه وجوه و مدارك و پرونده های مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت های انجمن در محل  دفتر مرکزی  .14ماده 

آنان قرار خواهد  انجمن نگهداری مي شود و در موقع مراجعه مراجع نظارت کننده یا سایر مراجع صالحيتدار در اختيار

 گرفت.
 

ت تسویه ای را برای پرداخت دیون و جمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيأدر صورت تصویب انحالل ان .15ماده 

وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هيات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي ها کليه 

 واگذار کند.های علمي دانشجویي دانشگاه انجمنبه یکي از  دانشکدهبا نظارت  دارایي های منقول و غير منقول انجمن را
 

 انجمن تعيين مي گردد. شورای مرکزیجزئيات اجرائي این اساسنامه در آئين نامه اجرایي توسط  .16ماده 
 

دانشکده نشجویي هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه، بالفاصله به صورت کتبي به دفتر انجمن های علمي دا .17ماده 

 اطالع و پس از تصویب معتبر مي باشد.

 

دانشگاه  های علمي دانشجویيدبيرخانه انجمندر تصویب و تبصره  12و ماده  17این اساسنامه مشتمل بر شش فصل، 

 به ثبت رسيد... ...............علوم پزشکي


