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 مقدمه ؛

های علمی های انجمنها و اتحادیهنامه تأسیس و فعالیت انجمنآیین»این اساسنامه در اجرای 

 آوری تنظیم گردیده است.وزارت علوم، تحقیقات و فن 92/70/6921، مصوب «دانشجویی

 

 تعریف، اهداف و کلیات: یکم  فصل

 تعریف -1 ماده   

نهادی علمی، دانشجویی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی، راهنمایی و مشاوره،  انجمن علمی دانشجویی

 آموزشی )های(های علمی در گروهداوطلبانه در فعالیت مند به مشارکتدانشجویان عالقه متشکل از

است که در راستای حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخالق  روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده /

ای هعلمی در دانشگاه، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه

مندی از توانمندی و خالقیت دانشجویان در های جمعی علمی، همچنین بهرهمناسب برای فعالیت

نامه وزارت علوم، افزاری، در چارچوب آیینعلم و جنبش نرم تحقق توسعه علمی و نهضت تولید

آوری و زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی تشکیل شده و تحقیقات و فن

 .پردازدبه فعالیت می

ا کلیه . لذگرددتشکیل میو تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران  دانشگاهزیر نظر انجمن  -تبصره یک 

وزارت علوم، نامه ، مادامی که ناقض آیینهای داخلی دانشگاهنامهکشور و همچنین آئینوانین ق

 هستند. االجرانیز الزم های انجمنفعالیتدر  نباشند، یآورو فن قاتیتحق

معاونت فرهنگی و »، «وزارت علوم»از این پس و جهت رعایت اختصار، در این متن،  –تبصره دو 

کمیته »و « نجمن علمی دانشجویی راهنمایی و مشاوره ا»، «اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی

، «وزارت»به ترتیب، « های علمی دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبائیحمایت و نظارت بر انجمن

 شوند.نامیده می« نظارت و کمیته حمایت»و « انجمن»، «معاونت فرهنگی»

 انجمن :آرم و لوگو  -2ماده    

 لوگو و آرم انجمن به صورت زیر خواهد بود.
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 انجمن :اهداف  -3ماده    

و بروز خالقیت علمی دانشجویان و  استعدادها شکوفایی مناسب برای هاییجاد زمینها -9-6

 علمی دانشگاه ایشان در تحقق و تقویت فضای از توانمندی گیریبهره

علمی به منظور ترویج فرهنگ  هایافزایش مشارکت جمعی و داوطلبانه دانشجویان در فعالیت -9-9

 گروهیر کا

دهی و های دانشگاه در تربیت نیروی انسانی متخصصِ توانمند با رویکرد فرصتتکمیل رسالت -9-9

 اعتماد 

و مجامع علمی ملی  مختلف جامعه هایبا بخش نظام آموزش عالی پیوندهایتقویت و تحکیم  -9-4

 المللیبین و

ای به منظور تقویت همکاری دانشجویان با هدف کاربردی ساختن های بین رشتهانجام فعالیت -9-5

 علم در زندگی فردی و اجتماعی

 های انجمن :فعالیت -4ماده 

های زیر را انجام خواهد این اساسنامه، انجمن، فعالیت 9ماده به منظور نیل به اهداف تعریف شده در 

 داد:

 (علمی و تخصصی، های آموزشیها و دورهها، کالسکارگاه)فعالیت آموزشی -4-6

یی آهم کنفرانس، نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت، گرد جشنواره، مسابقه،)رویداد علمی -4-9

 (تخصصی علمی و

و یا مدیا، تابل افزار، فیلم، مولتینشریه، کتاب، صفحات مجازی، نرم)علمی محتوایتولید و نشر  -4-9

 (علمی و تخصصی رد، مدیایبُ

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

 (کارآفرینی)ترویج و حمایت از کارآفرینی -4-5

 (نوآفرینیو  خالقیت علمی)اختراع، ابتکار، نوآوری -4-1

 مناظره، بحث و آزاداندیشی، کرسی گو،اندیشی، مباحثه، گفتهم)و تخصصیگوی علمی گفت -4-0

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

های جلسه، بازدید و همکاری مشترک با مراکز و مجموعه)های علمیارتباطات و همکاری -4-8

 (رتباط با دانش آموختگانو ا المللیای یا تخصصی ملی یا بینعلمی، خدماتی، صنعتی، حرفه

 ایاجتماعی و بین رشته-فرهنگی -های چند وجهی علمیطراحی، اجرا و برگزاری طرح -4-2
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 ارکان و تشکیالت انجمن: دوم فصل

 .و دبیر انجمن است مرکزی شورای شامل مجمع، رکان انجمنا

 گیری انجمن تصمیم متشکل از تمامی دانشجویان عضو انجمن، باالترین رکن مجمع انجمن -5ماده 

 .است

یا  و که موضوع آن انتخاب یا استیضاح اعضای شورای مرکزی جلسات مجمع انجمن -یک  تبصره

 .یابدکل اعضای انجمن رسمیت می انجمن است با حضور حداقل دو سوم اصالح اساسنامه

حضور اکثریت  شود بابرگزار مییک که در موارد غیر از مفاد تبصره  جلسات مجمع انجمن - 9 تبصره

 .یابداعضای انجمن رسمیت می نسبی

 .نیازمند آراء اکثریت حاضران در جلسه رسمی است مصوبات مجمع انجمن - 9 تبصره

 اختیارات و وظایف مجمع انجمن -6ه ماد

 وزارت و مقررات دانشگاه. نامهآیین در چارچوب اساسنامه انجمن و اصالح تصویب -1-6

 در انجمنتصویب مقررات عضویت  -1-9

 تعیین تعداد نفرات شورای مرکزی و انتخاب اعضای آن -1-9

 نظارت بر حسن عملکرد اعضای شورای مرکزی -1-4

 های کالن انجمنمشی تصویب خط -1-5

 انجمن مالی و نظارت بر امور گزارش عملکرد شورای مرکزی انجمن بررسی -1-1

انجمن،  درآمدزای هایاندوخته حاصل از فعالیتتبصره یک: کلیه مخارج احتمالی انجمن از خزانه و 

کرد در انجمن باشد و تمام اسناد هزینهتحت نظارت و با مشورت استاد مشاور و ریاست دانشکده می

 بایست در پرونده مالی ثبت و درج گردد. می

بیر ضای شورای مرکزی و دکرد اعتبصره دو: اعضای مجمع در موارد مبهم حق سئوال از نحوه هزینه

 باشند.را دارا می

 گردد.تبصره سه: برداشت شخصی از صندوق انجمن علمی غیرقانونی بوده و مشمول پیگرد قانونی می

 است که با انجام انتخابات نفر( 2و حداکثر  5)حداقل 0-5 متشکل از انجمن مرکزی شورای -7ماده 

 .شوندمدت یک سال انتخاب می برای مرکزی از میان کاندیداهای شورای

 هابه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته توانداعضای شورای مرکزی می حق انتخاب - تبصره

 گیری در این خصوص مجمع انجمنهای مرتبط با انجمن تفویض شود. مرجع تصمیمگرایش و

)ترجیح بر اینست که تعیین سرنوشت انجمن بر عهده افرادی باشد که به صورت متعهدانه در .است

 اند(مجمع عضو و اعالم آمادگی و حضور به منظور فعالیت داشته

 :خواهد شد یک از دالیل زیر ملغی بنا به هر مرکزی عضویت افراد در شورای -8 ماده
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، هنری اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی دانشجویی هایتشکل دیگر مرکزی ضویت در شورایع -8-6

 و ...

 و درج در پرونده یا باالتر کتبیمنجر به توبیخ  انضباطی محکومیت -8-9

 گذشته کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی -8-9

 دانش آموختگی -8-4

 انجمن مرکزی اختیارات و وظایف شورای -9ماده 

 داوطلبانه و ایجاد انگیزه برای علمی هایمند به فعالیتدانشجویان خالق و عالقه عضوگیری از -2-6

 مشارکت در انجمن

های کالن مشی در راستای خط انجمن هایفعالیت هدایت و ریزی، سازماندهی، اجرابرنامه -2-9

 هاو پیگیری اخذ مجوزهای الزم جهت اجرای برنامه مجمع انجمن مصوب

 های علمیدانشجویی، اتحادیه انجمن های علمیمستمر با دیگر انجمن ارتباط برقراری -2-9

 المللی مرتبط با موضوع فعالیت انجمنملی و بین و تخصصی علمی مجامع و دانشجویی

 مشترک هایانجام فعالیت خارج از دانشگاه برای هایارتباط با نهادها و سازمان برقراری -2-4

 و مطالعاتی پژوهشی هایطرح در اجرای و همکاری ریزیبرنامه -2-5

 اساسنامه مصوب مجمع انجمن تأیید پیگیری -2-1

 همچنین، گروه آموزشی ت علمیئهی مستمر با مدیر و اعضایو ارتباط  مشورت، همکاری -2-0

 های ذیربط و ادوار موفق انجمنآموختگان دانشگاه در رشتهدانش متخصصان،

 هابا مشارکت اعضای انجمن و نظارت بر عملکرد آن مختلف کاری هایتشکیل کمیته -2-8

 منظم جلسات مجمع انجمن برگزاری -2-2

شورای مرکزی ملزم خواهد بود حداقل ماهی یکبار جلسات را برگزار نموده و گزارش فعالیت  –تبصره 

 خود را ارائه نماید.

 وسایل و تجهیزات انجمن  حفظ و نگهداری -2-67

 به مجمع انجمن ها، همچنین تنظیم و ارائه گزارش مالیبرنامه مالی هایهزینه و تأمین برآورد -2-66

 اجتماعی دانشگاهمعاون فرهنگی و  و

 انجمن عملکرد گزارش تهیه و هافعالیت مستندسازی -2-69

 : دبیر انجمن -11 ماده

 .کندانتخاب می خود را به عنوان دبیر انجمن از اعضای انجمن یکی مرکزی شورای

داقل باشند، باید سابقه عضویت حمشغول به تحصیل می که در مقطع کارشناسی دبیرانی -یک  بصرهت

 .در انجمن را داشته باشندیکسال 

 و پیگیری مرکزی انجمن و مدیریت جلسات شورای دبیر انجمن مسئولیت برگزاری -دو  تبصره

انجمن در کلیه مراجع ذیصالح ذکر  و سخنگوی ماینده، ندبیر همچنین. را دارد مصوبات آن اجرای

 .نامه استشده در این آیین
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 های انجمن :زیرمجموعه -11ماده 

این  4های مندرج در ماده در راستای سهولت فعالیتو  2ماده  8شورای مرکزی انجمن بر اساس بند 

 نماید.هایی را به شرح ذیل تعریف و ساماندهی میاساسنامه، زیرمجموعه

 کمیته اجرایی،  66-6

 کمیته پژوهش، 

 های رشته مشاوره، های مربوط به گرایشکمیته

 کمیته ارتباطات، 

 نشریات .کمیته 

 انجمن مشاور استاد سوم:فصل 

مرتبط با موضوع فعالیت انجمن  گروه یا دانشکده از استادان یکی شورای مرکزی انجمن -12ماده 

 معاون. کنددانشگاه پیشنهاد می و اجتماعی را به عنوان استاد مشاور انجمن به معاون فرهنگی

و درصورت موافقت  آموزشی گروه یا دانشکده از مشورت با شورای دانشگاه پس و اجتماعی فرهنگی

 .برای مدت یکسال است مشاور انجمن موظف به صدور حکم استاد استاد مربوطه

 تبصره: استاد مشاور انجمن باید عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.

 موظف به راهنمایی و هدایت شورای مرکزی انجمن درکلیات انجمن استاد مشاور - 13ماده 

تسهیل ارتباط شورای مرکزی با رئیس و معاونان دانشکده و دانشگاه،  انجمن، هایفعالیت ریزیبرنامه

آموختگان موفق مشغول به کسب و کار در بیرون دانشگاه دانشکده و دانشگاه، افراد و دانش استادان

 .است افراد این با و حضور در جلسات مشترک

زی شورای مرک نشود، موفق به انجام وظایف فوق لیانجمن به دالی استاد مشاور که صورتی در -ه تبصر

تاد و اس را داشته باشد حکم استاد مشاور تقاضای لغو تواند یک بار در طول دوره مسئولیت،انجمن می

تصمیم نهایی در این خصوص بر . دانشگاه پیشنهاد نماید دیگری را به معاون فرهنگی و اجتماعی

 .دانشگاه است عهده معاون فرهنگی و اجتماعی

 

 فصل چهارم : عضویت انجمن و برگزاری انتخابات

 شرایط عضویت در انجمن: -14ماده 

 برای عضویت( الزم)شرط های مرتبط با انجمنگرایش و هال به تحصیل در رشتهاغتشا -64-6

تبصره: چنانچه رشته یا گرایشی دارای انجمن تخصصی خود باشد، دانشجویان آن رشته مجاز به 

ای، ای یا فرارشتهعضویت در انجمن دیگری نخواهند بود. همچنین در صورت وجود انجمن بین رشته

را  ای، یکیای یا فرارشتهدانشجو باید بین عضویت در انجمن رشته/گرایش خود و انجمن بین رشته

 زمان در دو انجمن عضو باشد.تواند همانتخاب کند و در نهایت یک دانشجو نمی
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تواند عضوی از اعضای شورای مرکزی را که به هر دلیلی از انجام مع انجمن علمی میمج -9 -64

استیضاح و در صورت عدم احراز نماید را وظایف محوله در انجمن علمی سرباز زده و کوتاهی می

صالحیت وی، عضویت را لغو و فرد دیگری را با موافقت حداکثری اعضای مجمع انتصاب و جایگزین 

 نماید.

 انواع عضویت: -15ه ماد

 نمایند.عضو عادی: دانشجویانی که فرم عضویت انجمن علمی مربوطه را تکمیل می -65-6

عضو فعال: اعضایی از انجمن مربوطه که بیش از یک ماه از عضویت آنها گذشته و بر اساس  -65-9

 فعال بودن در انجمن را کسب کرده باشند. ، شرایطمقررات عضویت

 

 در یکي از موارد زیر خاتمه مي یابد: عضویت -16ماده 

 آموختگیدانش -61-6

 استعفای کتبی -61-9

 عدم رعایت مقررات و انضباط انجمن -61-9

 تائید عضویت و خاتمه عضویت با نظر شورای مرکزی انجمن است.  -تبصره 

 انتخابات: -17ماده 

دانشگاه زمان دقیق ی فرهنگی و اجتماع تمعاونشود. ر میدر اسفندماه برگزا انتخابات انجمن-60-6

 .کندبرگزاری انتخابات را اعالم می

سه نفره  ت اجراییئمرکزی انجمن، هی مسئولیت شورای یک ماه قبل از پایان مدت قانونی -60-9

انتخابات با ترکیب یک نماینده از اعضای شورای مرکزی)با شرط عدم داوطلبی(، یک نماینده از 

دانشگاه تشکیل شده و نسبت به برگزاری  نماینده از معاونت فرهنگی و اجتماعی مجمع دانشگاه و یک

ارسال خواهد  دانشگاه انتخابات دوره جدید اقدام و صورتجلسه را برای معاون فرهنگی و اجتماعی

 .کرد

از اعضای انجمن را  یکی شورا انجمن، مرکزی شورای در صورت داوطلب شدن تمام اعضای - تبصره

 .انتخاب میکند ت اجراییئنماینده درهی به عنوان

انتخابات،  اجرایی هیئتتوسط  دانشگاه پس از تأیید انتخابات و اجتماعی معاون فرهنگی -60-9

 د.دانشگاه ثبت و به دانشکده اعالم خواهد کر های علمی دانشجوییلیست انجمن انجمن را در

انجمن، انتخابات  مسئولیت شورای مرکزی سالهاز پایان دوره یک ماه پس چنانچه حداکثر یک -60-4

وزارت  نامهآیین 96انجمن منوط به طی مجدد فرایند تأسیس وفق ماده  نشود، ادامه فعالیت برگزار

 خواهد بود.
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در مواردی چون انحالل شورای  دانشگاه مجمع دانشگاه با همکاری معاون فرهنگی و اجتماعی -60-5

دانشگاه یا از نصاب افتادن شورای مرکزی انجمن،  ظارتمرکزی انجمن توسط کمیته حمایت و ن

تشکیل شورای مرکزی جدید  ماه به منظور 9ای ظرف مدت دوره انتخابات میان مسئول برگزاری

 .آن شورا است مانده دوره مسئولیتبرای باقی

 :باشند مرکزی انجمن باید واجد شرایط ذیل شورای داوطلبان انتخابات -60-1

 عمومیشرایط  - الف

 اشتغال به تحصیل در رشته مربوط .6

 عضویت در انجمن .9

و  اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی، دانشجویی هایدیگر تشکل مرکزی عدم عضویت در شورای .9

 فرهنگی

ست، ا و درج در پرونده یا باالتر کتبی منجر به توبیخ انضباطی در مواردی که فرد دارای محکومیت .4

 خواهد بود. دانشگاه معاون فرهنگی و اجتماعیصالحیت داوطلبی بر عهده  تشخیص

 .کارشناسیمقطع دانشجویان  برای گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی .5

 عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته .1

 شرایط اختصاصی - ب

 64معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال و یا کمتر از  .6

 د.نباش

علمی ترویجی، علمی پژوهشی یا علمی  ن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده در نشریاتداشت .9

 .نشریات علمی تخصصی مشروط به تأیید مدیر گروه یا استاد مشاور انجمن و مروری

 طرح کارفرما یا مجری تأییدیه از و ارائه یک طرح پژوهشی در اجرای اجرا یا همکاری .9

 کتاب در تألیف یا ترجمه تألیف یا همکاری .4

 شده یا طرح کارآفرینی مورد تأیید مراجع ذیصالح همکاری و مشارکت در اختراع ثبت .5

از شرایط  داوطلبان باید واجد همه بندهای شرایط عمومی باشند اما داشتن حداقل یکی: تبصره

 .کندکفایت می اختصاصی

 

 انحالل انجمنو  فصل چهارم : مرجع رسیدگی به اختالفات، تخلفات و شکایات

مرجع رسیدگی به شکایات و اختالفات در مورد عملکرد انجمن، کمیته حمایت و نظارت  -18ماده 

 خواهد بود. 

فرایند و روند انتخابات و همچنین در صورت وجود هرگونه شکایت و یا اعتراض نسبت به  -19ماده 

 دانشگاه اجتماعیمعاون فرهنگی و  انجمن، مراحل انتخابات انتخابات در کلیه اجرایی تئعملکرد هی

 .است مرجع پیگیری
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تواند صالحیت خود را به کمیته حمایت و نظارت تفویض معاون فرهنگی و اجتماعی می –تبصره 

 نماید.

نامه و مجوزهای صادر مرجع رسیدگی به تخلف شورای مرکزی انجمن از اساسنامه، آیین -21ماده 

 شده، کمیته حمایت و نظارت خواهد بود.

نحالل ا دار یاتعلیق مدت فعالیت، توقف نسبت به تواندمی کمیته حمایت و نظارت دانشگاه - 21ماده 

 .انجمن حسب مورد اقدام نماید مرکزی شورای

 .توانند نامزد انتخابات آتی شوندمرکزی انجمن که منحل شده است، نمی شورای اعضای:  تبصره

 

 

 

 فصل پنجم : تفسیر و تغییر اساسنامه

مجمع انجمن صالحیت دارد با حضور حداقل دو سوم اعضا، نسبت به اصالح اساسنامه  –22ماده 

 موجود اقدام نماید. اساسنامه جدید باید به تأیید نهایی معاون فرهنگی و اجتماعی برسد.

 

ع انجمن توسط مجم 92/66/20تاریخ  تبصره در 97ماده و  99فصل و  5این اساسنامه در  -23ماده 

تصویب شده و در تاریخ .......................... به تایید معاونت فرهنگی راهنمایی و مشاوره  علمی دانشجویی

 و اجتماعی رسیده است.
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