
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0410های علمی سال دستورالعمل اجرایی انتخابات انجمن

 مقدمه:

قانون اهداف، وظایف و تشکیلات  2قسمت ب ماده  8و  7راستای اجرای بند  این دستورالعمل در

های علمی که به تأسیس و حمایت از انجمن 88/5/88وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 

 های علمیها و جمعیتسازماندهی و تقویت انجمن»دانشجویی تصریح دارد؛ و با عنایت به راهبرد 

ها و پیشرفت، ترویج و سازیعیت علمی و ارتقای مشارکت در تصمیمبه منظور ایفای نقش مرج

و  2مورد تأکید است؛ همچنین اقدامات « نقشه جامع علمی کشور»که در سند « انتشار علم و فناوری

مورخ  248مصوب جلسه « سند راهبردی کشور در امور نخبگان» 2از راهبرد کلان  2راهبرد ملی  8

های علمی دانشجویی به مثابه ظرفیتی برای قلاب فرهنگی، که به انجمنشورای عالی ان 88/7/8838

حضور نخبگان علمی تأکید دارد، تنظیم شده است. لذا به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و 

های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم اخلاق علمی در دانشگاه

مندی از توانمندی و خلاقیت های جمعی علمی، همچنین بهرهمناسب برای فعالیتهای آوردن زمینه

های علمی افزاری؛ انجمندانشجویان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم

ها های مختلف دانش با حمایت دانشگاههای علمی دانشجویی حوزههای انجمندانشجویی و اتحادیه

الیت شوند و به فعی و پژوهشی کشور طبق مفاد این دستورالعمل تشکیل میو موسسات آموزش عال

 پردازند.می

ای ههای علمی: مرتبط با حوزههای عملی یک تشکل دانشجویی هستند با محوریت فعالیتانجمن

 فرهنگی:-آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

 به منظور:

 رشد دانشجویان یک رشته علمی در راستای .8

 های علمی دانشگاه و کشور بر بستردر تحقق آرمان ایفای نقش موثر .2

 نظران و سایرها، اساتید، صاحبمشارکت آگاهانه و داوطلبانه اعضإ با هم و با نهادها، تشکل .8

 دانشجویان در داخل و خارج دانشگاه

 

 



 بخش اول: کلیات  

 ویت نشاط علمی درمنظور تق به لزوم برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی و به با عنایت 

های جمعی و خود جوش علمی و پژوهشی وافزایش مشارکت میان دانشجویان و حمایت از فعالیت

 با توجه به شرایط خاص کشور )شیوع دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و فرهنگی و

ر و اعضای شورای مرکزی بیماری کرونا(، انتخابات انجمن های علمی دانشجویی در اردیبهشت ماه برگزا

 نمایند.های خود میجدید از خرداد ماه شروع به انجام فعالیت

 های قبل از آن(سالبا )به بعد  0411انتخابات  موارد متمایز -0ماده 

بیر، و بعد از تعیین د نه انتخاب شورای انجمنپذیرد، گیری براساس انتخاب دبیر صورت میرأی .8

 دهد.نگی و دانشکده ارائه میایشان اعضای پیشنهادی شورا را به معاونت فره

ود خ برنامه )اختیاری(و تیم پیشنهادی و  خود رزومه نام،افراد کاندید در انتخابات، هنگاه ثبت .2

دهندگان به اطّلاع دانشجویان رسانده دهند تا جهت آگاهی بیشتر رأیبرای انجمن را ارائه می

 شود.

 ود.شونت و دانشکده محترم نهایی میبعد از تعیین دبیر، تیم پیشنهادی ایشان با نظر معا .8

ذشته گ مشاور، دبیر و اعضا طبق روال سنوات تعیین استاد مشاور و ارائه احکام مربوط به استاد .4

 انجام خواهد شد.

 صورت شوراییبه  همانند سنوات گذشته های خارجی و زبان عربیزبانهای انتخابات انجمن -8تبصره 

 برگزار خواهد شد.

 های علمی:شرایط دانشجویان داوطلب )کاندیداتوری( انتخابات شورای مرکزی انجمن  -2ماده 

داوطلبان باید واجد همه بندهای شرایط عمومی باشند اما داشتن حداقل یکی از شرایط اختصاصی  -4-8

 کفایت می کند.

 شرایط عمومی الف:

 غال به تحصیل در رشته مربوطهاشت .8

 ی دانشجویان متقاضی عضو انجمن هستند(فرض این هست که همهعضویت در انجمن )پیش .2

 دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی ، سیاسی، ورزشی و فرهنگی شورای مرکزیعدم عضویت در  .8



پرونده یا بالاتر در مواردی که فرد دارای محرومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در  .4

 ی فرهنگی دانشگاه می باشد.ی مدیر ادارهاست،تشخیص صلاحیت داوطلبین بر عهده

 گذراندن حداقل یک ونیم سال تحصیل برای دانشجویان مقاطع کاردانی ،کارشناسی و دکتری عمومی .5

 عدم کسب معدل مشروط در نیم سال تحصیلی گذشته .6

 شرایط اختصاصی ب:

 نباشد 84طلبان کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیم سال ویا کمتر از معدل نیم سال گذشته داو .8

داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده در نشریات علمی ترویجی ،علمی پژوهشی با علمی مروری  .2

 و نشریات تخصصی مشروط به تایید مدیر گروه یا استاد یا استاد مشاور انجمن

 هشی و ارائه تاییدیه از کارفرما یا مجری طرحاجرا یا همکاری در اجرای یک طرح پژو .8

 تالیف یا همکاری در تالیف یا ترجمه کتاب .4

 همکاری در مشارکت در اختراع ثبت شده در کار آفرینی مورد تایید مراجع ذیصلاح .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


