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 باسمه تعالی 

 

 دانشجویی ی علمیهاانجمناساسنامه 

 مجتمع آموزش عالی گناباد
 

 

 

 کلیات  و تعریف  -1فصل 

که مطابق این اساسنامه    ، عالی گنابادمجتمع آموزش  همان رشته در  نهادی است متشکل از دانشجویان     هر رشته،   انجمن علمی  تعریف:  -1ماده  

عالی  و زیر نظر و موسسات آموزش   های علمی دانشجویی دانشگاه هاانجمنهای  و اتحادیه   هاو فعالیت انجمن  تأسیسنامه  و در چارچوب آئین 

 کند.معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی فعالیت می مدیریت فرهنگی و

 مجتمع آموزش عالی گناباد است.   «یهای علمی دانشجویانجمن« به کار رفته است، منظور » انجمندر این اساسنامه هر جا لفظ »  :1تبصره

ی علمی هاانجمن   های  و اتحادیه   هاانجمنو فعالیت   نامه تأسیسآییننامه« به کار رفته است، منظور » در این اساسنامه هر جا لفظ »آیین   :2تبصره

 . باشدمی 31/04/1399در  مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «دانشجویی

 : کهای خواهد بود فعالیت انجمن بگونه  ،نمایندمی اقرار ی آنو سایر اعضا انجمنهر  اعضای شورای مرکزی کلیات:  -2ماده 

 گردد.ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خالقیت و شکوفایی علمی دانشجویان باعث  -الف

 گردد.های فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان ساختن فعالیتینه نهادباعث  -ب

 باشد.علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان  های افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت نتیجه آن  -ج

 باشد.  گیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره نتیجه آن  -د

 باشد.  عی و اجراییمختلف اجتما های  گیری از توان علمی دانشجویان در جهت پیوندهای دانشگاه با بخش بهره نتیجه آن  - ه

 هاانجمن اهداف عمومی، تخصصی و حیطه فعالیت  -2فصل 

 های مشترک: اهداف عمومی و حیطه فعالیت  - 3ماده 

 (آموزشی علمی و تخصصی  های ها و دورهها کالس کارگاه فعالیت آموزشی )برگزاری  ❖

 فوق برنامه های علمی ایجاد شور و نشاط بین دانشجویان از طریق انجام فعالیت ❖

برگزاری رویداد و گفتگوی علمی )مسابقه، جشنواره، کنفرانس، نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت، گردهمایی علمی و تخصصی، مباحثه،  ❖

 گفتگو، کرسی آزاد اندیشی، مناظره، بحث و تبادل نظر، سخنرانی، میزگرد، نقد و نظر، حلقه فکری(

 علمی و تخصصی(ای محتوای چندرسانهافزار، فیلم، تابلو یا برد، کتاب، صفحات مجازی، نرم  ،شریهتولید و نشر محتوای علمی )ن ❖

 فعالیت پژوهشی )تحقیق، مطالعه و پژوهش( ❖

 خالقیت علمی )اختراع ابتکار، نوآوری، نو آفرینی(  ❖

 علم و فناوری( های کارآفرینی )همکاری با مرکز رشد، پارک فعالیت های مرتبط با  ❖

 علمی( های و مجموعه صنعتی  و همکاری مشترک با مراکزعلمی، )جلسه، بازدید  علمی  های ارتباطات و همکاری  ❖

 انجمنایجاد آرشیو و بانک اطالعات مرتبط با زمینه فعالیت هر  ❖

 : انجمناهداف تخصصی و حیطه فعالیت هر  -4ماده 
مشترک )ماده   های  ی در راستای اهداف عمومی و حیطه فعالیتهایتواند برنامهمی   هر انجمن به صورت تخصصی ، علمی بوده و  هاانجمنزمینه فعالیت کلیه  

 ( به صورت  تخصصی متناسب با  رشته خود برگزار نماید.3
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رشته   ی علمیهاانجمن مشاور  اساتید و با نظر    انجمنها، بنا به درخواست اعضای شورای مرکزی کاهش و یا افزایش حیطه فعالیت :1 تبصره

 مجتمع آموزش عالی گناباد امکان پذیر است. در مربوطه 

 متفاوت دارد که اسامی آنها به شرح زیر است: های انجمن فعال در رشته  16در حال حاضر مجتمع آموزش عالی گناباد 

 انجمن علمی رشته مهندسی شیمی -1-4

 یسی زبان انگلانجمن علمی رشته  -2-4

 یشناس  زبان انجمن علمی رشته  -3-4

 یکاربرد یمیشانجمن علمی رشته  -4-4

 ت یریمدانجمن علمی رشته  -5-4

 کیمکان یمهندسانجمن علمی رشته  -6-4

 ی شناس  نیزمانجمن علمی رشته  -7-4

 برق  یمهندسانجمن علمی رشته  -8-4

 ع یصنا یمهندسانجمن علمی رشته  -9-4

 وتریکامپ ی مهندسانجمن علمی رشته  -10-4

 معدن ی مهندسانجمن علمی رشته  -11-4

 مواد  ی مهندسانجمن علمی رشته  -12-4

 عمران ی مهندسانجمن علمی رشته  -13-4

 حقوقانجمن علمی رشته  -14-4

 یعیو منابع طب یکشاورز یگروه مهندس انجمن علمی  -15-4

 ی رشته باستان شناسانجمن علمی  -16-4

 انجمن ارکان  -3فصل

 انجمن های کمیته ه( انجمندبیر د(  انجمنج( شورای مرکزی  انجمنمجمع عمومی  ب(  انجمن عضو  : الف(انجمنارکان هر  - 5ماده

به تحصیل در دانشگاه محل فعالیت  هریک  به    :انجمنالف( عضو   به    هاانجمن نامه  شود که مطابق آئین اطالق می  انجمناز دانشجویان شاغل 

فعالیت یک  در می  انجمنعضویت   اعضاء جهت  تعداد  است.  20  انجمنآیند. حداقل  دانشجو می  نفر  انجمن علمی رشته خود  هر  تواند در 

 عضویت داشته باشد. 

 شود:با یکی از موارد زیر محقق مین مانجلغو عضویت اعضای  :1 تبصره

 فراغت یا انصراف از تحصیل یا اخراج •

 أیید گروه ناظر )کمیسیون فرهنگی(و ت انجمنعدم فعالیت در چارچوب این اساسنامه با تشخیص شورای مرکزی  •

محرومیت از تحصیل به واسطه حکم قطعی کمیته انضباطی )عضویت مجدد این فرد یکسال پس از گذراندن دوران محرومیت تنها   •

 شورای مرکزی برسد(در صورتی ممکن خواهد بود که به تصویب چهار پنجم اعضای 

 

 :جلسات آن به منظور گیری انجمن است.ترین رکن تصمیمکه باال انجمنشورایی است متشکل از اعضای  :انجمنمجمع عمومی  ب(

 ها و تغییرات آن  انجمنداخلی  های  نامه تصویب آئین ❖

 انجمنانتخاب اعضای شورای مرکزی   ❖
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 های آن  و نظارت بر فعالیت انجمنها، دریافت گزارش فعالیت ساالنه شورای مرکزی تدوین اولویت  ❖

 استیضاح شورای مرکزی یا اعضای آن   ❖

شود. می   تشکیل  انجمناساس دعوت شورای مرکزی یا به پیشنهاد یک سوم اعضای  العاده بربه طور عادی حداقل سالی یکبار و به طور فوق 

 رسمی است و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق حاضران معتبر است.  ، ءاعضا)دو سوم(  3/2با حضور حداقل  انجمنجلسات مجمع عمومی 

باشند که با برگزاری  عضو علی البدل می  2عضو اصلی و    نفر   9یا    7،  5انجمن متشکل از  اعضای شورای مرکزی    :انجمنشورای مرکزی  ج(  

 شوند. برای مدت یکسال  برگزیده می هاانجمن نامه  و از میان اعضای دارای شرایط مندرج در آئین  انجمنانتخابات مجمع عمومی 

 ی علمی به شرح زیر است:هاانجمن ( جهت کاندیداتوری شورای مرکزی  13)ماده  ها انجمن نامه شرایط مندرج در آئین

 ه اشتغال به تحصیل در رشته مربوط .1

 عضویت در انجمن  .2

 نباشد. 14معدل کل داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال و یا کمتر از  .3

 اهدر دوره تحصیل در دانشگ  انجمن در تن سابقه دو نیم سال عضویتداش .4

 عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته  .5

و باقی ماندن    8کم دو نیمسال تحصیلی به اتمام دوره تحصیلی دانشجو )برای دانشجویان کارشناسی حداکثر ترم  باقی ماندن دست  .6

ه و برای دانشجویان  ، مشروط به تعهد عدم دانش آموختگی تا پایان دور4واحد، دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر ترم    24دست کم  

 ، مشروط به تعهد عدم فراغت از تحصیل تا پایان دوره(. 8دکتری تخصصی حداکثر ترم 

در مواردی که فرد محکومیت انضباطی منجر به صدور حکم غیرقطعی دارد، تشخیص صالحیت داوطلبی بر عهده معاون فرهنگی و   .7

 اجتماعی دانشگاه است. 

 :انجمن وظایف شورای مرکزی  :2تبصره 

 ها ها و نظارت بر روند اجرایی این فعالیت ، تعیین بودجه برای آن انجمنهای تنظیم تقویم فعالیت -

 ها  ، نظارت بر نحوه فعالیت آنانجمنهای تشکیل کمیته -

 انجمن نامه انتخاباتی  برگزاری انتخابات شورای مرکزی مطابق آئین -

 ستور جلسات آن انجمن و تهیه د درخواست تشکیل جلسات مجمع عمومی  -

و با تصویب    ( 24)ماده    نامه انضباطیاز عضویت انصراف دهد یا مطابق آئین  انجمن چنانچه به هر دلیلی یکی از اعضای شورای مرکزی    :3تبصره

لغو و اولین عضو علی البدل جایگزین    انجمن نفر از اعضای شورای مرکزی عدم صالحیت وی ثابت شود عضویت وی در شورای مرکزی    4

 . وی خواهد شد

البدل مطابق آئینهریک  با برکناری    :4تبصره  به ترتیب  نامه انضباطی و یا پیوستن وی به شورای مرکزی به عنوان عضو  از اعضا علی  اصلی، 

 کاندیدایی که بیشترین رأی را کسب کرده است، جایگزین وی خواهد شد.

 ند انتخابات زود هنگام برگزار خواهد شد.نتغییر ک  ینفر از اعضاء شورای مرکزی به هر دلیل 3هنگامی که  :5تبصره

وم از اعضای اصلی تشکیل شود و مصوبات آن با رأی  باید حداقل یکبار در ماه با حضور حداقل دوس انجمنجلسات شورای مرکزی  :6تبصره  

از اعضای اصلی در یک جلسه، اعضای علی البدل به ترتیب آرای مأخوذه، در آن  هریک  در صورت غیبت   اکثریت مطلق حاضران معتبر است.

 . یابندجلسه حق رأی می

یک نفر را از میان خود به عنوان دبیر   ی مرکزیشورا  ی، اعضاانجمنانجمن با استاد مشاور  در اولین جلسه شورای مرکزی    :انجمند( دبیر  

 کنند. معرفی می ی علمی دانشجوییهاانجمن مشاور انتخاب و به  برای مدت یکسال انجمن 
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 : عبارتند از انجمنوظایف دبیر  :7تبصره 

 و تنظیم صورتجلسه و نظارت بر اجرای مصوبات   انجمنریزی جلسات شورای مرکزی مسئولیت برنامه -

 شورا آن  و ارائه گزارش مستمر به آن شورا و پیگیری مصوبات هاانجمن  دبیرانشرکت در جلسات شورای  -

 و انجام مکاتبات اداری   انجمنمسئولیت کلیه امور حقوقی، اداری و قانونی پذیرش  -

 شود:شورای مرکزی  انجمن  با یکی از دو شرط زیر انجام میعزل دبیر انجمن و تبدیل او به عضو   :8  تبصره

 نامه انضباطی گردد.اسالمی که منجر به تشکیل پرونده و صدور حکم مطابق آئین -( رعایت نکردن شئونات دانشجویی1

 .یتحت نظارت کمیسیون فرهنگ مبنی بر عدم فعالیت قابل قبول و و کارشناس مربوطه  انجمن( نظر استاد مشاور 2

به صورت مقطعی یا دائمی   انجمنباشند که به حسب ضرورت و تحت نظارت شورای مرکزی  های کاری فعال میگروه   :انجمنهای  کمیتهه(  

 نمایند. و.... فعالیت می انجمنرسانی و ارتباطات، برگزاری مراسم، انتشار نشریه  هایی نظیر آموزش، پژوهش، اطالعتشکیل و در حوزه 

ها با مسئولیت یکی از اعضای شورای مرکزی و یا با نظارت مستقیم وی توسط یکی از اعضای مجمع عمومی   از کمیتههریک    :9  تبصره

 شود.اداره می

 پذیرد.صورت می  آن انجمن ها در هر دوره به پیشنهاد شورای مرکزیتمدید فعالیت آن ، انحالل و یا  انجمن های تشکیل کمیته :10 تبصره

 گردد.ها توسط شورای مرکزی تنظیم میها و دستورالعمل فعالیت کمیته برنامه :11تبصره 

ماه فرصت دارد تا با فراخوان عمومی   2پس از اخذ مجوز به هر دلیلی از حد نصاب تعداد اعضاء خارج شود    انجمن در صورتی که    - 6ماده  

 عضو گیری نماید. در غیر اینصورت رأی شورای فرهنگی را برای تعلیق یا انحالل خواهد پذیرفت. 

وروز و تابستان و بین دو نیمسال تحصیلی( تشکیل جلسه  درصورتی که دبیر و شورای مرکزی انجمن سه ماه متوالی )به جز تعطیالت ن   -7ماده  

به برگزاری جلسه شورای مرکزی   15،  )کمیسیون فرهنگی(  ندهد، ضمن دریافت اخطار کتبی از شورای هماهنگی نسبت  روز فرصت دارد 

کند و شورای هماهنگی فرهنگی دانشگاه، شورای مرکزی را منحل می  شورای انجمن اقدام کند. در صورت عدم اقدام الزم در مهلت مقرر،  

 موظف است ظرف یک ماه نسبت به تعیین تکلیف انجمن مزبور اقدام نماید.

در این خصوص دبیر   شورای هماهنگیی در طول یک نیمسال تحصیلی هیچ فعالیتی در سطح دانشگاه نداشته باشد،  چنانچه انجمن  -8ماده  

دهد. در صورت موجه نبودن ادله ارائه شده، بنا به نظر اکثریت مطلق اعضاء شورای هماهنگی انجمن و شورای مرکزی را مورد سؤال قرار می

دبیر و شورای مرکزی انجمن مهلت خواهد داد تا نسبت به فعال کردن انجمن اقدام کند. در صورت  ضمن صدور اخطار کتبی، مدت یک ماه به  

ظرف یک ماه نسبت به تعیین    شورای هماهنگیفرهنگی دانشگاه، شورای مرکزی انجمن را منحل و    شورای عدم فعالیت انجمن در این مدت،

 تکلیف انجمن مربوطه اقدام خواهد کرد. 

باشد که در می  دانشگاه   مصوب حوزه امور فرهنگیی  هاو فرم  هادستورالعمل  ،ها، در چارچوب فرآیندهافعالیت انجمنروال اجرای    -9ماده  

. دبیر انجمن و  رسانی خواهد شدوزو در موارد لزوم، بر  ها بارگذاری شده سایت دانشگاه بخش امور فرهنگی موجود بوده و نسخه نهایی آن

آشنا شده و  با این موارد  ها در جلسات شورای مرکزی، کامالً  هستند با بررسی و مطالعه این فرآیندها و دستورالعمل  شورای مرکزی، موظف

 درصورت نیاز، پیشنهادات اصالحی و تکمیلی خود را از طریق دبیر، به کارشناسان مربوطه ارائه نمایند.  ها، کاربستن آنبه رعایت و ضمن 

  شورای مرکزی   یید اعضای أتبصره به ت  14ماده و  10،  فصل  3شده، مشتمل بر  اساسنامه بر اساس اهداف، زمینه و حیطه فعالیت تعیین این    -10ماده  

 به تأیید اعضای شورای فرهنگی دانشگاه رسید.  22/02/1400رسیده و در جلسه شورای فرهنگی مورخ  هاانجمن 

 

 دانشگاهرئیس شورای فرهنگی 

 طفی موسوی زادهصدکتر سید م 

 

 

 
 


