
 تعالی سمهاب

دانشگاهمحققاردبیلیدانشجوییهایعلمیانجمننامهاجراییشیوه

 شرایطعمومیکاندیداهایعضویتدرشورایمرکزی: -1بند

 اشتغال به تحصیل در رشته مربوط الف.

 مربوطه عضویت در انجمن ب.

 های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل .پ

 کارشناسیطع مقگذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان  ت.

عمل  3بندتبصره)در موارد خاص مطابق  قبل از زمان برگزاری انتخاباتعدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی  ث.

 خواهد شد.(

پروندد  یدا بدا تر اسدت، تشدخی       در مواردی که فرد دارای محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در  :تبصره

 خواهد بود. صالحیت داوطلبی بر عهد  معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگا 

  

شرایطاختصاصیکاندیداهایعضویتدرشورایمرکزی: -2بند

 .نباشد ۱۴سال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گرو  در همان نیمسال و یا کمتر از ممعدل نی الف.

مقاله علمی چاپ شد  در نشریات علمی ترویجی، علمی پژوهشی یا علمدی مدروری و نشدریات علمدی     داشتن حداقل یک  ب.

 تخصصی مشروط به تأیید مدیر گرو  یا استاد مشاور انجمن

 اجرا یا همکاری در اجرای یک طرح پژوهشی و ارائه تأییدیه از کارفرما یا مجری طرح پ.

 تألیف یا همکاری در تألیف یا ترجمه کتاب ت.

 همکاری و مشارکت در اختراع ثبت شد  یا طرح کارآفرینی مورد تأیید مراجع ذیصالح ث.

و تعدداد کاندیدداهای   میزان استقبال توجه به  و بادانشگا  مجموعه فرهنگی  صالحدیداعمال شرایط اختصاصی با  :تبصره

 نام شد  جهت عضویت در شورای مرکزی انجمن مربوطه خواهد بود. ثبت

 

 

 



 صالحیتکاندیداهابررسی -3بند

هدای   نامده انجمدن   ها طبق آیین موظفند قبل از برگزاری انتخابات در دانشکد  ها های علمی در دانشکد  مرتبط با انجمنمعاونین 

مدورد  از نظدر آموزشدی و انضدباطی    های علمی، اسامی کاندیدداها را   مصوب کمیته حمایت و نظارت بر انجمن نامه شیو علمی و 

بنددی اعدالم شدد  در     و طبدق زمدان   اسدفندما  معرفی نمایندد تدا انتخابدات در     دانشگا  و به مدیریت فرهنگی بررسی قرار داد 

 ها انجام پذیرد. دانشکد 

هدایی کده دارای    در شرایط خاص و برای انجمن، ما  سال آتینظر به شروع فعالیت شورای مرکزی منتخب از مهر :تبصره

 ث-1بنددشدرایط عمدومی   بددون رعایدت   های معرفدی شدد    کاندیددا ، باشدند  میاستقبال ضعیف در برگزاری انتخابات 

بده عندوان    و در صورت کسب آرای برتدر شرکت نمود   در انتخابات به صورت مشروط توانند ، میقبل( نیمسال)مشروطی 

پذیرفتده   ،آتی شرایط احراز را داشدته باشدند بده عندوان عضدو شدورای مرکدزی        نیمسالعضو ذخیر  معرفی و چنانچه در 

 .خواهند شد

 

 عضوویژهشورایمرکزی -4بند

ماند   تا فراغت از تحصیل آنها باقی نیمسالعلمی که یک  های انجمنمند به فعالیت در  عالقهفعال سنوات گذشته و دانشجویان 

عنوان عضو ویژ  با حدق رای در انجمدن حضدور     توانند بعنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کرد  و در صورت انتخاب، به می ،باشد

 فرهنگدی دانشدگا    یتمددیر معرفی شدد  و بده تاییدد     ،دانشکد  مرتبطد مشاور یا معاون استاافراد مشمول توسط  داشته باشند.

 خواهد رسید.

 

 شورایمرکزیوجایگزینینفراتجدیداعضایانصراف -5بند

را بدا تاییدد   خدود  کتبی انصراف  الزاما د،نهمکاری نکعلمی با انجمن  یشورای مرکزی به د یل اعضایچنانچه هر یک از  الف.

 استاد مشاور به معاون مربوطه در دانشکد  ارائه دهد.

در صورت عدم ارائه انصراف کتبی، دبیر انجمن موظف است با تایید استاد مشاور و با ارائه گزارش مکتدوب موضدوع را بده     ب.

 .اعالم کند مربوطهمعاون 

 اعضدای ملغی و بدا مشداور    منصرفین را احکام پس از بررسی و در صورت عدم حل موضوع، موظف است معاون دانشکد   پ.

 و شدورای مرکدزی بده مددیریت فرهنگدی      اعضایجهت تکمیل حداقل تعداد شورای مرکزی و استاد مشاور، افراد جایگزین را 

 معرفی نماید. دانشگا  اجتماعی



 غیرفعالجدیدیاهایعلمیتاسیسیافعالنمودنانجمن -6بند

از  کمتدر  ی آندان هایی که تعداد کاندیدداها  انجمنیا و در زمان غیرموعد های علمی غیرفعال  برای تاسیس یا فعال نمودن انجمن

بددون   ،و استاد مشاور آن رشته مربوطهمعاون زیر نظر  ،از بین دانشجویان فعال تواند می شورای مرکزی اعضای ،باشدحد نصاب 

سدال   ندیم گذراندن یدک  ) د-1 بند (،مربوطه عضویت در انجمن) ب-1 بندبدون احراز شرایط عمومی نیز انتخابات و برگزاری 

 .گردد( و شرایط اختصاصی، معرفی عدم کسب معدل مشروط) ث-1 بند ( وتحصیلی

 

 ایهایعلمیبینرشتهاندازیانجمنراه -7بند

تصدویب کمیتده حمایدت و نظدارت بدر       درخواسدت دانشدکد  و   ای مندوط بده   های علمی بدین رشدته   اندازی و فعالیت انجمن را 

 پذیرد. نامه انجام می ضوابط آیینهای علمی بود  و طبق  های انجمن  فعالیت

 

 هایعلمیانتخابدبیرانجمن -8بند

:باشدبراساسمعیارهایزیرمیهایعلمیانتخابدبیرانجمن

دو باقی ماندن حداقل دو نیمسال تحصیلی و همچنین  شرط واگذاری دبیری انجمن به دانشجویان کارشناسی، گذراندن الف.

 باشد. ت دانشجو میفراغاز  تحصیلی نیمسال

 فعال در سنوات گذشته اعضایاز بین  و شورای مرکزی اعضایبراساس توافق بین  ب.

 انتخاب خواهد شد. گیری یرادبیر از طریق  ،در صورت عدم توافق .پ

 هدای  کارشناس انجمدن  استاد مشاور یا معاون آموزشی وبا تایید  داشتن سابقه عضویت فعال در شورای مرکزی :1تبصره

 باشد. ی به ارزش یک رای میامتیاز ، دارایعلمی

 .خواهد داشت ینیز یک را معاون آموزشی دانشکد استاد مشاور یا در صورت تساوی آراء، :2تبصره

گونده فعدالیتی    چنانچه دبیر انجمن بعد از انتخاب، به د یل مختلف تا دو ما  بعدد از زمدان صددور حکدم هدی       :3تبصره

انجمدن   مجمدع شورای اجرایدی  ا جهت پاسخگویی به توانند دبیر ر شورای مرکزی انجمن مربوطه می اعضاینداشته باشد، 

اسدتاد   معرفدی فعال شورای مرکزی با  اعضاید و در صورت قانع نشدن مجمع، دبیر عزل و یکی از نمعرفی کن های علمی

 .خواهد شدماعی معرفی اجت و معاون دانشکد  به مدیریت فرهنگی منصوب و توسط اعضاءو توافق  مشاور

 

 



 دانشجویانتحصیالتتکمیلیعضویت -9بند

در اصدلی  عنوان عضو  ی درخواست کتبی به معاون دانشکد ، به توانند با ارائه دانشجویان تحصیالت تکمیلی )ارشد و دکتری( می

 نمایند. های علمی فعالیت انجمن

 باشد. اصلی می اعضایسهمیه هر انجمن علمی دو نفر مازاد بر  :1تبصره

عضویت در انجمن بیش از دو نفر باشد، انتخاب با نظر استاد مشداور یدا معداون     اندر صورتی که تعداد متقاضی :2تبصره

 دانشکد  و مدیر فرهنگی و با لحاظ نمودن رزومه فرد مورد نظر خواهد بود.

از  تحصدیلی  دو نیمسدال ، بداقی مانددن   تحصدیالت تکمیلدی  به دانشجویان  علمی شرط واگذاری دبیری انجمن :3تبصره

 می باشد.علمی  های کارشناس انجمن تایید و شورای مرکزی اعضایموافقت تمامی  ،دانشجوفراغت 

 

 انتخابنائبدبیرانجمنعلمی -11بند

 .شود می علمی تعیین بی و توسط دبیر انجمنانتصاانجمن علمی نائب دبیر 

 

 هایعلمیبهمدیریتفرهنگیواجتماعیشورایمرکزیانجمناعضایمعرفی -11بند

های علمی بایدد   انجمن البدل و علی شورای مرکزی اعضایشامل نام دبیر، نایب دبیر و  شورای مرکزی، منتخب اعضایاطالعات 

 ارسال گردد. و اجتماعی پس از زمان انتخابات، طبق جدول ذیل به مدیریت فرهنگی روز7ظرف مدت 

 

ایمیلموبایلمعدلترمقبلنوععضویتشمارهدانشجوییکدملیتاریختولدنامپدرونامخانوادگینام

         

 

 عضویتافرادنخبهدرشورایمرکزی -12بند

المللدی در   های ملدی و بدین   های علمی، دانشجویانی که دارای مقام به منظور تشویق، ایجاد انگیز  و با بردن سطح کیفی انجمن

اصلی به عنوان عضو اصلی شورای مرکدزی   اعضایمازاد بر با ارائه مستندات معتبر، توانند  می ،های مختلف رقابتی هستند عرصه

 معرفی گردند.  

 

 



 انتخابدبیردانشکده -13بند

کارشدناس  دانشدکد  و   های علمی های  زم بین انجمن جهت هماهنگی ،آنها، از بین دبیران هر دانشکد  و با آرای دبیر دانشکد 

 شود. می علمی به مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگا  معرفی های انجمن

جهدت  از ایشدان   ،دانشدکد  دبیدر  صورت عدم همکاری های علمی اختیار دارد در  انجمن اجرایی مجمع شورای :1تبصره

بده ابطدال حکدم ایشدان و     ای نسبت  نامه ،شدننو در صورت قانع  دعوت به عمل آورد ،دفاعیات مربوطهارائه و پاسخگویی 

 .نماید ارسالدانشکد   ریاست معرفی دبیر جایگزین به

فرهنگدی بدا    ، مددیر 1تبصدرهمثبت از دانشکد  تا دوهفته پدس از صددور نامده    در صورت عدم دریافت پاسخ  :2تبصره

 های علمی فرد جایگزین را معرفی خواهند نمود. مشورت کارشناس انجمن

 

 صدوراحکام -14بند

 صادر خواهد شد. به مدت یکسال از اول مهرما  و توسط رئیس دانشکد  هر دانشکد ،شورای مرکزی  اعضایاحکام 

 

 صدورگواهیفعالیت -15بند

علمدی   هدای  جمدن استاد مشاور یا معاون دانشکد  و کارشناس ان تایید با ،صورت فعال بودندر عادی و  اعضایبه منظور تشویق 

 وجود خواهد داشت.فرهنگی و اجتماعی  یتتوسط مدیرامکان صدور گواهی همکاری 

 

 استادمشاورانجمن -16بند

و  هیدات علمدی فعدال    اعضدای و از بدین   رئیس دانشکد  با استعالم نظر شورای مرکزی انجمن علمی و گرو  آموزشدی مربوطده  

 د کرد.گی و اجتماعی دانشگا  معرفی خواه، استاد مشاور را به مدیریت فرهنعالقمند

 و بمدت یکسال خواهد بود. اساتید مشاور توسط معاون فرهنگی و دانشجویی بصورت دو امضاییاحکام  :1تبصره

ذیدل حکدم اسدتاد     مربوطده،  درصورت فعال بودن انجمدن علمدی   و از اتمام زمان تعیین شد  پس ،امضای دوم :2تبصره

 مشاور درج خواهد شد.

در صدورت عددم انجدام وظدایف محولده      ر طول دور  و شورای مرکزی انجمن علمی اختیار دارد برای یک بار د :3تبصره

 به رئیس دانشکد  ارائه نماید.را  ایشانتقاضای لغو حکم با مستندات مربوطه  و اثبات موضوع استاد مشاورتوسط 



فرهنگدی و   یتدیربده مد  استاد جدایگزین را   ،شدن و در صورت قانع موظف است پس از بررسی رئیس دانشکد :4تبصره

 .پیشنهاد نمایددانشگا  اجتماعی 

 

 هایعلمیشورایاجراییمجمعانجمن -17بند

 باشد: به صورت ذیل می در دانشگا  های علمی اجرایی مجمع انجمن شورای اعضایتعیین  نحو 

جهدت عضدویت در    بدا آرای دبیدران  هدای علمدی و    شورای مرکزی انجمدن  اعضایاز بین عضو یک  ،دانشکد  به ازای هر الف.

 ، معرفی خواهد شد.شورای اجرایی مجمع

 باشند. افراد کاندیدای عضویت در شورای اجرایی مجمع نیز دارای حق رای می تبصره:

جهت عضدویت  و از طریق برگزاری انتخابات،  بندالفبر سهمیه  عالو عضو یک ، علمی های با بیش از د  انجمن دانشکد  ب.

 معرفی خواهند کرد.، در شورای اجرایی مجمع

 به ازای هر د  انجمن مازاد، تکرار خواهد شد.سهمیه مذکور  تبصره:

و بده  شدورای اجرایدی مجمدع     اعضایبا آرای  علمی های های انجمن کمیته حمایت و نظارت بر فعالیتدانشجویی  اعضای پ.

 خواهند شد.معرفی سه نفر  تعداد

شورای اجرایی مجمع معرفی خواهدد   اعضایو به انتخاب  بندج اعضایشورای اجرایی مجمع از بین  نمایند  و سخنگوی ت.

 شد.

 بر عهد  خواهد داشت.مسئولیت مدیریت جلسات شورا را شورای اجرایی مجمع،  نمایند  و سخنگوی ث.

مجمدع  شورای اجرایدی   اعضای خود را انجام ندهد، ظایف محولهو شورای اجرایی مجمع نمایند  و سخنگویی که درصورت ج.

 .جایگزین نمایند بنددبا رعایت را عزل و شخ  دیگری را  فرد مورد نظری مستندات،  ند با ارائهنتوا می

از  الدف-17بندفرد دیگری طبق ضوابط ،شورای اجرایی مجمع اعضاییک از  یا عدم فعالیت هر کتبی درصورت انصراف چ.

 اجتماعی معرفی خواهد شد. فرهنگی و یتمدیربه  مربوطهطرف دانشکد  

 صادر خواهد شد. توسط معاون فرهنگی و دانشجویی شورای اجرایی مجمع، سخنگویو  اعضاءاحکام  ح.

دانشدگا   محترم سط ریاست تو ،های علمی انجمنهای  کمیته حمایت و نظارت بر فعالیتسه نفر  دانشجویی  اعضایاحکام خ.

 .خواهد شدصادر  یکسال از مهرما  همان سال،به مدت و 

 



کمیتده   در شصت و دومین جلسده  و تنظیم تبصره17و  بند17 در دانشگا  محقق اردبیلی ی علمیاه انجمننامه اجرایی  شیو 

شدد در صدورت    مقدرر  ؛ همچنینبه تصویب نهایی رسید 97/۱0/25در تاریخ  یعلمهای  انجمنهای  نظارت بر فعالیت حمایت و

گرفته رار ق مجدد مورد بررسی اجرایی نامه دانشگا  شیو انجمن های علمی همه ساله بعد از تشکیل شورای اجرایی مجمع  ،لزوم

 کمیته ارائه گردد. به و اصالحیه


