
 

 

 

 

 

 

 

 

 هـن نامـآیی يـرایـاج هـامـن وهـیـش

 يـویـجـشـدان لميـع ايـهمنـجـان

 ردي ـاربـمي کـلـوزش عـز آمـرکـم

 رانـهـت 43د ـواحفـرهـنگ و هـنـر
 

  



 43مرکز آموزش علمي کاربردي واحد   دانشجویي علمي هاي انجمن آیین نامه داخلي اجرایي نامه شیوه

 3 ماد  مفاد براسییا  43علمی کاربردي واحد  مرکز آم زش دانشییج یی علمی هاي انجمن داخلی اجرایی نامه شییه  

 ش راي وظایف شرح  تبههن راستاي  در و کش ر  عالی آم زش م سسات   و دانشگاهها  دانشج یی  علمی هاي انجمن نامهآیهن

 است. گردید  تدوین آن با مرب ط هاي واحد سایر و دانشج یی علمی انجمن مرکزي

 

   مقدمه

فرهنگ و اخالق علمی و مهارتی در دانشیییگا ، تق یت روحهه و بنهه علمی و مهارتی          به منظ ر حمایت، تق یت و ترویج     

گهري از ي فوالهت هاي جموی و همچنهن بهر    دانشیییج یان مسیییتود و ت انمند، فراهن آوردن زمهنه هاي مناسییی  برا        

گا  هارتی دانشج یان دانشت انمندي و خالقهت آنان در تحقق ت سوه علن و جنبش نرم افزاري و با ت جه به ظرفهت باالي م

کاربردي، تشکهل و حمایت انجمن هاي علمی دانشج یی امري ضروري براي ارتقاء سطح علمی، پژوهشی و       -جامع علمی

 فرهنگی دانشج یان و دانشگا  می باشد.

 

 کلیات و اهداف تعاریف، :اول بخش

 : تعریف 1 ماده

شج یی  علمی هاي انجمن شکل  دان شج یان  از مت شارکت  به مند عالقه دان شته  یك در یعلم هاي فوالهت در م  گرو  یا ر

 .است آم زشی

 

  تشکیالتي کالن اهداف: 2 ماده

 ها هحلق این گسترش و بسط جهت در تالش و اي رشته مهان و اي رشته علمی هاي حلقه ایجاد 

 دانشج یان علمی شک فایی و خالقهت برانگهختن و استودادها تجلی براي مناس  زمهنه ایجاد 

 دانشج یان پژوهشی و علمی برنامه ف ق فوالهتهاي ساختن نهادمند 

 و تق یت توامالت فرهنگی جموی علمی فوالهتهاي در دانشج یان رقابت و مشارکت سطح افزایش 

 دانشگا  علمی فضاي ارتقاي در آنان مشارکت از گهري بهر  و ممتاز و نخبه دانشج یان شناسایی 

  اجرایی و اجتماعی مختلف بخشهاي با دانشگا  په ندهاي تق یت جهت در دانشج یان علمی ت ان از گهري بهر  

 پژوهشی علمی، ارتباطات دامنه گسترش و یکدیگر با علمی نخبه دانشج یان بهشتر آشنایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 عملی و تئ ریك هاي زمهنه در یادگهري فرایند و دانشگاهی آم زشهاي تومهق و بهب د جهت در تالش 

  دانشج یان ت سط کارآفرینی و زایی اشتغال هاي طرح اجراي و ن یسی طرح جهت مهارت کس 

 آنان اجتماعی مهارتهاي و نفس به اعتماد افزایش و دانشج یان بهن در کارگروهی و همکاري روحهه تق یت 

 کار محهط و متخصصان التحصهالن، فارغ استادان، دانشج یان، ارتباطی زمهنه تق یت و ایجاد 



 سات    مراکز، با فکري و علمی ارتباط س شکل  و مؤ شی  و علمی هاي ت شگاهی  پژوه شگاهی  و دان  و داخل غهردان

 کش ر از خارج

   بهن فاصله و خأل کردن پر منظ ر به ها آن با دانشج یان  آشنایی  هاي زمهنه ایجاد و شغلی  هاي فرصت  شناسایی 

 کار بازار و جاموه و دانشگا 

 

 :از عبارتند علمي فعالیتهاي: 4 ماده

  علمی نقد و مناظر 

 تخصصی هاينشست و اندیشی هن 

 علمی هاي پژوهش و مطالوات 

 علمی هاي یافته ترویج و نشر 

 آم زشی کمك فوالهتهاي 

 :از عبارتند علمی انجمنهاي هاي اتحادیه و انجمنها فوالهت هاي عرصه و مصادیق از برخی :تبصره

 تخصصی کارگاههاي تشکهل و تق یتی و تکمهلی آم زشی هاي دور  برگزاري 

 (خارجی و داخلی) علمی مسابقات و ها کنفرانس ،ي علمیها جشن ار  در شرکت و اجرا در همکاري و برگزاري 

 آم زشی علمی هاي فهلن و اي رایانه افزارهاي نرم الکترونهکی، نشریات و بکتا علمی، نشریه انتشار و ت لهد 

 فناوري و صنوتی علمی، مراکز از علمی بازدیدهاي اجراي و ریزي برنامه 

 انجمن اهداف با مرتبط فوالهتهاي کلهه درخص ص رسانی اطالع 

 تخصصی اي کتابخانه منابع تههه و افزاري نرم بانك اندازي را  و ایجاد 

 خارجی و داخلی پژوهشی و علمی هاي سایت و مجالت ها، روزنامه اشتراک 

 خارجی و داخلی هاي نمایشگا  در شرکت و برگزاري  

  آم زشی گرو  م ج د هاي وگرایش رشته مبناي بر وتخصصی علمی هاي وپروژ  ها برنامه طراحی و تص ی 

  دانشج یان علمی مطالبات پهگهري و انوکا  

 دانشگاهها سایر در مشابه علمی انجمنهاي با مستمر ارتباط برقراري  

 مشکالت رفع جهت در مرکز مدیریت فرهنگی با همکاري  

 اختراعات دانشج یان و پژوهشی فوالهتهاي علمی، خالقهتهاي ابتکارات، از مون ي و مادي تش یق و حمایت 

 .ها ندارد طرح این م رد در مون ي و مادي مالکهت حق گ نه ههچ دانشج یی علمی هاي انجمن واحد -الف

 .نماید اثر استفاد  مادي امتهازات از باید نهز نظر م رد انجمن نظر، م رد طرح رسهدن ت لهد مرحله به ص رت در -ب

 

 

 



 تشکیالت و ارکان :دوم بخش

  دانشجویي علمي هاي انجمن تشکیالت و ارکان: 3 ماده

 دانشج یی علمی هاي انجمن بر نظارت و حمایت مرکز 

 مشاور استاد 

 انجمن مرکزي ش راي 

  ها کارگرو 

 

 به رشته  همان با متناظر علمی انجمن اعضاي  دانشگاهی  رشته  یك تحصهلی  مقاطع و گرایشها  کلهه دانشج یان  :5 ماده

 .روند می شمار

 

صلی  عض   5 از متشکل  علمی انجمن مرکزي ش راي  :6 ماده شته  در و البدل علی عض   2 و ا  از بهش فراگهري با هایی ر

 راي با انجمن، اعضاي  مهان از انتخابات انجام با که ب د خ اهد البدل علی عض   2 و اصلی  عض   7 از متشکل  دانشج   555

 .ش ند می بانتخا سال یك مدت براي آرا نسبی اکثریت کس  و آنان مستقهن

 

 

 مرکزي شوراي وظایف :7 ماده

  ها فعالیت -الف

 مشارکت براي انگهز  ایجاد و پژوهشی علمی فوالهتهاي به خالق و مند عالقه دانشج یان بجذ  

 انجمن ساالنه و ادواري فوالهتهاي بر نظارت و هدایت اجرا، ساماندهی، ریزي، برنامه 

 مرکز خارج و داخل تخصصی علمی هاي انجمن و دانشج یی علمی هايانجمن دیگر با مستمر ارتباط برقراري 

 مشترک فوالهتهاي انجام براي مرکز از خارج سازمانهاي و نهادها با ارتباط برقراري 

 مطالواتی و پژوهشی طرحهاي اجراي براي همکاري پهشنهاد و ریزي برنامه 

  و دانشج یی مرکز فرهنگی واونتم از آن تایهد اخذ و دانشج یی علمی انجمن اساسنامه تص ی 

 انجمن علمی فوالهتهاي اهداف تحقق براي هاي علمیانجمن استاد مشاور با مستمر ارتباط و همکاري 

 آنها عملکرد بر نظارت و کاري مختلف هاي کارگرو  تشکهل 

 نامه آیهن مفاد رعایت با بود دور  مدیریت ش راي انتخابات برگزاري 

 اجرایی دخالت حق جدید، دور  انتخابات در شرکت  جهت آمادگی اعالم ص رت  در انجمن مرکزي ش راي  اعضاي  :تبصره 

 .ندارند را انتخابات در

 مالی گزارش ارائه و تنظهن ها، برنامه مالی هاي هزینه تصیی ی  ، انجمن تجههزات و وسییایل نگهداري و حفظ 

  فرهنگی مدیریت به آن ارسال و ساالنه ط ر به انجمن



 دانشج یی علمی هاي انجمن واحد به آن ارائه و ساالنه هاي برنامه تدوین 

 انجمن دبهر عملکرد بررسی 

  سی ستاد  و مختلف هاي کارگرو  عملکرد گزارش برر شاور  ا  علمی هاي  انجمن واحد به نهایی گزارش ارائه و م

 دانشج یی

 

 دانشجویي علمي انجمن دفتر از استفاده موارد :ب

 انجمن مرکزي ش راي جلسات برگزاري 

 انجمن هاي برنامه و طرحها اجرایی ام ر انجام 

 علمی انجمن داخلی ام ر پهگهري و انجام 

 (آم زشی افزارهاي نرم و جزو  علمی، کتابهاي امانت و ت زیع) دانشج یان به علمی خدمات ارائه 

 

  جلسات برگزاري نحوه  :د

 بمکت  ص رت  به آن ص رتجلسه   و برگزار ما  در بار دو حداقل بایست  می دانشج یی  علمی هاي انجمن ش راي  جلسات 

 .ش د لاارس کارشنا  براي نسخه كی و ش د انیبایگ

 .دارند رسمهت اصلی اعضاء مطلق اکثریت حض ر با انجمن مرکزي ش راي جلسات :1 تبصره

صره  سات  در چنانچه :2 تب سه  4 از بهش علمی انجمن مرکزي ش راي  جل سه  3 یا مت الی جل   دهد، رخ غهبت بمتناو جل

 گزارش علمی هاي انجمن کارشنا   هب مقتضی  تصهمهن  اذتخ ا جهت دبهر طت س  مرات  و بمحس   مستوفی  مذک ر عض  

 .ش د می

  .دارد اعتبار حضار نسبی اکثریت راي با دانشج یی علمی هاي انجمن ش راي مص بات :4 تبصره

 

 دانشجویي علمي انجمن هاي هاي کارگروه :8 ماده

 : باشد می ذیل شرح به کارگرو  پنج شامل انجمن هر

 آم زش  

 رویدادها و مسابقات 

 پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنوت 

  مالیپشتهبانی و  

 و نشریات دانشج یی عم می روابط 

 

 .نماید تشکهل جدید کارگرو  یا و ادغام هن با را ها کارگرو  ت اند می انجمن هر ضرورت به بنا : 1 تبصره



صره   داراي ت اند می وظایف انجام براي و شیی د بانتخا مرکزي شیی راي اعضییاي بهن از باید هرکارگرو  مسییئ ل :2 تب

 .باشد زیرمجم عه

  مرب طه کارگرو   مسئ ل  عهد  بر مص به  هر زمهنه در مرکزي ش راي  به پاسخگ یی  و پهگهري اجرا، مسئ لهت  :4 تبصره 

 .است

صره  سئ لهت  ، مرب طه کارگرو  یا و انجمن مرکزي ش راي  نظر با :3 تب ص به  اجرایی م  ارجاع قابل دیگر افراد یا فرد به م

 . است

 وي مسئ لهت  ادامه م رد در مرکزي ش راي  مرب طه، کارگرو  ت سط  کاري کن یا مص به  اجراي عدم درص رت  :5 تبصره 

 .نمایند می گهري تصمهن

 

 ها کارگروه مسئولین عمومي وظایف: 9 ماده

 دبهر انجمن به کارگرو  اهداف و ها برنامه ارائه 

 نظر م رد کارگرو  ح ز  در مرکزي ش راي مص بات اجراي مسئ لهت 

 نظر م رد کارگرو  هاي مسئ لهتاجراي  بر کارآمد افراد گماردن 

 مرکزي ش راي به م ردنظر کارگرو  ت سط شد  انجام هاي فوالهت از مستمر گزارشات ارائه 

 

 هاکارگروه اختصاصي وظایف :11 ماده

 آموزش کارگروه وظایف -الف

 تحصهلی رشته با مرتبط آم زشی علمی هاي دور  برگزاري 

 تحصهلی رشته با مرتبط کاربردي آم زشی هاي کارگا  برگزاري  

 انجمن آم زشی هاي فوالهت بازدهی ارزیابی در همکاري 

 آم زشی هاي پروژ  و ها برنامه اجراي براي مرکز آم زشی مسئ لهن با همکاري 

 .باشد عملهاتی افزاري، نرم آم زشی، کمك هاي هسته شامل ت اند می کارگرو  این :1 تبصره

 از خارج مشابه   م ارد با مقایسه  در دانشج یان  براي ف ق آم زشی  خدمات هزینه نماید می تالش کارگرو  این :2 تبصره 

 .باشد تر پایهن دانشگا 

 

 رویدادها و مسابقات کارگروه وظایف -ب

 تخصصی علمی هاي همایش و نشست سمهنار، برگزاري 

 علمی بازدیدهاي برگزاري 

 تخصصی علمی هاي نمایشگا  برگزاري 

 تخصصی علمی مسابقات برگزاري 



 کش ر از خارج و داخل در علمی مسابقات در شرکت جهت دانشج یی علمی انجمن زیرمجم عه هاي تهن اعزام 

 

 پژوهش، کارآفریني و ارتباط با صنعت کارگروه -ج

 آفرین وکار وخالق نخبه دانشج یان از همکاري به ودع ت بجذ 

 گروهی ابتکاري و پژوهشی و مطالواتی هاي پروژ  اجراي و ریزي برنامه 

 مرتبط پژوهشی مراکز با فوال و مستمر ارتباط برقراري  

 انجمن تخصصی کتابخانه و افزاري نرم بانك تشکهل 

 تخصصی هاي بکتا و جزو  مقاله، تالهف ازجمله پژوهشی هاي فوالهت انجام 

 تحصهلی رشته با مرتبط آم زشی کمك هاي افزار نرم ت لهد و طراحی  

 و تحقهقاتی اختراع، ترجمه، هاي تهن تشکهل...  

 

 مالي و پشتیباني کارگروه -د

 ها کارگرو  پهشنهادي هاي طرح هزینه برآورد 

 علمی انجمن هاي طرح بحسا تس یه و فاکت ر ثبت 

 علمی انجمن ش راي به مالی ماهانه گزارش ارائه 

 فرهنگی ام ر ادار  و مرکزي ش راي هماهنگی با منابع سایر از مالی هاي حمایت بجذ پهگهري 

 علمی انجمن دفتر تجههزات و ام ال نگهداري و تح یل در دبهر با همکاري 

 ها برنامه نهاز م رد اقالم تههه 

صره  سئ ل  :4 تب شتهبانی  کارگرو  م سائل  کلهه در دبهر و مالی و پ شگا   مالی ق انهن طبق باید درآمدزایی و مالی م  و دان

 .نماید عمل نامه آیهن در مندرج مقررات

 

 و نشریات دانشجویي عمومي روابط کارگروه -و

 مستندات بایگانی 

 مستندات همرا  به انجمن عملکرد اتگزارش تههه و تنظهن 

 الکترونهکی نشریه و مدیریت سایت ام ر مدیریت   

 جلسات برگزاري درخص ص هماهنگی 

 انجمن هاي برنامه زمهنه در عم می رسانی اطالع و تبلهغات 

 انجمن ت سط شد  برگزار هاي برنامه پهرام ن نظرسنجی و آمار 

 مرتبط رشته آم ختگان دانش با ارتباط 

 



 مسئ ل  مدیر و سردبهر ) باشد  می انجام انجمن مرکزي ش راي  عهد  به نشریه  مسئ ل  مدیر و سردبهر  بانتخا :3 تبصره 

 (باشند نمی مرکزي ش راي اعضاي از الزاماٌ

 .است الزامی انجمن علمی مشاور استاد به مدیرمسئ ل ت سط نشریه عملکرد ماههانه گزارش ارائه :5 تبصره

 

  علمي انجمن دبیر :11 ماده

 نحوه انتخاب -الف بند

 بانتخا علمی انجمن دبهر عن ان به نسبی  اکثریت با را خ د اصلی  اعضاي  از یکی دانشج یی  علمی انجمن مرکزي ش راي  

 .نماید می اعالم به مواونت فرهنگی و دانشج یی مرکز و کند می

 .ش د برگزار سال هر انتخابات نتایج شدن مشخص از پس هفته دو ظرف حداکثر باید دبهر بانتخا جلسه :تبصره

 

  دانشجویي علمي انجمن دبیر وظایف -ب بند

 ،دانشج یی علمی انجمن مرکزي ش راي جلسات مدیریت و برگزاري پهگهري 

 ها آن بهن الزم هاي هماهنگی ایجاد و علمی انجمن هاي کمهته به مح له وظایف انجام بر نظارت  

 مرکز و دانشج یی واحد مواونت فرهنگی به گزارش ارائه و انجمن بمص  هاي طرح پهگهري 

 دانشج یی علمی انجمن به مرب ط ام ر تمامی پاسخگ یی و پهگهري  

 .دارد اعتبار انجمن مهر و دبهر امضاء با انجمن هاي نامه تمامی :تبصره

 مرکز دبهران ش راي جلسات در شرکت  

 مشاور استاد با مستمر ارتباط برقراري  

 مرب طه مستندات و گزارش گردآوري  

 باشند پاسخگ  باید ایشان و باشد می انجمن دبهر با انجمن به تح یلی ام ال کلی اصلی مسئ لهت. 

 

 دانشگاه دبیران شوراي :12 ماده

 اعضاء -الف بند

شج یی  علمی هايانجمن دبهران ش راي  شگا   دان ض ر  با دان شج یی  علمی هايانجمن کلهه دبهران ح شکهل  مرکز دان  ت

 .ش دمی

 وظایف شرح -ب بند

 سمت این تصدي نامزدهاي مهان از دبهران ش راي دبهر بانتخا 

 ها برنامه آن اجراي در هماهنگی و مشترک طرحهاي تص ی  و پهشنهاد 

 دانشگا  دانشج یی علمی هاي انجمن مشکالت و مسائل بررسی 

 



 

 دانشجویي يها انجمن فعالیت و تشکیل ضوابطسوم:  بخش

 تاسیس انجمن :14 ماده

 را خ د تقاضاي ( م سس   ههئت عن ان ه)ب رشته  هر دانشج یان  از نفر پنج حداقل دانشج یی،  علمی انجمن تاسهس  براي

شج یی  به شگا   مواونت فرهنگی و دان شج یی  دهند می ارائه دان  آم زشی  گرو  با مش رت  از پس و مواونت فرهنگی و دان

 .دارد می اعالم انجمن تاسهس براي را خ د م افقت مرب طه

 و باشد  می مواونت فرهنگی و دانشج یی  هب نانجم آن یداخل اساسنامه   ارائه و تدوین به م ظف م سس  ههئت :1 تبصره 

 .باشد می ف ق هنام ا اس زمهنه در نظر اعالم به م ظف روز 55 مدت ظرف حداکثر مواونت این

 به نسبت دانشج یی -یعلم ايه انجمن واحد ،مرکز مواونت فرهنگی و دانشج یی ت سط اساسنامه  تایهد از پس :2 تبصره

 .نماید می اقدام اريهمک اب اتانتخاب زاريبرگ و مرکزي ش راي داوطلبان نام ثبت فراخ ان

 

 دانشجویي علمي هايانجمن انتخابات برگزاري نحوه و زمان :13 ماده

 ش د می زاربرگ لسا هر ما  آبان اول نهمه لغایت مهرما  دوم نهمه از انتخابات فرایند. 

 شج یی  علمی هاي انجمن واحد سی  نامه آئهن این مفاد طبق بر را نامزدها صالحهت  دان  از پس و احراز و برر

 کند. می برگزار قبلی اعالم با را انتخابات نامزدها اسامی اعالم

 هاییرشته در و نفر علی البدل(2نفر اصلی و  5)نفر 7 انتخابات برگزاري براي نهاز م رد کاندیداهاي توداد حداقل 

 .باشد می نفر علی البدل( 2نفر اصلی و 7) نفر 9 دانشج  555 از بههش فراگهري با

 صد  که اي مرحله هر در کاندیداها صراف  ق شته  ان شند،  دا  بر ناظر کمهته به کتبی ص رت  به را مرات  م ظفند با

 .نمایند اعالم انتخابات

 هایی انجمن انتخابات برگزاري از پس بالفاصله  اول، فراخ ان در کاندیداها توداد نرسهدن  بنصا دح به ص رت  در 

صا  حد به آنها کاندیداهاي توداد که سهد   بن ست،  ر شج یان  از دع ت جهت دوم فراخ ان ا  براي عالقمند دان

 گهرد می ص رت ها انجمن آن مرکزي ش راي در عض یت

 . باشد می ش را در نامزدي به مجاز نهز ورود ن  دانشج یان دوم، فراخ ان انجام ص رت در :تبصره

 

  دانشجویي علمي انجمن مدیریت شوراي در عضویت داوطلبان شرایط :15 ماده

  عمومي شرایط -الف بند

 مرب طه رشته در تحصهل به اشتغال 

 انضباطی کمهته ت سط باالتر یا پروند  در درج و کتبی ت بهخ به منجر محک مهت عدم 

 کارشناسی و کاردانی مقاطع دانشج یان براي تحصهلی نهمسال یك حداقل گذراندن 



 حق ،باشد  ماند  اقیب ها آن تحصهل  از ترم دو حداقل که نظر م رد رشته  در تحصهلی  به شاغل  دانشج یان  فقط 

 .باشند می دارا را شدن داوطل 

 اختصاصي شرایط -ب بند

 نباشد نهمسال همان در گرو  مودل مهانگهن از کمتر داوطل  گذشته نهمسال مودل. 

 ض یت  داوطلبهن شروطهت  فاقد باید علمی انجمن در ع صهلی  م شند  تح ستثناي  به، با شج یانی  ا  مودل هک دان

 .باشند 53 از باالتر آنها گذشته نهمسال

صره  شج یانی  :تب شروطی  ترم دو داراي که دان صهلی  م شند  تح  علمی هاي انجمن مرکزي ش راي  کاندیدات ي حق ،با

 .ندارند را دانشج یی

 

 دانشجویي علمي هاي انجمن عملکرد ارزیابي شیوه :16 ماده

شج یی  علمی هاي انجمن عملکرد شکل  اي کمهته در دان شج یی  از مت شنا   یا مواون فرهنگی و دان  هاي انجمن کار

 .گهرد می قرار ارزیابی م رد مرکز دبهران ش راي دبهر مشاور، استاد علمی،

سئ لهن  یا انجمن دبهر عملکرد ضوف  ص رت  در شنهاد  با ها کارگرو  م  با مطابق یا مرکزي ش راي  از نفر 3 حداقل په

 خ اهد را مقتضی  تصمهن  اتخاذ حق کمهته و باشد  مذک ر کمهته پاسخگ ي  بایستی  فرد ،آن 54 ماد  در مندرج سازوکار 

 .داشت

 

شج یی  علمی هاي انجمن نامه آیهن تکمهل در نامه شه    این :17 ماده شد  می فناوري  و تحقهقات عل م وزارت دان  و با

 .ب د خ اهد عمل مالک مذک ر نامه آیهن مسک ت، م ارد در

سه در ج  ماد  51 و بخش 4در نامه شه    این :18 ماده سه  ههئت ل مرکز آم زش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد  رئه

 .رسهد تص ی  به 55/5/5355  م رخ تهران  43


