
 تعالي شأنهسمهأب

 مشترك اساسنامه

 انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه تهرانپيشنهادي

:مقدمه

رئيسه دانشگاه و هيئت  دانشگاه تهران مصوب دانشجويي اساسنامه در چارچوب آيين نامه اجرايي انجمن هاي علمي اين

كه توسط دفتر امور انجمنهاي علمي »شجويي دانشگاه هاي انجمن هاي علمي دانفعاليتسيس و أشيوه نامه ت«دستورالعمل 

. استشدهو در اجراي مفاد آنها تهيه و تنظيم دانشجويي تهيه شده 

نام انجمن: 1ماده

 تهران دانشگاه]نام رشته[انجمن علمي دانشجويي  عبارت است از انجمننام 

اهداف: 2ماده

يانشجون علمي داوشكوفايي خالقيتها  ايجاد زمينه مناسب براي بروز استعدادها،-2-1

 دانشجويانتحقيقاتي فوق برنامه علمي، مطالعاتي و ي نهادينه ساختن فعاليتها-2-2

گروهيو  علمي فعاليتهاي افزايش سطح مشاركت و رقابت سالم دانشجويان در -2-3

 اجتماعي  هاي مختلف دانشگاه با بخشپيوندهايت ي بهره گيري از توان علمي دانشجويان در جهت تقو-2-4

.  و سياسي توسط انجمن ممنوع مي باشدنفيصانجمن ماهيتي صرفاً علمي داشته و هر گونه فعاليت : تبصره

اركان انجمن : 3ماده

: اركان انجمن عبارتند از -3-1

 شوراي مديريت انجمن -الف

 دبير انجمن -ب

 تن را 2 را با اكثريت نسبي به عنوان شوراي مديريت و انجمنعضاي  تن از ا5 اعضاي انجمن از طريق انجام انتخابات -3-2

. مدت يكسال انتخاب مي كنندبرايبعنوان عضو علي البدل 

وي  از اعضاي اصلي شورا، اولين عضو علي البدل جايگزين يكي... ا لغو عضويت وي در صورت استعفا يا فراغت از تحصيل -3-3

. خواهد شد

مديريت انجمن وظايف شوراي : 4ماده

پژوهشي– انجام فعاليتهاي علمي براي جذب دانشجويان عالقمند و با استعداد و ايجاد انگيزه -4-1

و همكاري براي اجراي آنها برنامه ريزي براي فعاليتهاي انجمن -4-2



كرد آنها  اعضاي انجمن و نظارت بر عملمسئوليت عضويت و ا تشكيل كميته ها و بخش هاي مختلف كاري ب-4-3

 تهيه و تصويب آيين نامه داخلي انجمن-4-4

 و نهادها و موسسات  انجمنهاي علمي تخصصي مشابه،دانشجويي برقراري ارتباط و تبادل تجربيات با انجمنهاي علمي -4-5

فعاليت انجمن ينه مرتبط با زم

 برگزاري انتخابات شوراي مديريت دوره بعد-4-6

 عملكرد اوبربين اعضاي شوراي مديريت و نظارت  انتخاب ديبر انجمن از -4-7

. اجرايي انجمن مي باشدهاي شوراي مديريت انجمن مرجع تصويب برنامه ها و تصميم گيري -4-8

 فعاليت شوراي مديريت تا زماني است كه حداقل سه نفر از اعضاي شورا امور انجمن را اداره نمايند در غير اينصورت بايد -4-9

.  برگزار شودانتخابات جديد

وظايف دبير انجمن : 5ماده

 اجرايي انجمن و هماهنگيهاي الزم را پيگيري و انجام امور دبير انجمن مجري مصوبات شوراي مديريت انجمن بوده و -5-1

.خواهد داد

. پرديس خواهد بود/  دانشجويي دانشكده علميدر شوراي دبيران انجمنهاي  دبير انجمن، نماينده انجمن-5-2

 انجمن مسئوليت انجام مكاتبات و ايجاد اسناد رسمي مديريتي ا دبير انجمن نماينده انجمن بوده و به نمايندگي از شور-5-3

.  را عهده دار خواهد بودآنانجمن و پاسخگويي در قبال 

 عضويتط شراي-6ماده

ت فرم عضويدرخواست و تكميل  اعالم پايبندي به مفاد اساسنامه بوسيله -6-1

 دانشگاه در اشتغال به تحصيل در گروه آموزشي مرتبط با عنوان انجمن -6-2

 دانشجويي دانشگاه تهرانعلمي دارا بودن شرايط مندرج در آيين نامه اجرايي انجمنهاي -6-3

: 7ماده

انجمن شوراي مديريت  / موسس تصويب اعضا هيئت به در تاريخ                          بند ماده و         6 اساسنامه در اين

.رسيد]نام رشته و نام دانشكده[دانشجويي علمي 



 و امضاينام و امضاي هيئت موسس نام
 پرديس /دانشكده دانشجويي و فرهنگي معاون اعضاي شوراي مديريت انجمن يا
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