
 ييدانشجو يعلم يها هياتحاد و ها انجمن نامه نييآ

  مقدمه

 يعلم هيبن و هيروح تيتقو كشور، يها دانشگاه در يعلم اخالق و فرهنگ جيترو و تيتقو ت،يحما منظور به
 نيهمچن ،يعلم يجمع يها تيفعال يبرا مناسب يها نهيزم آوردن فراهم و توانمند و مستعد انيدانشجو

 يها انجمن يافزار نرم جنبش و علم ديتول نهضت و يعلم توسعه تحقق در آنان تيخالق و يتوانمند از يريگ بهره
 نيا مفاد طبق كشور يعال آموزش مؤسسات و دانشگاهها تيحما با دانش مختلف يها حوزه ييدانشجو يعلم

 . پردازند يم تيفعال به و شوند يم ليتشك نامه نييآ

 

  اتيكل و اهداف ف،يتعار: اول بخش

 كي در يعلم يها تيفعال در مشاركت به مند عالقه انيدانشجو از متشكل ييدانشجو يعلم يها انجمن ـ1 ماده
 . است يآموزش گروه اي دانشكده

 . شود ليتشك تواند يم يعلم انجمن كي يدانشگاه رشته هر با متناظر دانشگاه هر در ـ1 تبصره

 يا رشته نيب ييدانشجو يعلم انجمن ليتشك به عالقمند رشته چند اي دو انيدانشجو كه يصورت در ـ2 تبصره
 . ندينما اقدام نامه نييآ نيا ضوابط طبق توانند يم باشند

 

 رانيدب از متشكل و يدانشگاه نيب و يانتفاع ريغ ،ييدانشجو يالتيتشك ،يعلم يها انجمن هياتحاد ـ2 ماده
 ليتشك آن دستورالعمل و نامه نييآ نيا ضوابط چارچوب در كه است يدانشگاه رشته در يعلم يها انجمن

 .پردازد يم تيفعال به و شود يم

 

 : از عبارتند يعلم يها تيفعال ـ3 ماده

  يعلم نقد و مناظره - 1

  يتخصص يها نشست و يشياند هم - 2



  يعلم يها پژوهش و مطالعات - 3

  يعلم يها افتهي جيترو و نشر - 4

  يآموزش كمك يها تيفعال - 5

 : از عبارتند يعلم يها انجمن يها هياتحاد هاو انجمن تيفعال يها عرصه و قيمصاد از يبرخ ـ تبصره

  يتخصص يكارگاهها ليتشك و يتيتقو و يليتكم يآموزش يها دوره يبرگزار.1

 )يخارج و يداخل( يعلم مسابقات و ها كنفرانس ها، جشنواره ياجرا در يهمكار و يبرگزار .2

  يآموزش ـ يعلم يها لميف و يا انهيرا يافزارها نرم ،يكيالكترون اتينشر و كتاب ،يعلم هينشر انتشار و ديتول .3

  يفناور و يصنعت ،يعلم مراكز از يعلم يها ديبازد ياجرا و يزير برنامه .4

  انجمن اهداف با مرتبط يها تيفعال هيكل خصوص در يرسان اطالع.5

  انيدانشجو اختراعات و يپژوهش يها تيفعال ،يعلم يها تيخالق ابتكارات، از يمعنو و يماد قيتشو و تيحما .6

 

 : از عبارتند يعلم يها انجمن يها هياتحاد و ها انجمن تيفعال و ليتشك اهداف ـ4 ماده

 و آموختگان دانش ان،يدانشجو يعلم تيخالق ختنيبرانگ استعدادها، ييشكوفا يبرا مناسب يها نهيزم جاديا - 1
  دانشگاه يعلم يفضا تحقق و تيتقو در شانيا يتوانمند از يريگ بهره

  ها تيفعال نيا ساختن نهينهاد و يجمع يعلم يها تيفعال در انيدانشجو رقابت و مشاركت شيافزا - 2

  پژوهش و آموزش امر در انيدانشجو تيهدا و ييراهنما و ييدانشجو يعلم يها تيفعال از تيحما - 3

  جامعه مختلف يها بخش با يعال آموزش نظام يوندهايپ ميتحك و تيتقو - 4

  يعلم أتيه ياعضا يعلم توان از يريگ بهره با انيدانشجو يعلم نشيب و دانش قيتعم - 5

 

 



  التيتشك و اركان: دوم بخش

 همان با متناظر يعلم انجمن ياعضا يدانشگاه رشته كي يليتحص مقاطع و ها شيگرا هيكل انيدانشجو ـ5 ماده
 . روند يم شمار به رشته

 

 از انتخابات انجام با كه است البدل يعل عضو 2 و ياصل عضو 5 از متشكل يعلم انجمن تيريمد يشورا ـ6 ماده
 . شوند يم انتخاب سال كي مدت يبرا آرا ينسب تياكثر كسب و آنان ميمستق يرأ با انجمن، ياعضا انيم

 2 و ياصل عضو 7 از متشكل دانشجو 500 از شيب يريفراگ با ييها رشته در البدل يعل و ياصل ياعضا ـ تبصره
 . بود خواهد البدل يعل عضو

 

 : از عبارتند تيريمد يشورا فيوظا ـ7 ماده

 گونه نيا در مشاركت يبرا زهيانگ جاديا و يپژوهش ـ يعلم يها تيفعال به خالق و مند عالقه انيدانشجو جذب - 1
  ها تيفعال

  انجمن ساالنه و يادوار يها تيفعال بر نظارت و تيهدا اجرا، ،يسامانده ،يزير برنامه - 2

 خارج و داخل يتخصص يعلم يها انجمن و ييدانشجو يعلم يها انجمن گريد با مستمر ارتباط يبرقرار - 3
  ها دانشگاه

  مشترك يها تيفعال انجام يبرا دانشگاه از خارج يها سازمان و نهادها با ارتباط يبرقرار - 4

  يمطالعات و يپژوهش يها طرح ياجرا يبرا يهمكار شنهاديپ و يزير برنامه - 5

  دانشگاه يفرهنگ تيريمد از آن دييتأ اخذ و يعلم انجمن اساسنامه بيتصو - 6

 و اهداف تحقق يبرا ربطيذ يآموزش گروه يعلم أتيه ياعضا و ريمد با مستمر ارتباط و يهمكار - 7
 )3 ماده موضوع( انجمن يعلم يها تيفعال

  آنها عملكرد بر نظارت و يكار مختلف يها تهيكم ليتشك - 8



  بعد دوره تيريمد يشورا انتخابات يبرگزار - 9

 يمال گزارش ارائه و ميتنظ ها، برنامه يمال يها نهيهز بيتصو انجمن، زاتيتجه و ليوسا ينگهدار و حفظ -10
  دانشگاه يفرهنگ ريمد به آن ارسال و ساالنه طور به انجمن

  يفرهنگ ريمد به آن ارائه و ساالنه يها برنامه نيتدو -11

 

 و دانشكده سيرئ به و كند يم انتخاب شورا ريدب عنوان به را خود ياعضا از يكي انجمن تيريمد يشورا ـ8 ماده
 . كند يم اعالم دانشگاه يفرهنگ ريمد

 

 مصوبات ياجرا بر نظارت و يريگيپ و انجمن تيريمد يشورا جلسات يبرگزار تيمسئول انجمن ريدب ـ9 ماده
 يشورا به مستمر گزارش ارائه و دانشگاه اي دانشكده يعلم يها انجمن رانيدب يشورا جلسات در شركت آن،
 . است انجمن يادار و يحقوق امور هيكل انجام مسئول انجمن ريدب نيهمچن. دارد عهده بر را تيريمد

 

 : رانيدب يشورا ـ10 ماده

 يعلم يها انجمن رانيدب يشورا باشد شده ليتشك ييدانشجو يعلم انجمن 5 حداقل كه ييدانشگاهها در
 . شود يم ليتشك ييدانشجو يعلم يها انجمن هيكل رانيدب حضور با دانشگاه ييدانشجو

 يعلم يها انجمن رانيدب يشورا توانند يم باشند داشته يعلم انجمن 3 حداقل كه ييها دانشكده ـ تبصره
 . گردد يم ضيتفو آن به دوم بند جز به دانشگاه رانيدب يشورا فيوظا كه دهند ليتشك را دانشكده

 

 كه شود يم انتخاب شورا نيا ريدب عنوان به شانيا انتخاب به دانشكده رانيدب يشورا ياعضا از نفر كي ـ11 ماده
 . كند يم شركت دانشگاه يعلم يها انجمن رانيدب يشورا در شورا نيا از يندگينما به

 يدارا دانشگاه رانيدب يشورا در دانشكده آن يعلم يها انجمن تعداد به دانشكده هر رانيدب يشورا ريدب ـ تبصره
 . باشد يم يرأ حق



 

 انتخاب شورا ريدب عنوان به را نفر كي خود انيم از دانشگاه ييدانشجو يعلم يها انجمن رانيدب يشورا ـ12 ماده
 . كرد خواهد تيفعال شورا يداخل نامه  نييآ براساس كه ندينما يم

 

 كل اداره دعوت به بار كي يسال حداقل دانشگاهها ييدانشجو يعلم يها انجمن رانيدب يشورا رانيدب ـ13 ماده
 جهت يزير برنامه و اتيتجرب انتقال ها، انجمن يعموم مشكالت مسائل، يبررس جهت علوم وزارت يفرهنگ امور

 . دهند يم جلسه ليتشك مشترك يها برنامه و طرحها

 

 يعلم يها انجمن هياتحاد ليتشك به نسبت توانند يم مشابه يها رشته ييدانشجو يعلم يها انجمن ـ14 ماده
 دستورالعمل و نامه نييآ نيا چارچوب در هياتحاد سيتأس طيشرا و ضوابط كه ندينما اقدام ها رشته آن ييدانشجو

 . شد خواهد نييتع دانشگاهها ييدانشجو يعلم يها انجمن هياتحاد تيفعال و ليتشك

 

  رانيدب يشورا فيوظا ـ15 ماده

  ها برنامه آن ياجرا در يهماهنگ و مشترك يها طرح بيتصو و شنهاديپ - 1

 ييدانشجو يعلم يها انجمن بر نظارت و تيحما تهيكم در شركت يبرا رانيدب يشورا ندگانينما انتخاب - 2
  دانشگاه

  ييدانشجو يعلم يها انجمن انتخابات يياجرا أتيه يبرا ناظر نفر كي يمعرف - 3

 در رانيدب يشورا يداخل نامه نييآ و دانشگاه ييدانشجو يعلم يها انجمن مشترك يداخل نامه نييآ بيتصو - 4
  نامه نييآ نيا چارچوب

  ييدانشجو يعلم يها انجمن نيب مسائل به يدگيرس و يهماهنگ جاديا - 5

 زات،يتجه و اموال از حيصح استفاده و حفظ ،يمال امور( ييدانشجو يعلم يها انجمن عملكرد حسن بر نظارت - 6
 .دانشگاه ييدانشجو يعلم يها انجمن بر نظارت و تيحما تهيكم به گزارش ارائه و...)  و يداخل نامه نييآ ياجرا



 

 

  ييدانشجو يعلم يها هياتحاد و ها انجمن تيفعال و ليتشك ضوابط: سوم بخش

 به را خود يتقاضا ربطيذ رشته انيدانشجو از نفر 5 حداقل ،ييدانشجو يعلم انجمن سيتأس يبرا ـ16 ماده
 يپژوهش معاون به را آن دانشكده در پست نيا وجود عدم صورت در و دانشكده يفرهنگ و ييدانشجو معاون

 با مشورت از پس نظر، مورد رشته در انجمن سيتأس عدم صورت در دانشكده معاون. دهند يم ارائه  دانشكده
 يشورا داوطلبان نام ثبت فراخوان به نسبت و اعالم انجمن سيتأس يبرا را خود موافقت مربوطه يآموزش گروه
 . دينما يم اقدام انتخابات يبرگزار و تيريمد

 معاونان از يكي دانشكده سيرئ ديصالحد به الذكر، فوق معاونان از كي هر وجود عدم صورت در ـ 1 تبصره
 . شد خواهد فيوظا دار عهده

 معاونت. شود يم برگزار سال هر ماه آبان در ها دانشكده هيكل در همزمان و دانشگاه سطح در انتخابات ـ 2 تبصره
 . كند يم اعالم را انتخابات يبرگزار قيدق زمان يفرهنگ و ييدانشجو

 

 ياسام اعالم از پس و احراز و يبررس نامه نييآ نيا مفاد طبق بر را نامزدها تيصالح دانشكده معاون ـ17 ماده
 يفرهنگ تيريمد به و ميتنظ يا صورتجلسه يط آن جينتا. كند يم برگزار يقبل اعالم با را انتخابات نامزدها
 . شود يم ارسال دانشگاه

 . باشند يم دارا را شدن داوطلب حق و يرأ حق نظر مورد رشته در ليتحص به شاغل انيدانشجو فقط ـ1 تبصره

 اساسنامه ديبا انتخابات يبرگزار از پس هفته دو مدت ظرف حداكثر منتخب تيريمد يشورا نينخست ـ2 تبصره
 . دينما ارسال دانشگاه يفرهنگ تيريمد به و نيتدو را انجمن

 

 ييدانشجو يعلم يها انجمن ستيل در را انجمن اساسنامه، و انتخابات دييتأ از پس يفرهنگ امور اداره ـ18 ماده
 يشورا ياعضا حكم صدور به نسبت مربوط يآموزش گروه ريمد. كرد خواهد اعالم دانشكده به و ثبت دانشگاه

 . دينما يم اقدام سال كي مدت يبرا تيريمد



 

 : باشد يم ليذ شرح به ييدانشجو يعلم انجمن تيريمد يشورا در تيعضو داوطلبان طيشرا ـ19 ماده

  يعموم طيشرا ـ الف

  مربوط رشته در ليتحص به اشتغال - 1

  يفرهنگ و يورزش ،ياسيس ،يصنف از اعم ييدانشجو يها تشكل گريد يمركز يشورا در تيعضو عدم - 2

 يعلم يها انجمن انتخابات يبرگزار از قبل ماه كي استعفا صورت در تشكلها گريد يمركز يشورا ياعضا ـ تبصره
 . شوند يعلم انجمن تيريمد يشورا در تيعضو داوطلب توانند يم آن رشيپذ و

 . باالتر اي پرونده در درج و يكتب خيتوب به منجر تيمحكوم عدم - 3

  يكارشناس و يكاردان مقاطع انيدانشجو يبرا يليتحص مسالين كي حداقل گذراندن - 4

  ياختصاص طيشرا ـ ب

 : باشند ليذ طيشرا از يكي يدارا حداقل ديبا داوطلبان

 . نباشد مسالين همان در گروه معدل نيانگيم از كمتر داوطلب گذشته مسالين معدل - 1

 ...  و يدانشگاه ،ييدانشجو اتينشر در) ترجمه اي فيتأل از اعم( شده چاپ يعلم مقاله كي حداقل داشتن - 2

 . شد خواهد انجام ربطيذ گروه ريمد توسط مقاله يمحتوا بودن يعلم دييتأ ـ تبصره

  طرح يمجر اي كارفرما دييتأ به يپژوهش طرح كي ياجرا در يهمكار اي اجرا - 3

  كتاب ترجمه اي فيتأل در يهمكار اي فيتأل - 4

 . باشد ادهايالمپ دگانيبرگز اي و درخشان ياستعدادها انيدانشجو از داوطلب - 5

 

 يصورت در و دانشكده معاون توسط شود يم برگزار دانشكده سطح در كه ييتهايفعال و ها برنامه مجوز ـ20 ماده
 سطح در كه يصورت در و دانشكده معاون دييتأ از پس يفرهنگ ريمد توسط شود برگزار دانشگاه سطح در كه



 از پس دانشگاه ييدانشجو يعلم يها انجمن از نظارت و تيحما تهيكم توسط شود برگزار يفرادانشگاه اي يمل
 . شود يم صادر يفرهنگ ريمد دييتأ

 

 مجاز يعلم يها عرصه در صرفًا و نامه نييآ نيا چارچوب در ييدانشجو يعلم يها انجمن يتهايفعال ـ21 ماده
 . شود يم محسوب تخلف انجمنها توسط....  و ياسيس ،يصنف تيفعال هرگونه و باشند يم

 

 معاونت صيتشخ به ييدانشجو يعلم يانجمنها مصوب يها طرح از يمال تيحما نحوه و زانيم ـ22 ماده
 . باشد يم دانشگاه يفرهنگ و ييدانشجو

 

 يياجرا أتيه ليتشك با شورا نيا انجمن، تيريمد يشورا تيفعال يقانون مدت انيپا از قبل ماه كي ـ23 ماده
 يشورا ندهينما از ندهينما كي ،)يداوطلب عدم شرط با( تيريمد يشورا ياعضا از ندهينما كي شامل انتخابات

 و اقدام ديجد دوره انتخابات يبرگزار به نسبت دانشكده معاون طرف از ندهينما كي و دانشكده اي دانشگاه رانيدب
 . كرد خواهد ارسال دانشكده معاون يبرا را صورتجلسه

 ندهينما عنوان به را رشته آن انيدانشجو از يكي تيريمد يشورا ياعضا تمام شدن داوطلب صورت در ـ تبصره
 . كنند يم انتخاب يياجرا أتيه در

 

 مرجع يفرهنگ امور ريمد انتخابات مراحل هيكل در اعتراض اي و تيشكا هرگونه وجود صورت در ـ24 ماده
 . باشد يم يريگيپ

 مرجع دانشگاه ييدانشجو يعلم يها انجمن بر نظارت و تيحما تهيكم اختالف، ماندن يباق صورت در ـ تبصره
 . بود خواهد يينها يريگ ميتصم

 

 ليدال مؤسس أتيه عنوان به انيدانشجو از نفر 5 يا رشته نيب ييدانشجو يعلم  انجمن ليتشك جهت ـ25 ماده
 منظور به شانيا دييتأ از پس و ارائه دانشكده معاون به را خود يتقاضا و يشنهاديپ اساسنامه ،يهيتوج



 صورت در. شود يم ارسال دانشگاه ييدانشجو يعلم يها انجمن از تيحما و نظارت تهيكم يبرا يريگ ميتصم
 فراخوان به نسبت مؤسس أتيه و اعالم دانشكده به مراتب يا رشته نيب يعلم انجمن ليتشك با تهيكم موافقت

 . كرد خواهد اقدام انجمن در تيعضو

 

 و يعموم طيشرا كه انجمن ياعضا ،يعموم مجمع در اساسنامه يينها بيتصو و يريعضوگ از پس ـ26 ماده
 دييتأ از پس و شده انجمن تيريمد يشورا در تيعضو داوطلب توانند يم باشند، يم دارا را داوطلبان ياختصاص

 .شد خواهد برگزار انتخابات ،يياجرا أتيه توسط تيصالح يينها

 . دارند را مربوطه انجمن در شدن داوطلب حق و يرأ حق انجمن ياعضا فقط ـ1 تبصره

 اعالم يشنهاديپ اساسنامه در ديبا يا رشته نيب ييدانشجو يعلم انجمن در تيعضو داوطلبان طيشرا ـ2 تبصره
 . باشد شده

 

  ييدانشجو يعلم يها  هياتحاد و ها انجمن بر نظارت و تيحما يشورا: چهارم بخش

 يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت در ها آن بر نظارت و ييدانشجو يعلم يها انجمن از تيحما يبرا ـ27 ماده
 مجلس امور و يحقوق ،يبانيپشت معاون ،)شورا سيرئ( علوم وزارت ياجتماع و يفرهنگ معاون از مركب ييشورا

 ريدب داخل، انيدانشجو ركليمد ،)سيرئ نائب( يفرهنگ امور دفتر ركليمد ،يو ارياالخت تام ندهينما اي علوم وزارت
 سه ،ييدانشجو يعلم يها هياتحاد و ها انجمن امور مسئول كارشناس علوم، وزارت يعلم يها انجمن ونيسيكم
. شود يم ليتشك ييدانشجو ـ  يعلم يها انجمن يها هياتحاد رانيدب يشورا انتخاب به ها هياتحاد رانيدب از تن
 تهيكم نيا فيوظا. بود خواهد ياجتماع و يفرهنگ معاونت يفرهنگ امور كل اداره در تهيكم نيا رخانهيدب

 : از عبارتند

 چارچوب در كشور يها دانشگاه ييدانشجو يعلم يها انجمن كالن يها يمش خط نييتع و ياستگذاريس - 1
 . برنامه قانون و يعلم توسعه استيس

 براساس ها دانشگاه ييدانشجو يعلم يها انجمن بر نظارت يها تهيكم بر نظارت و ها تيفعال يابيارز - 2
 . ها روش ريسا و مستند يها گزارش



 يها نشست و يكشور يها شيهما از يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت يمال تيحما يچگونگ و زانيم نييتع - 3
  ها انجمن يعلم

 يعلم يها انجمن با ييدانشجو يعلم يها انجمن نيب ارتباط ليتسه جهت شنهاديپ ارائه و ميتصم اخذ - 4
 . گريد يكشورها در آن مشابه اي متناظر يعلم يها انجمن و پژوهشگران و استادان

 . آن ياجرا حسن بر نظارت و كشور يها دانشگاه ييدانشجو يعلم يها انجمن هياتحاد دستورالعمل بيتصو - 5

 

 مراكز و ها دانشگاه ييدانشجو يعلم يها انجمن ندگانينما از تن 3 حداقل  هياتحاد مؤسس أتيه ـ28 ماده
 مجوز درخواست كه باشد يم نيمع يعلم رشته كي در يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت به وابسته يعال آموزش

 موضوع( علوم وزارت ييدانشجو يعلم يها هياتحاد و ها انجمن بر نظارت و تيحما يشورا به را تيفعال و سيتأس
 : است ريز موارد بر مشتمل درخواست نيا يمحتوا. دينما يم ارائه) نامه نييآ نيا 27 ماده

 

 به ،يعال آموزش مراكز و ها دانشگاه در رشته آن موجود يعلم يها تشكل از يمين از شيب تيعضو يتقاضا - 1
 را انجمن آن تيفعال و سيتأس دانشگاه يفرهنگ امور ريمد آن يمبنا بر كه ها انجمن از كي هر دييتأ نامه همراه
 .باشد كرده ليتسج

 .باشد دهيرس تيعضو يمتقاض يها تشكل يامضا به كه هياتحاد اساسنامه سينو شيپ ارائه - 2

 

 هياتحاد موقت يمركز يشورا و مؤسس أتيه درخواست افتيدر از پس نظارت و تيحما يشورا ـ29 ماده
 اي يدائم اي موقت سيتأس با موافقت و دينما يم اقدام درخواست آن يبررس به نسبت ماه دو مدت ظرف حداكثر

 . رساند خواهد مؤسسان اطالع به رخانهيدب توسط را شورا مخالفت ليدال

 

 انحالل و اساسنامه اركان، و التيتشك انتخابات، ،يمركز يشورا شوندگان، انتخاب طيشرا س،يتأس ـ30 ماده
 بر نظارت و تيحما يشورا بيتصو به كه ييمجزا دستورالعمل در ييدانشجو يعلم يها انجمن يها هياتحاد



 نيا براساس يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت ييدانشجو يعلم يها هياتحاد و ها انجمن بر نظارت و ها انجمن
 . شود يم نييتع د،يرس خواهد نامه نييآ

 

 نيهم با دانشگاه هر در يا تهيكم ،ييدانشجو يعلم يها انجمن يها تيفعال نظارت و تيحما منظور به ـ31 ماده
 : شود يم ليتشك ريز بيترك با عنوان

 )تهيكم سيرئ( دانشگاه يفرهنگ و ييدانشجو معاون - 1

 )تهيكم ريدب( دانشگاه يفرهنگ امور ركليمد - 2

  دانشگاه يپژوهش امور ركليمد - 3

  دانشگاه يآموزش امور ركليمد - 4

  دانشگاه سيرئ انتخاب به دانشگاه يعلم أتيه ياعضا از نفر كي - 5

  شانيا انتخاب به دانشگاه ييدانشجو يعلم يها انجمن رانيدب يشورا از ندهينما دو - 6

 .شود يم صادر دانشگاه سيرئ توسط تهيكم ياعضا حكم ـ1 تبصره

 مسئول باشد شده جاديا مستقل يواحد ييدانشجو يعلم يها انجمن امور يبرا كه ييدانشگاهها در ـ2 تبصره
 .كند يم شركت تهيكم جلسات در يرأ حق بدون واحد آن

 .شوند يم انتخاب سال كي مدت يبرا تهيكم يانتخاب ياعضا ـ3 تبصره

 

 :است ليذ شرح به دانشگاه ييدانشجو يعلم يها انجمن بر نظارت و تيحما تهيكم فيوظا ـ32 ماده

 و تخلفات و اتيشكا به يدگيرس و مقررات و نيقوان چارچوب در يعلم يها انجمن عملكرد حسن بر نظارت - 1
  اختالفات حل

 تخلف انجمن اساسنامه از دانشگاه رانيدب يشورا اي يعلم انجمن تيريمد يشورا كه يصورت در ـ1 تبصره
 يكتب اي يشفاه تذكر رانيدب يشورا اي انجمن تيريمد يشورا به اول بار يبرا نظارت و تيحما تهيكم ند،ينما



 افتيدر و تكرار صورت در و دهد يم يكتب اخطار دوم بار يبرا تخلف تكرار صورت در. دهد يم) مورد حسب(
. دهند حيتوض را خود اقدام ليدال نظارت و تيحما تهيكم در ديبا رانيدب يشورا ريدب اي انجمن ريدب سوم، اخطار

 ميتصم انجمن درباره ليذ شرح به تهيكم ندينما قانع را تهيكم نتوانند رانيدب يشورا اي انجمن كه يصورت در
 : گرفت خواهد

 انتخابات ماه 2 مدت ظرف است موظف دانشكده معاون صورت نيا در كه انجمن تيريمد يشورا انحالل ـ الف
 .)شوند انتخابات نامزد توانند ينم شده منحل تيريمد يشورا ياعضا. (دينما برگزار را تيريمد يشورا

 به باشد، رانيدب يشورا ياعضا اي تيريمد يشورا ياعضا از يقيحق شخص متوجه يانضباط يتخلف چنانچه) ب
 . شد خواهد يمعرف يانضباط تهيكم

 . است دانشگاه يفرهنگ يشورا نظارت و تيحما تهيكم يآرا در نظر ديتجد مرجع ـ2 تبصره

 اي يمل ،يدانشگاه فرا سطح در كه ييدانشجو يعلم يها انجمن يشنهاديپ يها برنامه بيتصو و يبررس - 2
 . گردد يم برگزار يالملل نيب

 توسعه استيس چارچوب در دانشگاه ييدانشجو يعلم يها انجمن كالن يها يمش خط نييتع و ياستگذاريس - 3
 . كشور يعلم

 گريد با ارتباطات ليتسه( ييدانشجو يعلم يها انجمن مستمر و ياديبن مسائل يهماهنگ و يزير برنامه - 4
 ...) و دهيبرگز يها طرح و فعال يعلم يها انجمن از ريتقد و قيتشو ،يمال يها تيحما جلب جامعه، ينهادها

  دانشگاه استير به دانشگاه ييدانشجو يعلم يها انجمن انهيسال بودجه و برنامه شنهاديپ - 5

 امور تيريمد به شده ارائه يها برنامه براساس دانشگاه استير به يعلم يها انجمن انهيسال بودجه شنهاديپ - 6
 . ها انجمن مدون برنامه و يفرهنگ

 

 و ديرس يفناور و قاتيتحق علوم، ريوز بيتصو به18/09/1387 خيتار در تبصره 21 و ماده 32 در نامه نييآ نيا
 .است اجرا قابل دانشگاهها به ابالغ خيتار از

 


