
 
 

 علمیدانشجوییهایانجمنیهاواتحادیههاانجمنسیسوفعالیتتأنامهآیین



مقدمه

 علوم، وزارت التیتشک و فیوظا اهداف، قانون 2 ماده ب قسمت 8 و 7 بند یاجرا یراستا درنامه  آیین نیا

 با و دارد؛ حیتصر ییدانشجو یعلم یها انجمن از تیحما و سیسأت به که 88/5/88 مصوب یفناور و قاتیتحق

 و یعلم تیمرجع نقش یفایا منظور به یعلم های تیجمع و ها انجمن تیتقو و یسازمانده» راهبرد به تیعنا

 «کشور یعلم جامع نقشه» سند در که «یفناور و علم انتشار و جیترو توسعه، و ها سازی میتصم در مشارکت یارتقا

 «نخبگان امور در کشور یراهبرد سند» 2 کالن راهبرد از 2 یمل راهبرد 8 و 2 اقدامات نیهمچن است؛ دیکأت مورد

 مثابه به ییدانشجو یعلم یها انجمن به که ،یفرهنگ انقالب یعال یشورا 88/7/8838 مورخ 248 جلسه مصوب

 و فرهنگ جیترو و تیتقو ت،یحما منظور به لذا. استتنظیم شده  دارد، دیتاک یعلم نخبگان حضور یبرا یتیظرف

 آوردن فراهم و توانمند و مستعد انیدانشجو یعلم هیبن و هیروح تیتقو کشور، یها دانشگاه در یعلم اخالق

 تحقق در دانشجویان تیخالق و یتوانمند از ندیم بهره نیهمچن ،یعلم یجمع یها تیفعال یبرا مناسب یها   نهیزم

 یعلم های انجمن های هیاتحاد و ییدانشجو یعلم یها انجمن ؛یافزار نرم جنبش و علم دیتول نهضت و یعلم توسعه

 نیا مفاد طبق کشور یپژوهش و یعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه تیحما با دانش مختلف یها حوزه ییدانشجو

 یها انجمن یها و اتحادیهها  انجمنسیس و فعالیت اهداف تأ .پردازند یم تیفعال به و شوند یم لیتشک نامه نییآ

 :است ذیلبه شرح  ییدانشجو یعلم

 یاز توانمند یریگ ان و بهرهیت علمی دانشجویخالقو بروز  استعدادها ییشکوفا یمناسب برا یها نهیجاد زمیا -8

 علمی دانشگاه یت فضایتقوتحقق و شان در یا

 به منظور ترویج فرهنگ کارگروهیعلمی  یها تیان در فعالیدانشجوجمعی و داوطلبانه ش مشارکت یافزا -2

 دهی و اعتماد  های دانشگاه در تربیت نیروی انسانی متخصصِ توانمند با رویکرد فرصت تکمیل رسالت -8

 المللی و مجامع علمی ملی و بین مختلف جامعه یها با بخش ینظام آموزش عال یوندهایم پیت و تحکیتقو -4

 

اتیبخشاول:كل

 است: ذیلبه شرح  (ها هیدستورالعمل اتحادضمیمه آن )و نامه  آیینن یاختصارات به کار رفته در اف و یتعار -8 ماده

مند به  ان عالقهیمتشکل از دانشجو ای مجموعهاست. انجمن  ییدانشجو یانجمن علممنظور انجمن:  -8-8

 .استدانشگاه  ی ا دانشکدهی یگروه آموزشهای علمی در یک یا چند  داوطلبانه در فعالیت مشارکت

، ، غیرانتفاعیمستقل دانشجویی تشکیالت . اتحادیهاست ییدانشجو یعلم یها ه انجمنیاتحادمنظور ه: یاتحاد -8-2

 .است مرتبط علمی و تخصصی یها های علمی دانشجویی حوزه انجمن بین دانشگاهی و متشکل از

 .یقات و فناوریوزارت علوم: وزارت علوم، تحق -8-8

وابسته به  یردولتیو غ یاعم از دولت ی و پژوهشیعال آموزش مؤسسات ها، دانشگاه هیکل منظوردانشگاه:  -8-4

 .است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



 
 

و  ییدانشجو یعلم یها انجمن بر حمایت و نظارت یشورامنظور وزارت:  حمایت و نظارت یشورا -8-5

به منظور است که  یقات و فناوریوزارت علوم، تحق ییدانشجو یعلم یها انجمن یها هیاتحاد

و ها  و اتحادیه ها انجمنعملکرد نظارت بر  همچنین های کالن، گذاری و تعیین راهبردها و برنامه سیاست

 شود. تشکیل میدر وزارت علوم ، ها حمایت آن

 دانشگاه ییدانشجو یعلم یها انجمن کمیته حمایت و نظارت برمنظور دانشگاه:  کمیته حمایت و نظارت -8-6

نظارت بر عملکرد  های کالن، همچنین گذاری و تعیین راهبردها و برنامه سیاست به منظوراست که 

 .شود یل میتشکدر هر دانشگاه  ،ها و حمایت آن ییهای علمی دانشجو انجمن

)همین  ییدانشجو یعلم یها انجمن یها هیها و اتحاد ت انجمنیس و فعالیسنامه تأ نییآمنظور نامه:  نییآ -8-7

 نامه( است. آیین

است که به عنوان  ییدانشجو یعلم یها انجمن یها هیدستورالعمل اتحادمنظور ها:  هیدستورالعمل اتحاد -8-8

 گیرد. مورد استفاده قرار مینامه  آیینضمیمه این 

که موظف به راهنمایی و  : یکی از استادان گروه یا دانشکده مرتبط با موضوع فعالیت انجمناستاد مشاور -8-3

 هدایت شورای مرکزی انجمن می باشد.

  ل شود.یتواند تشک یم ک انجمنی یدانشگاهیا گرایش در هر دانشگاه متناظر با هر رشته  -2 ماده

 .تشکیل شودنامه  نیین آیطبق ضوابط اتواند  می یا ن رشتهیب ییدانشجو یعلم انجمن -تبصره

ب یبه تصو شود که تعیین می ها هیاتحاد دستورالعملدر  ها هیت اتحادیس و فعالیستأ طیضوابط و شرا -8 ماده

 نامه و دستورالعمل در چارچوب ضوابط این آیینها  اتحادیه رسید.خواهد وزارت  حمایت و نظارتشورای 

 نامه باشد. آیینها نباید مغایر با این  مفاد دستورالعمل اتحادیه .دنپرداز د و به فعالیت مینشو تشکیل می ها هیاتحاد

ای مکتوب است شامل اهداف، شرح وظایف، ارکان و تشکیالت، شرایط عضویت و  اساسنامه انجمن مجموعه -4 ماده

نامه تنظیم شده و پس از طی مراحل قانونی به  آیینویژه یک انجمن که در قالب ضوابط کلی این  اجراییکلیه مقررات 

 نامه باشد.  آیینین کند و مفاد اساسنامه نباید مغایر با ا تصویب رسیده باشد. انجمن وفق اساسنامه خود عمل می

 و فرهنگی معاونیید یا رد اصالحات اساسنامه انجمن بر عهده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است. تأ -تبصره

-نامه  ینبا استناد به این آی رااصالحات اساسنامه  با خود مخالفت لیدال و مخالفت ای موافقت کتباً دانشگاه اجتماعی

 مهلت در اظهارنظر عدم. دینما یم ابالغانجمن مربوطه  به -اصالحات اساسنامه نامه افتیدر از پس ماه کی حداکثر

از زمان تصویب اصالحات اساسنامه، اساسنامه جدید جایگزین  .استاصالحات اساسنامه  با موافقت منزله به مقرر

 اساسنامه پیشین انجمن خواهد شد. 

ن یتواند مطابق ا یت انجمن میوع فعالرشته مرتبط با موضل در یشاغل به تحص یهر دانشجو :عضو انجمن -5 ماده

انجمن  یداقل تعداد اعضات بپردازد. حیفعال د و در چارچوب اساسنامه انجمن بهیانجمن درآ تیبه عضونامه  آیین

 باشد. ینفر م 5

 های انجمن است. ها و برنامه عضو انجمن موظف به مشارکت فعاالنه در فعالیت -تبصره

رشته و حوزه تخصصی های مرتبط با  در تمامی عرصه مجاز به هر گونه فعالیت علمی  ها اتحادیه و ها انجمن -6ماده 

 .هستند نامه در چارچوب این آیین انجمن یا اتحادیهآن 



 
 

و حسب  (صنفی ریو غ یبر حزیغسیاسی،  ریغ) یعلم یها مجاز به فعالیت صرفاً ها ها و اتحادیه انجمن -تبصره

. تشخیص موضوع حسب باشند یم یو تخصص یکرد علمیبا رو یصنف و یاسیبا ابعاد س ییها تیمورد مجاز به فعال

  .استمرجع صدور مجوز مورد با 

  :ر استیشامل موارد ز یعلم یها تیاز فعال یبرخ –7 ماده

 (علمی و تخصصی های آموزشی ها و دوره ها، کالس )کارگاه یفعالیت آموزش -7-8

جشنواره، کنفرانس، نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت، گردهمایی علمی و مسابقه، رویداد علمی ) -7-2

 تخصصی(

مدیا، تابلو یا برد،  افزار، فیلم، مولتی )نشریه، کتاب، صفحات مجازی، نرم یعلم ید و نشر محتوایتول -7-8

 مدیای علمی و تخصصی(

 فعالیت پژوهشی )تحقیق، مطالعه و پژوهش( -7-4

 ی )ترویج و حمایت از کارآفرینی(کارآفرین -7-5

 خالقیت علمی )اختراع، ابتکار، نوآوری، نوآفرینی( -7-6

مناظره، بحث و تبادل  ،یشیآزاداند یکرس وگو، اندیشی، مباحثه، گفت وگوی علمی و تخصصی )هم گفت -7-7

 میزگرد، نقد و نظر، حلقه فکری(نظر، سخنرانی، 

های علمی،  همکاری مشترک با مراکز و مجموعهبازدید و های علمی )جلسه،  ارتباطات و همکاری -7-8

 (و ارتباط با دانش آموختگان المللی ای یا تخصصی ملی یا بین صنعتی، حرفهخدماتی، 

 .خود هستنددارای مجوز های  رسانی کلیه فعالیت به اطالع مجاز ها اتحادیه و ها انجمن -تبصره



انجمنالتیوتشكبخشدوم:اركان

 است.ر انجمن یو دب یمرکز یشورا ،شامل مجمع  ارکان انجمن

 گیری انجمن است. متشکل از تمامی دانشجویان عضو انجمن، باالترین رکن تصمیم مجمع انجمن -8ماده 

یا اصالح اساسنامه  و اعضای شورای مرکزییا استیضاح که موضوع آن انتخاب  مجمع انجمنجلسات  -8تبصره 

 یابد. ( کل اعضای انجمن رسمیت می8/2) است با حضور حداقل دو سومانجمن 

با حضور اکثریت نسبی اعضای شود  برگزار می 8موارد غیر از مفاد تبصره که در  مجمع انجمنجلسات  -2تبصره 

 یابد. انجمن رسمیت می

 نیازمند آراء اکثریت حاضران در جلسه رسمی است.  مجمع انجمنمصوبات  -8 تبصره

 مجمع انجمنوظایف اختیارات و  -3 ماده

 ن نامهیین آیچوب اردر چا اساسنامه انجمن و اصالح تصویب -3-8

 تصویب مقررات عضویت در انجمن -3-2

 آنانتخاب اعضای تعیین تعداد نفرات شورای مرکزی و  -3-8

 نظارت بر حسن عملکرد اعضای شورای مرکزی -3-4



 
 

 انجمنهای کالن  مشی خطتصویب  -3-5

 انجمن یمال اموربر و نظارت  گزارش عملکرد شورای مرکزی انجمن یبررس -3-6

از میان کاندیداهای شورای  است که با انجام انتخابات نفر 3یا  7، 5 متشکل از انجمن مرکزی یشورا -81 ماده

  شوند. یک سال انتخاب میمدت  یبرا مرکزی

های  و گرایش ها رشتهشاغل به تحصیل در دانشجویان به کلیه  تواند میاعضای شورای مرکزی  حق انتخاب - تبصره

 است. مجمع انجمنگیری در این خصوص  شود. مرجع تصمیمتفویض مرتبط با انجمن 

 خواهد شد: یملغر یزدالیل ک از یهربنا به  یمرکز یشوراافراد در ت یعضو -88 ماده

  یو فرهنگ ی، ورزشیاسی، سیاعم از صنف ییدانشجو یها گر تشکلید یمرکز یت در شورایعضو -88-8

  ا باالتریو درج در پرونده  یخ کتبیمنجر به توب یانضباط تیمحکوم -88-2

 گذشته یلیمسال تحصیمشروط در نکسب معدل  -88-8

 لیفراغت از تحص -88-4

 انجمن مرکزی یف شورایوظااختیارات و  -82 ماده

مشارکت  یزه برایانگجاد یو اداوطلبانه   علمی یها تیمند به فعال عالقهخالق و ان یدانشجو عضوگیری از -82-8

 انجمندر 

های کالن مصوب  مشی در راستای خط انجمن یها تیفعال تیهدا و ، اجرایماندهز، سایزیر برنامه -82-2

 ها مجمع انجمن و پیگیری اخذ مجوزهای الزم جهت اجرای برنامه

و  دانشجویی یهای علم ، اتحادیه انجمنییدانشجو علمیهای  انجمنگر یارتباط مستمر با د یبرقرار -82-8

 مرتبط با موضوع فعالیت انجمنالمللی  ملی و بین یتخصصو  علمی مجامع

 مشترک یها تیانجام فعال یخارج از دانشگاه برا یها ارتباط با نهادها و سازمان یبرقرار -82-4

 یو مطالعات یپژوهش یها طرح یاجرادر  یو همکار یزیر برنامه -82-5

  مجمع انجمنمصوب اساسنامه  دییتأ پیگیری -82-6

، متخصصان همچنین، یگروه آموزش علمیأت یه یر و اعضایو ارتباط مستمر با مد یهمکارمشورت،  -82-7

 انجمنموفق و ادوار های ذیربط  دانشگاه در رشتهآموختگان  دانش

 ها و نظارت بر عملکرد آنبا مشارکت اعضای انجمن  یمختلف کار یها تهیل کمیتشک -82-8

 انجمنجلسات مجمع منظم  یبرگزار -82-3

 انجمن زات یتجهل و یوسا یحفظ و نگهدار -82-81

معاون و  انجمنبه مجمع  یم و ارائه گزارش مالیتنظهمچنین ها،  برنامه یمال یها نهیهز مینو تأ برآورد -82-88

 فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

 انجمن عملکرد گزارش هیته و ها فعالیت یمستندساز -82-82

 کند. یانتخاب م انجمنر یخود را به عنوان دب یاز اعضا یکیانجمن  مرکزی یشورا :ر انجمنیدب -88 ماده

کسال در یحداقل ت ید سابقه عضویباشند، با یل میمشغول به تحص یکه در مقطع کارشناس یرانیدب -8 تبصره

 د.نانجمن را داشته باش



 
 

را  مصوبات آن یاجرا یریگیو پ انجمنمرکزی  یجلسات شوراو مدیریت  یت برگزاریمسئولانجمن ر یدب -2 تبصره

  نامه است. در کلیه مراجع ذیصالح ذکر شده در این آیینانجمن  و سخنگوی نماینده همچنین دبیردارد. 



انجمنبخشسوم:استادمشاور

را به عنوان استاد مرتبط با موضوع فعالیت انجمن  گروه یا دانشکده استاداناز  یکی شورای مرکزی انجمن -84ماده 

دانشگاه پس از  یو اجتماع معاون فرهنگی د.کن میپیشنهاد دانشگاه  یو اجتماع معاون فرهنگیمشاور انجمن به 

موظف به صدور حکم استاد مشاور  موافقت استاد مربوطهدرصورت و  مشورت با شورای آموزشی گروه یا دانشکده

 . استسال  برای مدت یک انجمن

نامه ارتقای مرتبه  آیین» 8ماده  8جدول شماره  5و  4، 8های استاد مشاور انجمن براساس بندهای  فعالیت -تبصره

 در ارتقاء ایشان درج و اعمال خواهد شد.« های آموزشی و پژوهشی سسهمؤ ت علمیأاعضای هی

ریزی  برنامه اتیکل موظف به راهنمایی و هدایت شورای مرکزی انجمن در انجمن استاد مشاور -85ماده 

دانشکده و  استادانتسهیل ارتباط شورای مرکزی با رئیس و معاونان دانشکده و دانشگاه، ، انجمنهای  فعالیت

این آموختگان موفق مشغول به کسب و کار در بیرون دانشگاه و حضور در جلسات مشترک با  دانشگاه، افراد و دانش

  است. افراد

شورای مرکزی انجمن  نشود،  فوقف یموفق به انجام وظا یلیبه دالانجمن  استاد مشاور که یدرصورت -تبصره

را به معاون دیگری و استاد  را داشته باشد حکم استاد مشاور لغوتقاضای  ،تواند یک بار در طول دوره مسئولیت می

 یو اجتماعنماید. تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده معاون فرهنگی پیشنهاد دانشگاه  یو اجتماعفرهنگی 

 دانشگاه است.



مجمعدانشگاهبخشچهارم:

است که در این  دانشگاه یها انجمنکلیه ندگان ینمامرکب از  :های علمی دانشجویی دانشگاه مجمع انجمن -86 ماده

 مجمع ،شده باشد ثبت انجمن 5که حداقل  ییها دانشگاهدر . شود نامیده می «مجمع دانشگاه»نامه به اختصار  آیین

 .شود یل میدانشگاه تشک

 فیل دهند که وظایدانشکده را تشک مجمع توانند یانجمن داشته باشند م 8که حداقل  ییها دانشکده -8  تبصره

 د. شو یض میبه آن تفودر سطح دانشکده  دانشگاه مجمع

نماینده ا عضو شورای مرکزی انجمن باشد. انتخاب یر یباید دبدر مجمع دانشگاه/دانشکده نماینده انجمن  -2تبصره 

 بر عهده شورای مرکزی انجمن است. انجمن 

مدت  یشان برایمجمع دانشگاه توسط ا یان اعضایمجمع دانشگاه با انجام انتخابات از م یاجرای یشورا -87ماده 

موظف  شورای اجرایی شود. سازوکار انتخابات در اساسنامه مجمع دانشگاه مشخص خواهد شد. یل میسال تشک کی

اجرای  به برگزاری جلسات مجمع دانشگاه حسب ضرورت و یا درخواست اعضای مجمع دانشگاه و پیگیری و

 مصوبات آن است.



 
 

تواند  یم کند و مجمع دانشگاه را مشخص می ود وظایف و اختیارات شورای اجراییحد مجمع دانشگاه -8تبصره 

 د.یض نمایمجمع دانشگاه تفو ییاجرا یف خود را به شورایارات و وظایا تمام اختی یبخش

ا اصالح اساسنامه است یمجمع دانشگاه و  اجراییشورای  جلسات مجمع دانشگاه که موضوع آن انتخاب -2تبصره 

 ابد.ی یت میدانشگاه رسم یعلم یها ندگان انجمنینما یت نسبیبا حضور اکثر

 مجمع دانشگاه و اختیاراتف یوظا -88ماده 

ی ها برنامه یاجراهای دانشگاه به منظور  بین انجمن یمشترک و هماهنگ یها ب طرحیشنهاد و تصویپ -88-8

 مشترک

 دانشگاه کمیته حمایت و نظارتدر و نیز نمایندگان مجمع دانشگاه  مجمع دانشگاه اجراییشورای انتخاب  -88-2

 دانشگاههای  انتخابات انجمن ییأت اجرایهنماینده مجمع دانشگاه در  یمعرف -88-8

 نامه نیین آیدر چارچوب ا های دانشگاه انجمن نمونهمجمع دانشگاه و کلیات اساسنامه  اساسنامه بیتصو -88-4

 ها ن انجمنیبه مسائل ب یدگیرس -88-5

ای جدید  رشته های تخصصی و بین های دانشگاه و همچنین حوزه رشتهکلیه  های اندازی انجمن تسهیل راه -88-6

 غیرفعالهای  سازی انجمن و فعال

ر مجمع دانشگاه یبخود را به عنوان د یاز اعضا یکیمجمع دانشگاه  یاجرای یشورا :ر مجمع دانشگاهیدب -83ماده 

 ت خواهد کرد.ید که وفق اساسنامه مجمع دانشگاه فعالینما یانتخاب م

مصوبات آن و  یاجرا یریگیو پ مجمع دانشگاه اجراییشورای جلسات دیریت مو  یت برگزاریمسئول ،ریدب -تبصره

گزارش از اخذ ن یو همچن ها انجمناز ین اعتبارات مورد نیتأم یریگیز پیو ن مجمع دانشگاهارائه گزارش مستمر به 

همچنین دبیر نماینده و سخنگوی مجمع دانشگاه در کلیه مراجع ذیصالح ذکر شده در  دارد.را نه کرد آن ینحوه هز

  نامه است. این آیین

، وزارت علوم فرهنگی و اجتماعی اداره کل با هماهنگی ها اتحادیه اندبیرو ها  دانشگاه مجمع انریدب -21 ماده

 یزیر برنامه ،اتی، انتقال تجربها و اتحادیه ها انجمن یمشکالت عموم و مسائل یجهت بررس تحقیقات و فناوری

به  های موجود تقویت اتحادیه های جدید و اندازی اتحادیه راه ،مشترک یها و جشنواره ها برنامه ،ها جهت طرح

 .خواهند داد ل جلسهیتشک صورت ساالنه



هاتانجمنیوفعالسیستأ:ضوابطپنجمبخش

نفر از  5 ، حداقلای رشته ای یا بین در هر حوزه علمی و تخصصی اعم از رشتهس انجمن یتأس یبرا -28 ماده

خود  یتقاضا، انجمن ت موسسعلمی، به عنوان هیأهای مرتبط با آن حوزه  مشغول به تحصیل در رشتهان یدانشجو

نویس اساسنامه  سیس، ارائه پیشبه پیوست تقاضای تأ. خواهند دادارائه دانشگاه  یو اجتماع یمعاون فرهنگرا به 

حوزه علمی در  یانجمن فعالیتدر صورت عدم دانشگاه  یو اجتماع یمعاون فرهنگاست.  یضرورپیشنهادی 

خود یا مخالفت و دالیل مخالفت موافقت ، کتباً  مرتبط یآموزش های گروهها و  دانشکده، پس از مشورت با پیشنهادی



 
 

نماید. عدم اظهارنظر  به دانشجویان متقاضی ابالغ می -ماه پس از دریافت نامه حداکثر یک - راسیس با درخواست تأ

 س است.یسمهلت مقرر به منزله موافقت با تأ در

 یو اجتماع یمعاون فرهنگن نامه، بر عهده ییآ نیا با استناد بهت موسس هیأتایید یا رد اساسنامه پیشنهادی  -تبصره

سس باید نسبت به فراخوان عضوگیری و نامه و صدور مجوز فعالیت، هیئت مؤدانشگاه است. در صورت تایید اساس

موافقت ماه پس از  2حداکثر - دوره شورای مرکزیبه منظور برگزاری انتخابات اولین انجمن مجمع اولین برگزاری 

 اقدام نماید. -با تاسیس انجمن

دانشگاه زمان دقیق  یشود. معاون فرهنگی و اجتماع ها در اسفندماه برگزار می انتخابات کلیه انجمن -22ماده 

 کند. برگزاری انتخابات را اعالم می

سه نفره انتخابات با  اجراییهیأت انجمن، مرکزی  یشورامسئولیت  یان مدت قانونیک ماه قبل از پای -28 ماده

ترکیب یک نماینده از اعضای شورای مرکزی )با شرط عدم داوطلبی(، یک نماینده از مجمع دانشگاه و یک نماینده 

دانشگاه تشکیل شده و نسبت به برگزاری انتخابات دوره جدید اقدام و صورتجلسه  یاز معاونت فرهنگی و اجتماع

 ارسال خواهد کرد.  دانشگاه یی معاون فرهنگی و اجتماعرا برا

، انجمن را در انتخابات اجراییت توسط هیأ د انتخاباتییپس از تأدانشگاه  یو اجتماع یمعاون فرهنگ -8تبصره 

 دانشگاه ثبت و به دانشکده اعالم خواهد کرد.  ییهای علمی دانشجو ست انجمنیل

، انتخابات برگزار انجمن ساله مسئولیت شورای مرکزی از پایان دوره یک پسماه  حداکثر یکچه  چنان -2تبصره 

 است. نامه آییناین  28سیس وفق ماده انجمن منوط به طی مجدد فرایند تأ نشود، ادامه فعالیت

را به عنوان اعضای انجمن از  یکی شورا، انجمن مرکزی یشورا یدر صورت داوطلب شدن تمام اعضا -8  تبصره

 کند. یانتخاب م ییأت اجرایه نده درینما

دانشگاه در مواردی چون انحالل شورای مرکزی  یمجمع دانشگاه با همکاری معاون فرهنگی و اجتماع -4تبصره 

دانشگاه یا از نصاب افتادن شورای مرکزی انجمن، مسئول برگزاری انتخابات  کمیته حمایت و نظارتتوسط انجمن 

 است.برای باقیمانده دوره مسئولیت آن شورا تشکیل شورای مرکزی جدید  منظوربه ماه  2ظرف مدت ای  دوره میان

 باشند: ذیلباید واجد شرایط انجمن مرکزی  یشورا انتخاباتداوطلبان  -24 ماده

 یط عمومیشرا - الف

 اشتغال به تحصیل در رشته مربوط  -8

 عضویت در انجمن  -2

 یو فرهنگ ی، ورزشیاسی، سیاعم از صنف ییدانشجو یها گر تشکلید یمرکز یت در شورایعدم عضو -8

است، تشخیص  ا باالتریو درج در پرونده  یخ کتبیمنجر به توب یانضباط تیمحکومدر مواردی که فرد دارای  -4

 دانشگاه یصالحیت داوطلبی بر عهده معاون فرهنگی و اجتماع

 .یعموم یو دکترا یکارشناس، یکاردانان مقاطع یدانشجو یبرا یلیمسال تحصیک نیگذراندن حداقل  -5

 عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته -6

 یط اختصاصیشرا - ب

 نباشد.  84و یا کمتر از سال  مین معدل گروه در همان نیانگیسال گذشته داوطلب کمتر از م میمعدل ن -8



 
 

و  علمی ترویجی، علمی پژوهشی یا علمی مروری اتیک مقاله علمی چاپ شده در نشریداشتن حداقل  -2

  مدیر گروه یا استاد مشاور انجمنیید نشریات علمی تخصصی مشروط به تأ

 طرح یا مجریکارفرما  یه ازدییتأ و ارائه یک طرح پژوهشی یدر اجرا یا همکاریاجرا  -8

 ا ترجمه کتابیف یدر تأل یا همکاریف یتأل -4

 یید مراجع ذیصالحشده یا طرح کارآفرینی مورد تأ همکاری و مشارکت در اختراع ثبت -5

  کند. اختصاصی کفایت میط یاز شرا یکیحداقل های شرایط عمومی باشند اما داشتن  واجد همه بندد یداوطلبان با -تبصره 

 یو اسام ینامه بررس نیین آیا 24اساس ماده  ت نامزدها را بریصالح ،دانشگاه یفرهنگی و اجتماعمعاون  -25 ماده

  کند. انتخابات اعالم می اجراییت به هیأرا  ی واجد شرایطنامزدها

را کتباً به عدم صالحیت موظف است پیش از برگزاری انتخابات دالیل  یمعاون فرهنگی و اجتماع -تبصره

  اعالم کند.اند، در صورت درخواست ایشان،  داوطلبانی که واجد شرایط نبوده

ه مراحل یدر کلانتخابات  اجرایی أتیهنسبت به عملکرد ا اعتراض یت و یدر صورت وجود هرگونه شکا -26 ماده

 . است یریگیمرجع پ دانشگاه یمعاون فرهنگی و اجتماع، انجمن انتخابات

سطح دانشکده برگزار  که دردر صورتی  ،انجمن یید استاد مشاور، پس از تأها تیها و فعال مجوز برنامه -27 ماده

معاون که در سطح دانشگاه برگزار شود توسط  یو در صورت)یا مسئول ذیربط( دانشکده  فرهنگی شود توسط معاون 

استانی، ) یکه در سطح فرادانشگاه یدانشکده و در صورتفرهنگی د معاون ییپس از تأدانشگاه  یو اجتماع یفرهنگ

 یفرهنگمعاون د ییدانشگاه پس از تأ کمیته حمایت و نظارت برگزار شود توسط المللی( ای، ملی یا بین منطقه

 شود. یصادر مدانشگاه  یو اجتماع یمعاون فرهنگدانشکده و 

حمایت و  کمیتهبه عضو اتحادیه   تواند از طریق انجمن های اتحادیه، می ها و فعالیت درخواست مجوز برنامه -تبصره

دانشگاه مکاتبه کمیته حمایت و نظارت برای اخذ مجوز برگزاری با  اتحادیه مستقیماًیا دانشگاه ارسال شود  نظارت

 .کندو اعالم نظر  یدانشگاه موظف است درخواست اتحادیه را بررسکمیته حمایت و نظارت . نماید

 مرجع صدور مجوز است. صیبه تشخ ها مصوب انجمن یها از طرح یت مالیزان و نحوه حمایم -28 ماده

 یو مجوزها خود دانشگاه از اساسنامه مجمع اجراییشورای یا   انجمنمرکزی  یشورا تخلف در صورت -23ماده 

مجمع  اجراییشورای ا یانجمن مرکزی  یبار اول به شورا یبرا دانشگاهکمیته حمایت و نظارت ، صادر شده

برای بار  تخلفدر صورت  .دهد یم یکتب تذکر بار دوم یدر صورت تخلف براو  یتذکر شفاهحسب مورد  دانشگاه

در شود تا  دانشگاه فراخوانده میکمیته حمایت و نظارت مجمع دانشگاه حسب مورد به ر یا دبیر انجمن یدبسوم، 

 نشودقانع  حاتیاز توض دانشگاهکمیته حمایت و نظارت  که یح دهد. در صورتیخود را توض اتل اقدامیدال شورا

مجمع دانشگاه  اجراییشورای یا انجمن  مرکزی یانحالل شورا ایدار  ق مدتیتعل، تیفعال توقف تواند نسبت به یم

 د.یحسب مورد اقدام نما

توانند نامزد  ینماست، منحل شده مجمع دانشگاه که  اجراییانجمن یا شورای مرکزی  یشورا یاعضا -تبصره

  .شوندآتی انتخابات 

 



 
 

ییعلمیدانشجوهایانجمنهایهاواتحادیهانجمنحمایتونظارتبر:شورایششمبخش

 شود: یل میتشک ذیلب یبا ترکوزارت  حمایت و نظارت یشورا – 81 ماده

 معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم )رئیس شورا(،  -

 ،(یا نماینده تام االختیار وی)معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم  -

 ،(االختیار وی یا نماینده تام)معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم  -

 (، ر شورایدب) وزارت علوم و اجتماعی مدیرکل فرهنگی -

 ،رانیاهای علمی  دبیر کمیسیون انجمن -

معاون فرهنگی و  انتخابهای علمی به  نظر در حوزه انجمن سه نفر از استادان مشاور یا افراد صاحب -

 ،اجتماعی وزارت علوم

 ایشان،به انتخاب ها  نفر از دبیران مجمع دانشگاه یکو ها  تن از دبیران اتحادیه دو -

 شود.  یصادر مکسال یمدت  یبرا وزارت علوم یو اجتماع یمعاون فرهنگتوسط شورا  یانتخاب یحکم اعضا -تبصره 

 وزارت حمایت و نظارتشورای وظایف  -88ماده 

های کشور در  دانشگاه ییهای علمی دانشجو انجمن ییاجرا یها ین خط مشییو تع یگذار استیس -88-8

 است توسعه علمی و قانون برنامه.یچارچوب س

ها  های علمی دانشجویی دانشگاه انجمن های حمایت و نظارت بر کمیتهها و نظارت بر  ارزیابی فعالیت -88-2

 ها. های مستند و سایر روش براساس گزارش

های علمی  های علمی دانشجویی با انجمن انجمناخذ تصمیم و ارائه پیشنهاد جهت تسهیل ارتباط بین  -88-8

 های علمی متناظر یا مشابه آن در کشورهای دیگر. استادان و پژوهشگران و انجمن

 های علمی دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای آن. انجمن های اتحادیه تصویب دستورالعمل -88-4

 ها  نامه و دستورالعمل اتحادیه آیینتفسیر این  -88-5

 شود: یل میتشک ذیلب یبا ترک دانشگاه کمیته حمایت و نظارت -82 ماده

 (شورا سی)رئ رئیس دانشگاه -

 (نایب رئیس شورا)معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  -

 دانشگاه معاون پژوهش و فناوری -

 ر شورا(یدانشگاه )دب ها در ت انجمنیمرتبط با فعالر یمد -

 دانشگاه ر پژوهشییمد -

 س دانشگاهیانتخاب رئ بهدانشگاه  های استادان مشاور انجمن ک نفر ازی -

 شانیدانشگاه به انتخاب امجمع  از ندهینماسه  -

 شود.  یصادر مک سال یمدت  یبراس دانشگاه یتوسط رئشورا  یانتخاب یحکم اعضا -تبصره

 دانشگاه کمیته حمایت و نظارت فیوظا -88 ماده

 دانشگاه علمی  های استیدانشگاه در چارچوب س ییعلمی دانشجو های انجمن ییاجرا  ین خط مشییتع -88-8
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به  یدگیو رسنامه  آیینن یاهای علمی در چارچوب  نظارت بر حسن عملکرد انجمنها و  ارزیابی فعالیت -88-2

 ات و تخلفات و حل اختالفاتیشکا

ا ی ی، ملیکه در سطح فرا دانشگاه ییهای علمی دانشجو انجمن یشنهادیپ یها ب برنامهیو تصو یبررس -88-8

 .شود میبرگزار  یالملل نیب

گر یل ارتباطات با دیتسهاعم از  ییهای علمی دانشجو و مستمر انجمن یادیمسائل بن یو هماهنگ یزیر برنامه -88-4

 ده یبرگز یها طرح ،های علمی فعال ر از انجمنیق و تقدی، تشویمال یها تیجامعه، جلب حما ینهادها

 های دانشگاه  نه انجمنبرنامه و بودجه ساالو تصویب شنهاد یپ -88-5

 وزارت حمایت و نظارتهای ابالغی از جانب شورای  ریزی به منظور تحقق سیاست برنامه -88-6

 دانشجویی دانشگاه یعلم یها انحالل انجمن ای و قیتعلت، یتوقف فعال حکمصدور  -88-7

برنامه در  یهای علمی دانشجویی که درخواست اجرا های انجمن اتحادیهبررسی و صدور مجوز برنامه  -88-8

 آن دانشگاه را دارند. 

 ی دانشگاهها انجمن یمال یها تیفعال یچگونگ یسازوکار الزم، مناسب و شفاف برا طراحی و تصویب -88-3

مرجع  دانشگاه و نظارت کمیته حمایت ومرجع تجدید نظر در آراء معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه،  - 84 ماده

  است.وزارت  حمایت و نظارتدانشگاه، شورای  کمیته حمایت و نظارت ءد نظر در آرایتجد

کمیته حمایت و در اداره کل فرهنگی و اجتماعی و دبیرخانه  وزارت حمایت و نظارتدبیرخانه شورای  –85ماده 

 دانشگاه مستقر خواهد بود. یو اجتماع در معاونت فرهنگی  دانشگاه نظارت

یا دانشگاه د، رئیس دانشکده وجود ندار یو اجتماع فرهنگی که پست معاون هایی دانشگاهها و  در دانشکده -86ماده 

 دهد. ارجاع میمربوطه یا مدیران  هد داد و یا به یکی از معاوناننامه را انجام خوا ینیفرهنگی در این آ معاونوظایف 

 نامه را به معاون فرهنگی ینیقسمتی از اختیارات خود در این آ تواند دانشگاه می یو اجتماعمعاون فرهنگی  -8تبصره

 دانشکده تفویض نماید.یا مقام ذیربط 

حسب مورد همان معاون  یو اجتماع یاراتِ معاون فرهنگیف و اختین نامه، ضوابط، وظایین آیدر ا -2تبصره

 ست.دانشگاه ا یو فرهنگ ییدانشجو

 

قات یعلوم، تحق سرپرست وزارتب یبه تصو 23/7/8836 تبصره در تاریخ 88ماده و  87 نامه در نیین آیا -87 ماده

های علمی دانشجویی  نامه انجمن ینیو جایگزین آ است الزم االجراها  خ ابالغ به دانشگاهید و از تاریرس یو فناور

 .خواهد شد 88/3/8887مصوب 

 ضياء اهشمي سيد 
 سررپست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

Mr Bolouri
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