
1 

 

 ا(د)اجویان اشراقاساسنامه انجمن دانش

 مقدمه

مرای مای مناسر  براای فعاتيتتقويت روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراام  ووردن ممينرهجهت 

گيای ام توانمندی و خالقيت ونان در تحقق توسعه علمي و نهضرت ممچنين بهاهو  فامنگي پژومشي،،جمعي علمي

بره فعاتيرت  ذيلت رامقاطبق  و تشكيل هبا حمايت دانشگادانش جويان اشااق  افزاری انجمنامتوتيد عل  و جنبش ن

 .دپاداممي

 فصل اول

 كليات 

 قابل استفاده است. ا(د)اانجمن دانش جويان اشااق( که به صورت مخفف  نام انجمن عبارت است ام ) يك :ماده 

چ يك ام گاوه ما و باشد و به ميدارای شخصيت حقوقي ميانجمن تشكلي است علمي و فامنگي که اين ماده دوم: 

 .احزاب سياسي وابستگي ندارد

ومارت تحصريالت ملزم به موامين شاع مقدس اسالم و رعايت قوانين دوترت جمهروری اسرالمي،  ماده سوم: انجمن

  عاتي و موسسه تحصيالت عاتي اشااق مي باشد.

توانند ای باشند ميند رشته عالقمند به تشكيل انجمن دانشجويي بين رشتهتبصاه ر در صورتي که دانشجويان دو يا چ

 اقدام نمايند. اساسنامه  طبق ضوابط اين 

اصلي موسسه تحصيالت عاتي اشااق در شها ماات مي باشد. شعبه مای انجمن مقاا( در د)اماده چهارم : ماکز اصلي

  تواند تشكيل شود.ممااه شعبه مای موسسه اشااق در سايا واليات نيز مي 

 امداف انجمن عبارت است ام :  رپنج  ماده 

  .بايكديگا و با موسسه تحصيالت عاتي اشااق جويان ارتباط مدفمند مستما بين دانش باای  بستا سامی .1

 جويان.ارتقای سطح دانش، تهذي  ومهارت دانش انتقال و تبادل تجابيات و مهارت مای دانشجويان در جهت   .2

وموختگران و مای مناس  باای شركوفايي اسرتعدادما، براانگيختن خالقيرت علمري دانشرجويان، دانشايجاد ممينه .3

 .گيای ام توانمندی ايشان در تقويت فضای علمي دانشگاهبهاه

 .مامای علمي جمعي و نهادينه ساختن اين فعاتيتافزايش مشارکت و رقابت دانشجويان در فعاتيت .4
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 .جويي و رامنمايي و مدايت دانشجويان در اما ومومش و پژومشمای علمي دانشحمايت ام فعاتيت .5

 .مای مختلف جامعهتقويت و تحكي  پيوندمای نظام ومومش عاتي با بخش .6

 .گيای ام توان علمي اعضای ميأت علميتعميق دانش و بينش علمي دانشجويان با بهاه .7

 هت رفع ون ما. جويان و ممكاری با مسؤالن در جناسايي مشكالت علمي و اداری دانشش .8

 شاح وظايف انجمن عبارت است ام: -شش ماده 

 .مناظاه و نقد علميباگزاری جلسات ر 1

 .مای تخصصيانديشي و نشستم باگزاری جلسات ر 2

 .مای علمي و پژومش تقويت بانامه مای مطاتعاتير 3

 .مای کمك ومومشيعاتيتفايجاد ممينه باای ر 4

 ورمشي، منای(.)  فعاتيت مای فامنگيانجام  -5

 .ما و مسابقات علمي )داخلي و خارجي(ما، کنفاانسر باگزاری و ممكاری در اجاای جشنواره6

 .ر ومومشيمای علميای و فيل افزارمای رايانهر انتشار نشايه علمي، کتاب و نشايات اتكتاونيكي، نام7

 .مای علمي ام مااکز علمي، صنعتياجاای بامديدممكاری در ر 8

 .مای ماتبط با امداف انجمنرساني در خصوص کليه فعاتيتطالعر ا9

 .مای پژومشي و اختااعات دانشجويانمای علمي، فعاتيتر حمايت و تشويق مادی و معنوی ام ابتكارات، خالقيت11

 

 فصل دوم

 اركان و تشكيالت نحوه عضویت،

 عضويت داشته باشنددانشجويان با حال موسسه اشااق مي توانند در انجمن  ر  مفت ماده 

 چگونگي عضويت: -مشت ماده 

 داشتن کارت دانشجويي معتبا. .1

 ارائه در خواست کتبي عنواني ميات مدياه. .2
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 )حضوردر جلسات، پاداخت حق اتعضويت، اتتزام به تصامي  انجمن...(. شاايط عضويترعايت  .3

 مدياه است. انجمن دانشجويان اشااق دارای مجمع عمومي، شورای ماکزی وميات -نه  ماده

 مجمع عمومي انجمن در ماسمستا تحصيلي يك ماتبه با دعوت ام ممه اعضای انجمن تشكيل مي شود. -دم ماده 

 تبصاه: شاح وظايف و اليحه کاری مجمع توسط شورای ماکزی تدوين خوامد شد.

 ا( مي باشد.دشورای ماکزی عاتي تاين ماجع تصمي  گيای در )ا -دم يامماده 

 نمايندگان ممه صنوف درسي اعضای شورای ماکزی را تشكيل مي دمند. -امدم دوماده 

 شورای ماکزی داری جلسات ثابت ماموار و جلسات فوق اتعاده به دعوت ميات مدياه مي باشد. -سيزدم ماده 

 عبارتند ام: وظايف شورای ماکزی -چهاردم ماده 

 .فامنگي ،پژومشي ،مای علميفعاتيت باای مشارکت در دانشجويانتشويق ر 1

 .مای ادواری و ساالنه انجمنريزی، ساماندمي، اجاا، مدايت و نظارت با فعاتيتر بانامه2

 .مای علمي تخصصي داخل و خارج دانشگاهمای علمي دانشجويي و انجمنر باقااری ارتباط مستما با ديگا انجمن3

مرذکور  مورد تاييد شورای حمايت ام انجمرن موسسه ارتباط با انجمن مای مماثل خارج ام تبصاه: المم است مانوع

 قاار گياد. در ماده بيست ويك 

 .مای پژومشي و مطاتعاتيريزی و پيشنهاد ممكاری باای اجاای طاحر بانامه4

 .مای مختلف کاری و نظارت با عملكاد ونهار تشكيل کميته5

ما، تنظي  و ارائه گزارش ماتي انجمرن تي بانامهمای مار حفظ و نگهداری وسايل و تجهيزات انجمن، تصوي  مزينه6

 .فامنگي دانشگاهمعاونت به طور ساالنه و ارسال ون به 

 .فامنگيمعاونت و ارائه ون به  در اول سال ومومشي مای ساالنهر تدوين بانامه7

 ين مصاف.يتصمي  در مورد چگونگي تامين بودجه و تع -8

ضور اکثايت اعضاء رسميت يافته و مصوبات ون با توافرق بريش ام پنجراه : جلسات شورای ماکزی با حپانزدم  ماده

 فيصد کل اعضاء قانوني است.

 مديايت شورای ماکزی با عهده ميات مدياه است. -شانزدم ماده 
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مديا فامنگي و يك تن ام استادان با معافي رياست موسسه در جلسات شورای ماکزی به عنوان نراظا  -مفدم ماده 

 يافت. حضور خوامند

ميات مدياه: ميات مدياه ماک  اند ام دبيا انجمن، معاون و منشي که ام بين اعضای شورای ماکزی  -ميجدم ماده 

 با رأی وماد، مسقي  و مخفي اعضای شورای ماکزی به مدت يك سمستا انتخاب مي شوند.

 ر نظا گافته شود.: شايسته است در انتخاب اعضای ميات مدياه، توانايي، شايستگي وجنسيت د1تبصاه

 شورای ماکزی مي تواند دارای کميسيون مای تخصصي در رشته مای مختلف باشد. -2تبصاه

 ميات مدياه دارای جلسرات ثابرت مفتگري و جلسرات فروق اتعراده بره دعروت رئريس ميرات مردياه -نومدم ماده  

 مي باشد. 

 وظايف ميات مدياه: -بيست  ماده

 زی.باگزاری و اداره جلسات شورای ماک -1

  رياست دانشگاه. به  ما يكماه يك بار و ارائه گزارش مستماانجمن  پيگيای و نظارت با اجاای مصوبات  -2

 طاح و پيشنهاد بانامه مای علمي، فامنگي به شورای ماکزی. -3

)امور ماتي، حفظ و استفاده صحيح ام امروال و تجهيرزات، اجراای ام جمله  نظارت با حسن عملكاد انجمن -4

 .دانشجويان اشااق ...( و ارائه گزارش به کميته حمايت و نظارت با انجمننامه و ويين

جهرت بارسري مسرائل، معاونرت فامنگري بره دعروت ما سمستا  يكبرار علمي دانشگاه حداقل  دبيا انجمن -5

 .دمندمای مشتاك تشكيل جلسه ريزی جهت طاحها و بانامهو بانامه مشكالت عمومي انجمن

 مصاف ون طبق تصمي  شورای ماکزی. دريافت حق اتعضويت ما و -6

 فصل سوم

 انجمناز شورای حمایت  

به منظور حمايت ام انجمن شورای ماک  ام رئيس موسسره، معراون اداری و مرديا فامنگري  -بيست ويك ماده 

 تشكيل مي شود.

شرورای ماکرزی : تعيين ميزان حمايت مای ماتي و امكاناتي ام انجمن، تعيين يك نفا نماينده در ماده بيست دوم

به عنوان ناظا، پشتيباني ام انجمن در خارج ام موسسه، نظارت با عملكاد انجمن، تاييرد اصرالحات احتمراتي در 



5 

 

انجمن با تشركل مرای مماثرل، تاييرد انحرالل انجمرن ام  اساسنامه، تامين ارتباطات بياوني انجمن، تاييد توافقات

 جمله و ظايف شورای حمايت ام انجمن مي باشد.

: کليه اعضاء ملزم به پذياش اساسنامه، رعايت ويرين نامره و دسرتوراتعمل و مقرارات مصروب و سوم بيسته ماد

 انجمن مي باشند.

موسسره تحصريالت شرورای مشرورتي  به تصوي  8/1392/ 18  تبصاه در تاريخ  5 ماده و  23 در اساسنامه اين 

 عاتي اشااق رسيده و قابل اجاا مي باشد.

 

 

 

 


