باسمه تعالی

انجمنهایعلمیدانشجوییدانشگاهگیالن 

شیوهنامهاجرایی

شیوهنامه اجرایی انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه گیالن بر اساس آییننامه انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی
کشور و در راستاي تبیین کلیه مواد آییننامه مذکور مطابق با شرایط دانشگاه گیالن تدوین گردیده و به تصویب معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه گیالن و همچنین کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه گیالن رسیده است.
مقدمه:
در راستاي تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیتهاي جمعی و خودجوش علمی و پژوهشی و راهنمائی و مشارکت
دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه ،انجمنهاي علمی دانشجویی رشتههاي مختلف تحصیلی با حمایت
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیالن طبق آیین نامه انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور تشکیل گردیده
است و در دانشگاه گیالن طبق مفاد این شیوهنامه و تحت حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیالن به فعالیت میپردازند.
بخش اول :تعاریف ،اهداف وکلیات
ماده  - 1تعاریف
انجمن :انجمنهاي علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان عالقهمند به مشارکت در فعالیتهاي علمی در یك دانشکده یا گروه آموزشی است.
تبصره  1ـ در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهی یك انجمن علمی میتواند تشکیل شود.
تبصره  2ـ در صورتی که دانشجویان دو یا چند رشته عالقهمند به تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشتهاي باشند میتوانند طبق ضوابط این
شیوهنامه اقدام نمایند.
کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهاي علمی دانشگاه :این کمیته به منظور سیاستگذاري و تعیین راهبردها و برنامههاي کالن و همچنین
نظارت بر عملکرد انجمنهاي علمی دانشجویی و حمایت آنها در دانشگاه تشکیل میشود.
استاد مشاور :یکی از اساتید گروه یا دانشکده مرتبط با حوزه فعالیت انجمن که بر اساس آییننامه انتخاب و معرفی میشود؛ استاد مشاور مؤظف به
راهنمایی و هدایت شوراي مرکزي انجمن میباشد.
شیوه نامه اجرایی انجمن :مجموعهاي مکتوب شامل اهداف ،شرح وظایف ،ارکان ،تشکیالت ،شرایط عضویت و کلیه مقررات اجرایی ویژه
یك انجمن یا کلیه انجمنهاي علمی میباشد که در قالب ضوابط کلی این شیوهنامه تنظیم شده و به تصویب رسیده است و انجمنها میبایست
مطابق آن عمل کنند.
عضو انجمن :هر دانشجوي شاغل به تحصیل در رشته مرتبط با موضوع فعالیت انجمن میتواند به عضویت انجمن درآید و در چارچوب شیوهنامه
به فعالیت بپردازد .حداقل تعداد اعضاي انجمن  20نفر میباشد.در رشتههاي مقاطع تحصیالت تکمیلی حداقل اعضا  10نفر میباشد.
ماده  - 2اهداف کالن تشکیالتی
 -1ایجاد حلقههاي علمی رشتهاي و میان رشتهاي و تالش در جهت بسط و گسترش این حلقهها
 -2ایجاد زمینه مناسب براي تجلی استعدادها و برانگیختن خالقیت وشکوفایی علمی دانشجویان
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 -3نهادمند ساختن فعالیتهاي فوق برنامه علمی وپژوهشی دانشجویان
 -4افزایش سطح مشارکت ورقابت دانشجویان در فعالیتهاي علمی جمعی وتقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان
 -5شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهرهگیري از مشارکت آنان در ارتقاي فضاي علمی دانشگاه
 -6بهرهگیري از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهاي دانشگاه با بخشهاي مختلف فرهنگی ،اجتماعی واجرایی
 -7رشد و تعالی سطح دانش و فرهنگ جامعه دانشجویی دانشگاه در زمینههاي علمی ،آموزشی و پژوهشی
 -8پرورش استعدادهاي قابل و خالق و تقویت روح تحقیق و تتبع به منظور تربیت و تأمین نیروي انسانی متخصص مورد نیاز مملکت اسالمی و نیل
به خودکفایی و بالندگی در راستاي تحقق اهداف راهبردي دانشگاه
 -9آشنایی بیشتر دانشجویان نخبه علمی با یکدیگر و گسترش دامنه ارتباطات علمی ،پژوهشی
 -10غنی سازي اوقات فراغت دانشجویان در قالب فعالیتهاي علمی و پژوهشی
 -11تالش در جهت بهبود و تعمیق آموزشهاي دانشگاهی و فرآیند یادگیري در زمینههاي تئوریك و عملی
 -12کسب مهارت جهت طرحنویسی و اجراي طرحهاي اشتغال زایی و کارآفرینی توسط دانشجویان
 -13تقویت روحیه همکاري و کارگروهی در بین دانشجویان و افزایش اعتماد به نفس و مهارتهاي اجتماعی آنان
 -14ارتقاي تفکر انتقادي و برخورد علمی با مسائل و مشکالت جامعه و به ویژه در محیط دانشگاهی و کمك به رشد نیروي انسانی توانمند
 -15ایجاد و تقویت زمینه ارتباطی دانشجویان ،استادان ،فارغ التحصیالن ،متخصصان و محیط کار
 -16ارتباط علمی و فکري با مراکز ،مؤسسات و تشکلهاي علمی و پژوهشی دانشگاهی و غیردانشگاهی داخل و خارج از کشور
 -17شناسایی فرصتهاي شغلی و ایجاد زمینههاي آشنایی دانشجویان با آنها به منظور پر کردن خالء و فاصله بین دانشگاه و جامعه و بازار کار
ماده  -3فعالیتهاي علمی عبارتند از:
 -1فعالیت آموزشی (کارگاهها ،کالسها ،دورههاي آموزشی علمی و تخصصی)
 -2رویداد علمی(مسابقه ،جشنواره ،کنفرانس ،نشست ،سمینار ،وبینار ،نمایشگاه ،بزرگداشت ،گردهمایی علمی و تخصصی)
 -3فعالیت پژوهشی (تحقیق ،مطالعه و پژوهش)
 -4کارآفرینی (ترویج و حمایت از کارآفرینی)
 -5خالقیت علمی (اختراع ،ابتکار ،نوآوري ،نوآفرینی)
 -6گفتگوي علمی و تخصصی (هم اندیشی ،مباحثه ،گفتگو ،کرسی آزاد اندیشی ،مناظره ،بحث و تبادل نظر ،سخنرانی ،میزگرد ،نقد و نظر ،حلقه
فکري)
 -7ارتباطات و همکاريهاي علمی (جلسه ،بازدید علمی ،همکاري مشترک با مراکز و مجموعههاي علمی ،خدماتی ،صنعتی ،حرفهاي یا تخصصی،
ارتباط با دانش آموختگان)
2

تبصره  - 1برخی از مصادیق و عرصههاي فعالیت انجمنها علمی عبارتند از:


برگزاري دورههاي آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاههاي تخصصی

-

(در برگزاري دورهها و کارگاههاي آموزشی حقالزحمه مدرسین کارگاهها طبق آییننامه نحوه محاسبه و پرداخت حقالزحمهها
پرداخت میگردد و انجمن علمی در مورد هرگونه مبلغ دریافتی از دانشجویان و هرگونه پرداختی به مدرس می بایست با
کارشناس انجمنهاي علمی هماهنگ باشد .هرگونه عدم هماهنگی در این خصوص تخلف مالی محسوب میشود و دبیر انجمن
علمی میبایست پاسخگو باشد)




همکاري با نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده در جهت رفع مشکالت علمی دانشجویان
برگزاري و همکاري در اجرا و شرکت در جشنوارهها ،کنفرانسها و مسابقات علمی(داخلی و خارجی)



تولید و انتشار نشریه علمی ،کتاب و نشریات الکترونیکی ،نرم افزارهاي رایانهاي و فیلمهاي علمی -آموزشی



برنامهریزي و اجراي بازدیدهاي علمی از مراکز علمی ،صنعتی و فناوري (بازدیدهایی که فاقد سر فصل آموزشی باشند و خارج از
چارچوب آیین نامه بازدیدهاي علمی نباشند)



اطالعرسانی درخصوص کلیه فعالیتهاي مرتبط با اهداف انجمن



حمایت مادي و معنوي بالعوض از ابتکارات و اختراعات ،طرحهاي نوآورانه و کارآفرینانه و فعالیتهاي پژوهشی در راستاي
سیاستهاي ملی اقتصاد دانش بنیان و سند چشم انداز علمی  1404جمهوري اسالمی ایران




ایجاد و راه اندازي بانك نرمافزاري و تهیه منابع کتابخانهاي تخصصی
اشتراک روزنامهها ،مجالت و سایتهاي علمی و پژوهشی داخلی و خارجی



برگزاري و شرکت در نمایشگاههاي داخلی و خارجی



طراحی و ارائه برنامهها وپروژههاي علمی وتخصصی بر مبناي رشته وگرایشهاي موجود گروه آموزشی




انعکاس و پیگیري مطالبات علمی دانشجویان
برقراري ارتباط با انجمنهاي علمی مشابه در سایر دانشگاهها

تبصره  - 2بهتر است انجمن علمی در انجام فعالیتها تنوع و کیفیت فعالیتها را مد نظر قرار دهد و از انجام تعداد زیاد فعالیت در یك یا چند زمینه
محدود بپرهیزد.
بخش دوم :ارکان و تشکیالت
ماده  -4ارکان و تشکیالت انجمنهاي علمی دانشجویی به شرح ذیل میباشد:
 -1کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه گیالن به منظور حمایت و نظارت بر فعالیتهاي انجمنهاي علمی
دانشجویی ،کمیتهاي در هر دانشگاه با همین عنوان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
رئیس دانشگاه یا نماینده تام االختیار وي (رئیس کمیته)
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه (دبیر کمیته)
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
مدیرکل امور آموزشی دانشگاه
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مدیرکل امور فرهنگی (مرتبط با فعالیت انجمنها در دانشگاه)
مدیر پژوهشی دانشگاه
مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه
دو نفر از استادان مشاور انجمنهاي دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه
دو نماینده از مجمع دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه
تبصره  - 1با توجه به اینکه دبیر توسط مجمع (شوراي مرکزي انجمنهاي علمی در هر سطح – رشته ،دانشکده و یا دانشگاه) انتخاب میشود یکی
از نمایندگان میتواند دبیر شوراي دبیران انجمنهاي علمی باشد و یا اینکه هر دو نماینده از بین افراد معرفی شده به رئیس دانشگاه با در نظر گرفتن
شرایطی از جمله شایستگی تحصیلی ،داشتن حسن شهرت و شایستگی اخالقی ،داشتن حداقل یك سال سابقه فعالیت در انجمنهاي علمی به عنوان
دبیر یا عضو شورا ،با روابط عمومی و قدرت بیان باال انتخاب گردد.
تبصره  - 2حکم اعضاي شورا توسط رئیس دانشگاه و براي مدت یك سال صادر میشود.
تبصره  - 3اعضاي انتخابی کمیته براي مدت یك سال انتخاب میشوند.
تبصره  - 4حسن شهرت و شایستگی اخالقی با ارائه توصیه نامه از طرف یکی از اعضاي هیأت علمی بخش مربوطه ترجیحاً استاد مشاور فعلی یا
سابق انجمن جهت فرد نامزد مورد بررسی و سنجش قرار میگیرد.
 -2استاد مشاور :استاد مشاور انجمن علمی یکی از اعضاي هیأت علمی هر بخش یا دانشکده میباشد که مسئولیت مشاوره و هدایت ونظارت بر
فعالیتهاي علمی و پژوهشی انجمن علمی بخش مربوط به خود را بر عهده میگیرد ،همچنین ایشان ناظر طرحهاي انجمنها از لحاظ علمی
میباشند .معرفی و انتخاب اساتید مشاور انجمنها بر اساس شیوهنامه اساتید مشاور انجمنهاي علمی انجام میشود.
 -3شوراي دبیران دانشگاه
 -4شوراي دبیران دانشکده
 -5شوراي مرکزي انجمن
 -6کمیتهها کاري انجمن اعم از آموزشی ،پژوهشی و کارآفرینی ،ترویجی ،مستندسازي،گرافیك ،فعالیتهاي میدانی ،فعالیتهاي نوین ،روابط
عمومی ،مالی وتسلط بر مهارتهاي  7گانه کاربردي رایانه و . ...
 -7مجمع انجمن
ماده  -5هر دانشجوي شاغل به تحصیل در رشته یا رشتههاي مرتبط با موضوع فعالیت انجمن میتواند به عضویت انجمن علمی درآید.
ماده  -6شوراي مرکزي انجمن متشکل از  7 ،5یا  9نفر است که با رأي اعضاي انجمن براي مدت یك سال انتخاب میشوند.
تبصره  - 1تعداد اعضاي شوراي مرکزي در انجمنهاي گوناگون بر اساس تعداد دانشجویان زیر مجموعه آن انجمن بر اساس جدول زیر تعیین
میشود.
تعداد اعضاي شوراي مرکزي

تعداد دانشجویان زیر مجموعه انجمن خاص
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تا  100نفر

 5نفر

 100تا  300نفر

 7نفر

باالي  300نفر

 9نفر

تبصره  - 2حداقل تعداد اعضاي انجمن  5نفر میباشد.
تبصره  - 3حق انتخاب اعضاي شوراي مرکزي متعلق به کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته یا گروه آموزشی براي انجمنهاي رشتهاي و
دانشجویان شاغل به تحصیل در رشتهها و گرایشهاي مرتبط براي انجمنهاي بین رشتهاي میباشد.
ماده  :7مجمع انجمن متشکل از تمامی دانشجویان عضو انجمن و یا نمایندگان آنها ،باالترین رکن تصمیمگیري انجمن است.
ماده  :8وظایف شوراي مرکزي:
الف -فعالیتها
 جذب دانشجویان عالقمند و خالق به فعالیتهاي علمی -پژوهشی و ایجاد انگیزه براي مشارکت در انجام فعالیتها برنامهریزي ،ساماندهی ،اجرا ،هدایت فعالیتهاي انجمن در راستاي خطمشیهاي کالن مصوب و پیگیري اخذ مجوزهايالزم جهت اجراي برنامهها
 برقراري ارتباط مستمر با دیگر انجمنهاي علمی دانشجویی واتحادیه انجمنهاي علمی و مجامع علمی تخصصی ملی و بینالمللی مرتبط با موضوعفعالیت انجمن
 برقراري ارتباط با نهادها و سازمانهاي خارج از دانشگاه براي انجام فعالیتهاي مشترک برنامهریزي و پیشنهاد همکاري براي اجراي طرحهاي پژوهشی و مطالعاتی پیگیري تصویب اساسنامه انجمن علمی دانشجویی و اخذ تأییدیه آن از کمیته حمایت و نظارت بر فعالیتهاي انجمنهاي علمی و معاونتفرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 همکاري و ارتباط مستمر با مدیر و اعضاي هیأت علمی گروه آموزشی ذيربط براي تحقق اهداف فعالیتهاي علمی انجمن انتخاب یك نفر از میان خود به عنوان دبیر انجمن تشکیل کارگروهها و کمیتههاي مختلف کاري و نظارت بر عملکرد آنها برگزاري انتخابات شوراي مدیریت دوره بعد با رعایت مفاد آییننامه حفظ و نگهداري وسایل و تجهیزات انجمن ،تصویب هزینههاي مالی برنامهها ،تنظیم و ارائه گزارش مالی انجمن به طور ساالنه توسط دبیر وتایید آن توسط استاد مشاور و ارسال آن به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 تدوین برنامههاي ساالنه و ارائه آن به کارشناس انجمنهاي علمی دانشجویی مستندسازي فعالیتها و تهیه گزارش عملکرد انجمن و تأیید گزارش توسط استاد مشاور انجمن و ارائه آن به کارشناس انجمنهاي علمی5

تبصره  - 1هر یك از اعضاي شوراي مرکزي انجمن که وظایف محوله را به درستی انجام ندهد و در جلسات و برنامههاي انجمن حضور منظم
نداشته باشد و در کار کمیتههاي انجمن خلل ایجاد شود ،میبایست موضوع در جلسه شوراي انجمن مطرح و توسط دبیر انجمن به ایشان به صورت
کتبی تذکر داده شود .در صورتی که بعد از تذکر تغییري در فرد ایجاد نشود و همچنان موجب بینظمی در گروه شود مراتب توسط دبیر به استاد
مشاور انجمن اعالم و با تأیید استاد مشاور از گروه کنار گذاشته شود و مراتب توسط استاد مشاور انجمن به صورت مکتوب به نماینده فرهنگی و
اجتماعی دانشکده مربوطه دانشجویان اعالم و فرد جایگزین معرفی گردد تا استعالمهاي الزم جهت فرد جدید انجام شود و به شوراي انجمن اضافه
گردد.
تبصره - 2ارائه گزارش عملکرد پایان دوره جهت شرکت در جشنواره حرکت منجر به صدور گواهی فعالیت پایان دوره براي دبیر و اعضاي شورا و
معرفی استاد مشاور به معاونت آموزشی دانشگاه جهت اختصاص امتیاز کارایی به ایشان میشود.
تبصره - 3معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مؤظف است یك دفتر در هر دانشکده براي انجمنهاي علمی آن دانشکده در نظر گیرد.
ب -موارد استفاده از دفتر انجمن علمی دانشجویی:
 برگزاري جلسات شوراي مرکزي انجمن پاسخگویی به مراجعات دانشجویی انجام امور اجرایی طرحها وبرنامههاي انجمن انجام وپیگیري امور داخلی انجمن علمی ارائه خدمات علمی به دانشجویانج -ممنوعیتهاي استفاده از دفتر انجمن علمی دانشجویی:
 -1برگزاري کالسهاي آموزشی وپخش فیلم (براي موارد فوق از طریق کالسهاي آموزشی وسالنهاي دانشکدهها و پس از اخذ مجوز الزم از
طرف نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکدهها اقدام شود)
 -2برگزاري جلسات غیر کاري وبا موضوعات خارج از حیطه کاري انجمن
 – 3ثبتنام اردوهاي غیر علمی و فعالیتهاي فرهنگی ،هنري ،سیاسی و انجام فعالیتهاي خارج از حیطه کاري انجمن
 -4در اختیار گذاشتن دفتر انجمن علمی دانشجویی به سایر تشکلها
د :نحوه برگزاري جلسات:
جلسات شوراي انجمنهاي علمی دانشجویی میبایست حداقل دو بار در ماه برگزار وصورت جلسه آن به صورت مکتوب و بر اساس فرم صورت
جلسات بایگانی شود و یك نسخه براي کارشناس انجمنهاي علمی ارسال شود.
تبصره  -1جلسات شوراي مرکزي انجمن با حضور نصف  1 +اعضاي شورا رسمیت دارند.
تبصره  - 2چنانچه عضوي در جلسات شوراي مرکزي انجمن علمی بیش از  3جلسه متوالی یا  4جلسه متناوب غیبت داشته باشد ،عضو مذکور
مستعفی محسوب و مراتب توسط دبیر و با تأیید استاد مشاور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به معاونت فرهنگی دانشگاه گزارش میشود و فرد
جایگزین نیز معرفی میگردد تا استعالمهاي الزم جهت ایشان انجام وبه جاي فرد مستعفی قرار گیرد.
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تبصره  - 3چنانچه دبیر رشته ،وظایف محوله را انجام ندهد و در جلسات شوراي مرکزي انجمنها حضور نیابد (میتواند در صورت ضرورت
نماینده جایگزینش را شرکت دهد که مسئولیت آن تماماً به عهده شخص دبیر رشته خواهد بود) شوراي مرکزي آن رشته یا دبیر دانشکده یا مشاور
انجمن میبایست ضمن تذکر لسانی و مکتوب از دبیر رشته بخواهند پایبند به وظایف خود باشد و در صورت عدم توجه وعدم همکاري بعد از دو
هفته کاري با در جریان گذاشتن دو ارکان دیگر با ارائه ادله درخواست عزل ایشان را به نماینده فرهنگی دانشکده و کارشناس انجمنهاي علمی
ارسال نمایند.
تبصره  -4چنانچه دبیر دانشکده ،وظایف محوله را انجام ندهد و در جلسات شوراي مرکزي انجمنها حضور نیابد (میتواند در صورت ضرورت
نماینده جایگزینش را شرکت دهد که مسئولیت آن تماماً به عهده شخص دبیر دانشکده خواهد بود) شوراي مرکزي انجمنهاي علمی دانشکده یا
دبیر دانشگاه یا نماینده فرهنگی دانشکده میبایست ضمن تذکر لسانی و مکتوب از دبیر دانشکده بخواهند پایبند به وظایف خود باشد و در صورت
عدم توجه وعدم همکاري بعد از دو هفته کاري با در جریان گذاشتن دو ارکان دیگر با ارائه ادله درخواست عزل ایشان را به معاونت فرهنگی
دانشگاه ارسال نمایند (دبیري که به عنوان دبیر دانشکده و شوراي مرکزي شامل این تبصره شود سال آتی نمیتواند در جایگاه دبیر فعالیت کند).
تبصره  -5مصوبات شوراي انجمنهاي علمی دانشجویی با رأي اکثریت نسبی حضار اعتبار دارد.
ماده  -9کمیتههايهاي انجمن علمی دانشجویی:
هر انجمن میتواند شامل کمیتههایی به شرح ذیل باشد:
آموزشی  -پژوهشی و کارآفرینی  -ترویجی  -مستندسازي  -روابط عمومی  -مالی -گرافیك -فعالیتهاي میدانی -فعالیتهاي نوین (تسلط بر
مهارتهاي  7گانه کاربردي رایانه) و . ...
تبصره  - 1بنا به ضرورت هر انجمن میتواند کمیته را با هم ادغام و یا کمیته جدید تشکیل دهد.
تبصره  -2مسئول هر کمیته باید از بین اعضاي شوراي مرکزي انتخاب و معرفی شود.
تبصره  -3مسئولیت ارائه طرح ،اجرا ،پیگیري و ارائه گزارش فعالیتها در حوزه هر کمیته و پاسخگویی به شوراي مرکزي و استاد مشاور بر عهده
مسئول کمیته مربوطه است .در زمینه اجراي فعالیتها مسئول کمیته میتواند از بین اعضاي عادي انجمن همکار داشته باشد.
ماده  - 10وظایف عمومی مسئولین کمیتهها:
 -1ارائه برنامهها و اهداف کمیته به شوراي مرکزي
 -2مسئولیت اجراي مصوبات شوراي مرکزي در حوزه کمیته مورد نظر
 -3گماردن افراد کارآمد بر مسئولیتهاي کمیته مورد نظر
 -4دریافت گزارش و ارزیابی عملکرد افراد فعال در کمیته
 -5ارائه گزارشات مستمر از فعالیتهاي انجام شده توسط کمیته موردنظر به استاد مشاور و شوراي مرکزي
ماده  - 11وظایف اختصاصی کمیتهها:
الف -وظایف کمیته آموزشی:
 -1برگزاري دورههاي علمی -آموزشی مرتبط با رشته تحصیلی
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 -2برگزاري کارگاههاي آموزشی -کاربردي مرتبط با رشته تحصیلی
 -3همکارى در ارزیابی بازدهی فعالیتهاى آموزشی انجمن
تبصره  -1این کمیته میتواند شامل هستههاى کمك آموزشی ،نرم افزارى ،عملیاتی ،آمادگی آزمون ارشد و  ...باشد.
تبصره  - 2این کمیته تالش مینماید هزینه خدمات آموزشی فوق براى دانشجویان در مقایسه با موارد مشابه خارج از دانشگاه پایینتر باشد.
تبصره  -3در صورت داشتن طرحی مبنی بر برگزاري دورههاي آموزشی عمومی مثل  ،SPSS ،ICDLفتوشاپ و  ...این کمیته ملزم میباشد قبل
از برگزاري هماهنگیهاي الزم را داشته باشد تا در صورتی که معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تفاهم نامهاي با مراکز و سازمانهاي مختلف
داشته باشد ،از آن طریق پیگیري و برگزار نماید و اقدام به برگزارى بصورت جداگانه ننماید.
تبصره - 4در برگزارى کارگاهها و دورههاى آموزشی انجمن علمی میبایست حتما میزان دریافتی از شرکتکنندگان و رزومه مدرس را ارائه نماید
و بخشی از هزینهها را با هماهنگی کارشناس انجمنهاى علمی از طریق دریافتی از شرکتکنندگان تأمین نماید.
ب -کمیته پژوهشی و کارآفرینی:
 -1جذب و دعوت به همکارى از دانشجویان پژوهشگر ،نخبه ،خالق وکار آفرین
 -2برنامهریزى واجراى پروژههاى مطالعاتی ،ابتکارى و کارآفرینی ترجیحاً بصورت گروهی
 -3برقرارى ارتباط مستمر وفعال با مراکز پژوهشی و کارآفرینی مرتبط از جمله مرکز نوآورى و کارآفرینی دانشگاه ،پارک علم و فناورى ،بنیاد
ملی نخبگان
 -3انجام فعالیتهاى پژوهشی از جمله تألیف طرحهاى پژوهشی ،مقاله ،جزوه ،کتابهاى تخصصی
 -4تشکیل تیمهاى تحقیقاتی ،تألیف و ترجمه ،اختراع و ...
 -5همکارى در انتشار نشریه
ج -وظایف کمیته ترویجی:
 -1برگزارى سمینار ،نشست ،وبینار ،بزرگداشت،گردهمایی علمی ،جشنواره ،کنفرانس ،هماندیشی ،کرسی آزاد اندیشی ،سخنرانی ،میزگرد ،حلقه
فکرى ،گفتگو و همایشهاى علمی تخصصی
 -2برگزارى بازدیدهاى علمی خارج از سرفصل درسی در چارچوب آییننامه بازدیدهاى علمی و اخذ تأییدیههاى الزم
 -3برگزارى نمایشگاههاى علمی تخصصی
 -4برگزارى مسابقات علمی تخصصی
تبصره  - 4این کمیته میتواند شامل هستههاى رویداد علمی ،گفتگوى علمی و ارتباطات و همکاريهاى علمی باشد
د -وظایف کمیته مستندسازى:
 -1ارائه فرمت گزارش فعالیتها به مسئولین کمیتهها و توجیه نمودن آنها در خصوص چگونگی ارائه گزارش
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 -2جمعآورى گزارش فعالیت کمیتههاى مختلف و ارائه آن در فرمت مناسب به کارشناس انجمنهاى علمی جهت ثبت در پورتال وزارت علوم
بصورت ماهانه
 -3تهیه فیلم و عکس از برنامههاى انجمن و آرشیو نمودن آنها و سهل نمودن دسترسی به آنها در مواقع نیاز
 -4ارائه گزارش ماهانه ،ترمی و ساالنه انجمن به استاد مشاور ،نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده و کارشناس انجمنهاى علمی
 -5تنظیم نمودن گزارش فعالیت انجمن جهت شرکت در جشنواره حرکت مطابق با فرمت دستورالعمل جشنواره
و  -وظایف کمیته روابط عمومی:
 -1پاسخگویی به مراجعات دانشجویی
 -2تهیه و تنظیم و بایگانی نامهها و صورت جلسات انجمن و ارسال صورت جلسات به کارشناس انجمنهاى علمی به همراه مستندات
 -3هماهنگی درخصوص برگزارى جلسات مجمع عمومی انجمن در هر نیمسال با حضور استاد مشاور ،شوراى مرکزى ،دبیر و اعضاى عادى انجمن
و ارائه گزارش جلسه به کارشناس انجمن
 -4مدیریت امور سایت و نشریه الکترونیکی انجمن
 -5تبلیغات و اطالعرسانی عمومی در زمینه برنامههاى انجمن
 -6آمار و نظرسنجی پیرامون برنامههاى برگزار شده توسط انجمن
 -7ارتباط با دانشآموختگان رشته مربوطه
تبصره  - 5انتخاب سردبیر و مدیر مسئول نشریه به عهده دبیر و شوراى مرکزى انجمن میباشد (سردبیر و مدیر مسئول الزاماً از اعضاى شوراى
مرکزى نمیباشند)
تبصره  - 6درخواست نشریه توسط انجمنهاى علمی و چاپ و انتشار آن تابع قوانین و دستورالعمل خانه نشریات معاونت فرهنگی دانشگاه میباشد.
تبصره  - 7ارائه گزارش ماهیانه عملکرد نشریه توسط مدیرمسئول به استاد مشاور انجمن علمی انجمن الزامی است.
تبصره  - 8این کمیته میتواند شامل هستههاى انتشارات -سایت-آمار و نظرسنجی -دانشآموختگان و ...باشد.
ه -وظایف کمیته مالی:
 -1برآورد هزینه طرحهاى پیشنهادى کمیتهها
 -2ثبت فاکتور و تسویه حساب طرحهاى انجمن علمی
 -3ارائه گزارش ماهانه مالی به شوراى انجمن علمی
 -4پیگیرى جذب حمایتهاى مالی از سایر منابع با هماهنگی استاد مشاور ،معاونت فرهنگی و شوراى مرکزى
 -5همکارى با دبیر در تحویل ونگهدارى اموال و تجهیزات دفتر انجمن علمی
 -6تهیه اقالم مورد نیاز برنامهها
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تبصره  - 9مسئول کمیته مالی و دبیر انجمن در کلیه مسائل مالی و درآمدزایی باید طبق قوانین مالی دانشگاه و مقررات مندرج در آییننامه عمل
نماید.
تبصره  - 10هر گونه تصمیمگیرى مالی در انجمن میبایست با هماهنگی کارشناس انجمنهاى علمی باشد.
ماده  -12دبیر انجمن علمی:
بند الف  -نحوه انتخاب دبیر انجمن علمی:
شوراي مرکزى انجمن علمی دانشجویی یکی از اعضاى اصلی خود را با اکثریت نسبی اعضاى شورا و با تأیید استاد مشاور به عنوان دبیر انجمن
علمی انتخاب میکند و به نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده معرفی و از طریق نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده به معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه گیالن اعالم میشود.
تبصره  - 1جلسه انتخاب دبیردانشکده باید حداکثر ظرف یك هفته و جلسه انتخاب دبیر دانشگاه حداکثر دو هفته پس از مشخص شدن نتایج
انتخابات هر سال برگزار شود.
تبصره  – 2شرایط صالحیت دبیران رشتهها ،موارد مذکور براي شرایط عضویت در شوراي مرکزي انجمنهاي علمی رشتهها میباشد.
بند ب  -وظایف دبیرانجمن علمی دانشجویی:
 -1پیگیرى ،برگزارى و مدیریت جلسات شوراى مرکزى انجمن علمی دانشجویی
 -2نظارت بر انجام وظایف محوله به کمیتههاى انجمن علمی و ایجاد هماهنگیهاى الزم بین آنها
 -3پیگیرى طرحهاى مصوب انجمن وارائه گزارش به کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهاي علمی دانشگاه
 -4پیگیرى و پاسخگویی تمامی امور مربوط به انجمن علمی دانشجویی
 -5امضا و مهرتمامی نامههاى انجمن علمی
 -6پایبند به مقررات اداري طرحنویسی و تأیید فرم طرحهاى درخواستی انجمن به عنوان اولین تأیید کننده
تبصره - 2از آنجا که دبیر اولین تأیید کننده طرحهاى انجمن میباشد ،پاسخگوى تمامی موارد احتمالی نیز میباشد .لذا نظارت و هماهنگی ایشان
بسیار اهمیت دارد.
 -7شرکت در جلسات شوراى دبیران دانشکده ،دانشگاه و سایر جلسات به نمایندگی از انجمن
تبصره  - 3حق غیبت بیش از  3جلسه متوالی یا  4جلسه متناوب در جلسات شوراي دبیران را ندارد و در این صورت عدم حضور عدم همکاري
تلقی شده و میتواند منجر به عزل وي شود.
تبصره  -4دبیر میتواند با مشورت شوراى مرکزى یکی از اعضاى شوراى مرکزى را به عنوان نماینده خود جهت حضور در جلسات و  ...انتخاب
نماید .الزم به ذکر است که مسئولیت نهایی کلیه تصمیمات بر عهده دبیر انجمن میباشد.
 -8برقرارى ارتباط مستمر با استاد مشاور و کارشناس فرهنگی دانشکده ،نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکدهها و کارشناس انجمنهاى علمی
 -9گردآورى گزارش فعالیتها و مستندات مربوطه از کمیته مستندسازى و ارائه به معاونت فرهنگی دانشگاه
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 -10مسئولیت اصلی کلیه اموال تحویلی به انجمن با دبیر انجمن میباشد و ایشان باید پاسخگو باشند
تبصره  - 5دبیران رشتهها پس از اتمام دوره فعالیتشان به عنوان دبیر مؤظف به تحویل مهر و کلید انجمن به نماینده فرهنگی دانشکده میباشند.
 -11پیگیرى معرفی استاد مشاور انجمن علمی به بخش مربوطه در ابتداى دوره فعالیت مطابق با آییننامه اساتید مشاور انجمنهاى علمی
 -12تسلط کامل به آییننامه انجمنهاي علمی
 -13در اختیار گذاشتن پوستر فعالیتها جهت اطالعرسانی به کارگروه روابط عمومی انجمن علمی دانشگاه و معاونت فرهنگی
ماده  -13شوراى دبیران دانشکده:
بندالف :اعضا:
اعضاى این شورا مرکب از دبیران انجمنهاى علمی یك دانشکده میباشد .در دانشکدههایی که بیش از  2انجمن علمی دانشجویی فعال باشد ،دبیر
دانشکده از طریق انتخابات تعیین میگردد.
بند ب :شرح وظایف:
 -1انتخاب دبیر دانشکده
 -2پیشنهاد و تصویب طرحهاى مشترک و هماهنگی در اجراى آن برنامهها
 -3ایجاد هماهنگی و رسیدگی به مسائل بین انجمنهاى علمی دانشجویی دانشکده
 -4نظارت بر استفاده صحیح از اموال و تجهیزات مشترک دانشکده
 -5برگزارى نشست مشترک شوراى دبیران دانشکده با اساتید مشاور و مسئولین دانشکده
 -6اجرایی کردن سیاستهاي کالن که از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارائه میشود
ماده  -14دبیر دانشکده:
بند الف :نحوه انتخاب:
انتخاب دبیر با رأى اکثریت نسبی دبیران دانشکده انجام میپذیرد.
تبصره  - 1انتخاب دبیر دانشکده یك هفته بعد از انتخاب دبیران انجمنهاى علمی دانشجویی آن دانشکده و یا همزمان با معرفی دبیران انجمنها
صورت میپذیرد.
بند ب :شرایط دبیر شوراى دبیران دانشکده:
 -1داشتن حداقل  1سال سابقه دبیرى انجمن علمی یا  2سال سابقه عضویت در شوراي مرکزي
 -2داشتن حسن شهرت
 -3روابط عمومی و قدرت بیان باال
 -4آراستگی ظاهرى
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 -5ارائه برنامه جهت پیشرفت انجمنهاى علمی دانشکده
 -6شایستگی تحصیلی
 -7داوطلب دبیري در سال گذشته عضو شوراي مرکزي هیچ تشکلی نبوده باشد

 -8در صورت داشتن سابقه فعالیت در انجمن هاي علمی (شوراي مرکزي و یا دبیر) ،به لحاظ توان کاري مورد تأیید معاونت محترم
فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد
تبصره  - 2براي شرکت در انتخابات به عنوان داوطلب دبیري انجمنهاي علمی دانشکده و یا دانشگاه ،حضور مستمر و مؤثر در
جلسات ،ارائه گزارشات کاري و مسلط بودن به آییننامه انجمنهاي علمی نیز بایستی مورد تأیید قرار گیرد.
تبصره  - 3حسن شهرت و شایستگی اخالقی با ارائه توصیه نامه از طرف یکی از اعضاي هیأت علمی بخش مربوطه (ترجیحاً استاد مشاور فعلی یا
سابق انجمن) جهت فرد نامزد مورد بررسی و سنجش قرار میگیرد.
تبصره  - 4در صورت ادامه دادن روند دور کاري باتوجه به صالحدید معاونت فرهنگی ،دبیر یا نائب دبیر دانشکده و دانشگاه بومی باشد.
تبصره  - 5حداقل زمان تصدي دبیران دانشکده و دانشگاه مدت یکسال است.
بند ج :شرح وظایف دبیر دانشکده:
 -1هماهنگی و تشکیل جلسات شوراى دبیران دانشکده حداقل هر ماه یکبار
 -2مدیریت جلسات شوراى دبیران وتهیه وارائه صورت جلسه ماهانه به معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه
 -3حضور در جلسات شوراى دبیران دانشکدهها و دانشگاه
تبصره  - 6حضور دبیر دانشکده و یا نماینده آن در کلیه جلسات الزامی میباشد.
 -4ارائه ودفاع از طرحهاى کالن انجمنهاى علمی دانشکده در جلسه کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهاى علمی در صورت نیاز به حضور
 -5شرکت در جشنواره حرکت مطابق با فرمت دستورالعمل جشنواره
تبصره  - 7دبیر با نظرخواهی از شوراي مرکزي و با تأیید نماینده فرهنگی دانشکده میتواند کارگروه مشاوران از فعالین علمی فرهنگی تشکیل دهد.
ماده  :15شوراى دبیران دانشگاه:
بند الف :اعضا:
شوراى دبیران انجمنهاى علمی دانشجویی دانشگاه با حضور دبیران انجمنهاى علمی دانشجویی دانشکدهها تشکیل میشود.
تبصره  - 1به جهت اهمیت حضور دبیران دانشکدهها در شوراي مرکزي دبیران دانشگاه ،در صورت عدم انجام وظایف محوله و عدم حضور در
جلسات  2جلسه پشت هم یا  3جلسه مجموع ( حضوري یا مجازي) و عدم همکاري ،دبیر دانشگاه یا شوراي مرکزي دبیران دانشگاه پس از تذکر
لسانی و مکتوب و عدم تغییر رویه مثبت دبیر خاطی ،میبایست با ذکر ادله درخواست عزل ایشان را به معاونت فرهنگی دانشگاه ارسال نمایند.
ب :شرح وظایف و اختیارات مجمع شوراي دبیران دانشگاه:
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 -1انتخاب دبیر و نائب دبیر شوراى دبیران از میان نامزدهاى تصدى این سمت
 -2پیشنهاد و تصویب طرحهاى مشترک و هماهنگی در اجراى آن برنامهها
 -3بررسی مسائل و مشکالت انجمنهاى علمی دانشجویی دانشگاه
 -4تصویب و اصالح اساسنامه انجمن در چارچوب آییننامه وزارتخانه
 -5تصویب مقررات عضویت در انجمن
 -6تسهیل راه اندازي انجمنهاي کلیه رشتههاي دانشگاه و همچنین ،حوزه هاي تخصصی و بین رشتهاي جدید و فعالسازي انجمنهاي غیر فعال
ماده  -16دبیر شوراى دبیران (دبیرکل انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه):
بند الف :نحوه انتخاب:
 -1دبیر شوراى دبیران از بین کلیه دبیران دانشکدهها و یا نمایندگان آنها در جلسه شوراى دبیران انتخاب میشود.
 -2جلسه انتخاب دبیر با حضور دو سوم از اعضاء رسمیت پیدا میکند و دبیر با رأى اکثریت نسبی ( بیش از  50درصد دبیران دانشکدهها) کل
دبیران حاضر در جلسه انتخاب میشود.
تبصره  - 1نامزدهاى دبیر شوراى دبیران میبایست دو هفته کاري قبل از انتخابات دبیر ،رزومه و برنامه پیشنهادى خود را به معاونت فرهنگی دانشگاه
ارائه نمایند تا صالحیت آنها مورد بررسی قرار داده شود و حداکثر  3نفر ایشان را تأیید و سپس انتخابات دبیر شوراى دبیران در جلسه دبیران یا
نمایندگان آنها برگزار شود و دبیر و نائب دبیر مشخص شوند.
بند ب :شرایط دبیر شوراى دبیران انجمنهاى علمی:
 -1داشتن حداقل  1سال سابقه دبیرى دانشکده
 -2داشتن حسن شهرت
 -3روابط عمومی و قدرت بیان باال
 -4آراستگی ظاهرى
 -5ارائه برنامه قابل اجرا جهت پیشرفت انجمنهاى علمی
 -6شایستگی تحصیلی
تبصره  - 2به دلیل استفاده از پتانسیل تمامی دانشکدهها دبیر شوراى دبیران انجمنهاى علمی ترجیحاً پس از بررسی توسط شوراي دبیران دانشگاه و
تأیید اعضاء ،بیش از  2سال از یك دانشکده نباشد.
تبصره  - 3حسن شهرت و شایستگی اخالقی با ارائه توصیه نامه از طرف یکی از اعضاي هیأت علمی بخش مربوطه (ترجیحاً استاد مشاور فعلی یا
سابق انجمن) جهت فرد نامزد مورد بررسی و سنجش قرار میگیرد.
تبصره  – 4کلیه شرایط مذکور براي دبیري انجمن علمی در رشته و دانشکده نیز مورد بررسی قرار گیرد.
بند ج :شرح وظایف دبیر شوراى دبیران انجمنهاى علمی:
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 -1پیگیرى مصوبات شوراى دبیران دانشگاه
 -2ارتباط مستمر با مسئولین دانشگاه
 -3بررسی و پیگیرى موانع و مشکالت موجود انجمنهاى علمی دانشجویی در دانشکدهها و بخشها
 -4نظارت بر حسن عملکرد انجمنهاى علمی دانشجویی (امور مالی ،حفظ و استفاده صحیح از اموال و تجهیزات ،اجراى آییننامه داخلی و )...و
ارائه گزارش به کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهاى علمی دانشجویی دانشگاه
 -5نظارت بر روند فعالیت انجمنهاى علمی دانشجویی دانشگاه
 -6شرکت در نشستها وهمایشهاى کشورى ومنطقهاى مربوط به حوزه فعالیتهاى انجمنهاى علمی دانشجویی
 -7تشکیل جلسات مشورتی با دبیران انجمنهاى علمی دانشجویی دانشگاه حداقل هرماه یکبار
تبصره  - 1چنانچه بیش از  2جلسه دبیر یا نماینده انجمن در جلسه شوراى دبیران حضور نداشته باشد ،دبیر شوراى دبیران مراتب را به کارشناس
انجمنهاى علمی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعالم مینماید.
تبصره  – 2درصورتیکه دبیر شوراى دبیران بیش از  2جلسه از حضور در جلسات شوراى دبیران یا دیگر جلساتی که ایشان میبایست حضور داشته
باشند ،خوددارى نماید ،کمیته حمایت و نظارت در خصوص ادامه فعالیت ایشان تصمیمگیرى مینماید.
 -8پیگیرى برگزارى جلسات با حضور مسئولین دانشگاه ودانشکدهها در رابطه با امور انجمنهاى علمی
 -9تشویق وهمکارى با انجمنهاى علمی به منظور حضور فعال وکیفی در جشنوارهها وکنفرانسها وهمایشهاى علمی
 -10دبیر اجرایی جشنواره دانشگاهی حرکت ویژه انجمنهاى علمی دانشجویی دانشگاه
تبصره  - 3در صورت تصمیم مجمع دانشگاه یکی از دبیران فعال به عنوان دبیر اجرایی جشنواره دانشگاهی حرکت انتخاب میشود.
 -11حضور در جلسات اساتید مشاور و مسئولین دانشگاه
 -12حضور منظم در جلسات کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهاى علمی در صورتیکه عضو کمیته باشد.
ماده  :17زمان و نحوه برگزارى انتخابات انجمنهاى علمی دانشجویی
 -1فرآیند انتخابات درتمامی دانشکدهها در  ...ماه هر سال و بصورت اینترنتی (مجازي) و یا حضوري آغاز و برگزار میشود.
 -2معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه زمان دقیق برگزارى انتخابات را به معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشکدهها اعالم مینماید.
 -3ثبت نام داوطلبین در بازه زمانی مشخص و در سامانه انتخابات در اتوماسیون انجام میشود و استعالمهاي آموزشی ،فرهنگی و انضباطی توسط
سیستم بررسی خواهد شد و فقط به افراد واجد شرایط اجازه ثبت نام داده خواهد شد.
 -4معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صالحیت داوطلبین را بر طبق مفاد آئیننامه انجمنهاى علمی بررسی واحراز و پس از اعالم اسامی نامزدها،
انتخابات را با اعالم قبلی برگزار میکند و نتایج آن تنظیم و به دانشکدهها ارسال میشود.
 -5حداقل تعداد داوطلبین مورد نیاز براى برگزارى انتخابات  5نفر دانشجو میباشد.
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تبصره  - 1در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبین در فراخوان اول ،بالفاصله پس از برگزارى انتخابات فراخوان دوم جهت ثبت نام و
اعالم کاندیداتورى دانشجویان عالقمند براى عضویت در شوراى مرکزى آن انجمنها ،صورت میگیرد.
تبصره  - 2در صورت برابرى آراء دو نفر از منتخبان ،یکی از دو نفر جهت عضویت در شوراى مرکزى به ترتیب سابقه فعالیت در انجمن علمی و
رزومه علمی انتخاب میشود.
تبصره  - 3در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبین در فراخوان دوم ،آن انجمن علمی دانشجویی تا انتخابات سال آینده تعلیق خواهد شد.
ماده  -18شرایط داوﻃلبان عضویت در شوراى مرکزى انجمن علمی دانشجویی رشتهها
 -1اشتغال به تحصیل
 -2داشتن یك نیمسال عضویت در انجمن علمی (به استثناء دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی)
 -3عدم عضویت همزمان در شوراى مرکزى دیگر تشکلهاى دانشجویی اعم از صنفی ،سیاسی ،ورزشی و فرهنگی و . ...
تبصره  - 1اعضاى شوراى مرکزى دیگر تشکلها در صورت استعفاء حداقل  2هفته قبل از برگزارى انتخابات انجمنهاى علمی دانشجویی و
پذیرش آن میتوانند داوطلب عضویت در شوراى مرکزى انجمن علمی شوند.
 -3عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر توسط کمیته انضباطی
 -4گذراندن حداقل یك نیمسال تحصیلی براى دانشجویان مقطع کارشناسی
تبصره  - 2دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترى در ترم اول تحصیل خود مجاز به داوطلب شدن جهت عضویت در شوراى مرکزى میباشند.
تبصره  - 3دانشجویان میهمان حق کاندیداتورى در شوراى مرکزى انجمن را ندارند.
 -5باقی ماندن دست کم دو نیمسال تحصیلی به اتمام دوره تحصیلی دانشجو (براي دانشجویان کارشناسی حداکثر ترم  8و باقی ماندن دست کم 24
واحد ،دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر ترم  ،4مشروط به تعهد عدم دانش آموختگی تا پایان دوره و براي دانشجویان دکتري تخصصی حداکثر
ترم ،8مشروط به عدم فراغت از تحصیل تا پایان دوره)
 -6عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته
 -7معدل کل داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان سال یا کمتر از  14نباشد
ماده  - 19رسیدگی به تخلفات انتخاباتی
چنانچه داوطلب نسبت به برگزارى انتخابات اعتراض داشته باشند میتوانند تا  3روز ادارى پس از انتخابات و اعالم نتایج ،شکایت خود را به صورت
کتبی و کامالً مستند با ذکر دالیل توجیهی به کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهاى علمی ارائه نمایند .کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهاى علمی
نیز میبایست طی  5روز شکایات را بررسی و نظر نهایی را اعالم نماید.
تبصره  - 1در صورت وجود هرگونه شکایت یا اعتراض نسبت به عملکرد هیئت اجرایی انتخابات در کلیه مراحل انتخابات انجمن ،معاون فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه مرجع پیگیري است.
ماده  - 20فرایند اجراى برنامهها:
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 -1ارسال طرح توسط دبیر از طریق اتوماسیون آموزشی و دانشجویی حداقل  10روز قبل از اجراي برنامه
 -2بررسی و تأیید طرح توسط استاد مشاور انجمن علمی از طریق مراجعه به ارجاعات فرهنگی در اتوماسیون آموزشی
 -3بررسی و تأیید طرح توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشکده از طریق مراجعه به ارجاعات فرهنگی در اتوماسیون آموزشی
 -4بررسی طرح توسط کارشناسان انجمنهاى علمی در معاونت فرهنگی دانشگاه
تبصره  - 1جلسه داخلی بررسی طرحها بصورت هفتگی در معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار میگردد.
تبصره  - 2در صورتی که طرح فرادانشگاهی باشد میبایست حتما در جلسه کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهاي علمی مورد بررسی و تصویب
قرار داده شود.
 -5ارسال درخواستهاى مربوط به طرحها اعم از مالی و مصرفی به حسابدارى معاونت فرهنگی دانشگاه و انجام فرایند ادارى مربوط به آن
 -6پیگیرى موارد درخواستی توسط دبیر یا یکی از مسئولین کمیتهها
تبصره  - 3جهت مواردى مثل چاپ و تبلیغات میبایست به کارشناس انجمنهاى علمی معاونت فرهنگی دانشگاه مراجعه شود .موارد مصرفی مثل
پذیرایی ،هدایا و  ...میبایست از انبار معاونت فرهنگی و موارد مالی مثل تنخواه ،کارت هدیه یا بلیط میهمانان برنامه میبایست از حسابدارى معاونت
فرهنگی تحویل گرفته شود.
ماده - 21ضوابط استفاده از مهر و سربرگ انجمن علمی:
مهر وسربرگ انجمن علمی گویاى هویت کارى و رسمیت فعالیت تشکیالتی انجمنهاى علمی دانشجویی است.
 -1شکل وطرح مهر وسربرگ انجمن علمی :شکل وطرح کلی مهر وسربرگ انجمنهاى علمی ترجیحاً باید از یك الگوى ثابت ومتحد تبعیت
نمایند.
تبصره  - 1هرگونه تغییر وطراحی جدید مهر وسربرگ انجمن علمی باید با هماهنگی کارشناس انجمنهاى علمی انجام پذیرد.
 -2مهر وسربرگهاى انجمن علمی در پایان دوره هر گروه باید تحویل نماینده فرهنگی دانشکده شود و پس از برگزارى انتخابات دوره جدید
توسط نماینده فرهنگی دانشکده طی صورت جلسهاى به دبیر جدید واگذار وتحویل گردد.
 -3هرنوع مکاتبه وگزارش رسمی وکتبی انجمن علمی باید بر روى سربرگ رسمی ومهمور به مهر انجمن علمی مربوطه وداراى امضاى دبیر آن
باشد.
 -4در صورت مفقود شدن ،مخدوش شدن ویا از بین رفتن مهر هریك از انجمنهاى علمی باید موضوع سریعاً به نماینده فرهنگی و اجتماعی
دانشکده و از طریق ایشان به کارشناس انجمنهاى علمی اطالع رسانی شود.
 -5چاپ سر برگ وتوزیع آن از وظایف و اختیارات کارشناس انجمنهاى علمی است.
تبصره  - 2در صورت استفاده غیرموجه وغیر قانونی از مهر و سربرگ انجمن علمی دانشجویی مسئولیت پاسخگویی به عهده دبیر دارنده آن مهر
وسربرگ خواهد بود.
تبصره - 3در صورت استفاده افراد غیر مسئول از مهر انجمن علمی در مدت مفقود بودن آن اگر در مورد مفقود بودن آن دبیر مربوطه اطالعرسانی
مکتوب ننموده باشد عواقب قانونی آن به عهده وى بوده واطالعرسانی بعد از سوءاستفاده سایرین موجه نخواهد بود.
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ماده  - 22ضوابط مالی انجمنهاى علمی دانشجویی:
 -1کلیه قراردادهاى کارى که توسط انجمنهاى علمی دانشجویی براى برنامههاى مختلف تنظیم میشود باید با نظارت کامل معاونت فرهنگی
دانشگاه و پس از تأیید مراجع ذى صالح در دانشگاه تنظیم شود در غیر این صورت آن قرارداد از نظر قانونی فاقد اعتبار بوده و با انجمن علمی
دانشجویی خاطی طبق ضوابط برخورد میگردد.
تبصره  - 1این قراردادها شامل قرارداد با اسپانسرها ،مؤسسات مالی و اعتبارى ،اساتید مؤسسات مختلف ،مدرسین دورههاى آموزشی و  ...میباشد.
 -2انعقاد هر نوع قراردادى که براى دانشگاه تعهدآور باشد بایستی پس از تأیید دفتر حقوقی و معاونت مالی و ادارى دانشگاه از طریق معاونت
فرهنگی و اجتماعی انجام پذیرد.
 -3انجمنهاى علمی دانشجویی مجاز به دریافت هیچگونه وجه نقد از دانشجویان نمیباشند مگر در موارديکه بر اساس ضوابط مالی و ادارى
حاکم در معاونت فرهنگی و اجتماعی مجوز الزم صادر گردیده باشد و کارشناس انجمنهاى علمی مطلع باشد.
ماده  - 23استاد مشاور انجمنهاى علمی دانشجویی
استاد مشاور انجمن علمی یکی از اعضاى هیأت علمی هر بخش یا دانشکده میباشد که مسئولیت مشاوره و هدایت و نظارت بر فعالیتهاى علمی و
پژوهشی انجمن علمی بخش مربوط به خود را بر عهده میگیرد ،همچنین ایشان ناظر طرحهاى انجمنها از لحاظ علمی میباشند.
تبصره  - 1در مورد انجمنهاى علمی بین رشتهاى ،استاد مشاور از بخشی معرفی میگردد که بیشترین عالقمندى و ارتباط را با فعالیتهاى انجمن
علمی مربوطه داشته باشد.
بند الف -جایگاه استاد مشاور انجمن علمی
 اولین تأیید کننده کلیه فعالیتهاى انجمن علمی جهت گرفتن مجوز اجرا مسئول و هدایت کننده انجمن علمی در کلیه امور و فعالیتهاى علمی و پژوهشیب -نحوه انتخاب استاد مشاور انجمن علمی
نحوه انتخاب استاد مشاور انجمن علمی به ترتیب زیر خواهد بود:
ابتدا دبیر و اعضاى انجمن علمی استاد یا اساتید مورد نظر خود را به نماینده فرهنگی دانشکده معرفی می نماید .با تأیید نماینده فرهنگی دانشکده و
حکم استاد مشاور انجمن علمی رشته براى مدت  1سال منصوب میگردد و تا  2سال قابل تمدید میباشد .ضمناً شروع به کار نامبرده از آغاز کار
شوراي جدید میباشد.
تبصره  - 2در صورتیکه ترجیح انجمن علمی در سال سوم و یا سالهاى بعد همان استاد مشاور  2سال قبل باشد و یا فرد دیگرى از اعضاى هیأت
علمی بخش عالقمند به همکارى با انجمن علمی نباشد ،نماینده فرهنگی میبایست ترجیح انجمن علمی را در نظر بگیرد.
بند ج :شرح وظایف استاد مشاور انجمن علمی:
 -1آشنایی و تسلط کامل به آییننامههاى مربوط به انجمنهاى علمی
 -2هدایت انجمنهاى علمی به سمت فعالیتهاى علمی و پژوهشی
 -3بررسی کلیه طرحهاى انجمنهاى علمی و تأیید یا رد آنها قبل از ارائه به معاونت فرهنگی دانشگاه جهت اجرا
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 -4ارزیابی فعالیت هاى انجمن علمی از لحاظ کیفیت اجرا و ارائه گزارش آن به معاونت فرهنگی دانشگاه
 -5نظارت بر کلیه طرحهاى انجمنهاى علمی و موضوعات مالی طرحها
 -6برگزارى جلسات مرتب هر  2هفته یکبار با اعضاى انجمن علمی خود پیرامون مسائل انجمن و ارسال صورت جلسات آن به کمیته حمایت و
نظارت بر انجمنهاي علمی دانشگاه
 -7مشاوره و انتقال اطالعات و تجربیات به دانشجویان انجمن علمی جهت اتخاذ تصمیم مناسب و تقویت روحیه خود تصمیمی در اعضاى انجمن
علمی
 -8شرکت در دورههاى آموزشی توجیهی و جلسات مربوط به اساتید مشاور انجمنهاى علمی که معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار مینماید
 -9ارائه گزارش عملکرد خود در پایان هر نیمسال تحصیلی به معاونت فرهنگی دانشگاه
تبصره  - 3بر اساس گزارش عملکردى که اساتید مشاور به معاونت فرهنگی دانشگاه ارسال مینمایند از امتیاز کارایی ساالنه بهرهمند میشوند.
تبصره  - 4برگزاري ماهانه حداقل یك جلسه استاد مشاور با اعضاي شوراي مرکزي
ماده  - 24اهم وظایف نمایندگان فرهنگی و اجتماعی در سطح دانشکدهها عبارتند از:
ـ برنامه ریزي ،هدایت ،نظارت بر فعالیتهاي فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در سطح دانشکده
ـ ارتقاء روحیه معنوي و اطالعات عقیدتی در دانشجویان
ـ همکاري با نمایندگان فرهنگی و اجتماعی در حل مشکالت دانشجویان ازقبیل علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و  ...در دانشکده مطابق با آییننامههاي
مربوطه
ـ اعالم نظر و قبول مسئولیت برگزاري فعالیتهاي فوق برنامه (اعیاد ،ایام سوگواري ،مناسبتها و  ،)...مسابقات فرهنگی و برپایی اردوهاي زیارتی،
سیاحتی ،علمی و فرهنگی ویژه دانشجویان با هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با هماهنگی اساتید مشاور گروهها
ـ نظارت بر فعالیتهاي انجمنهاي علمی ،تشکلها و کانونهاي فرهنگی دانشکده و ارائه گزارش مستمر به معاونت فرهنگی و اجتماعی جهت
هماهنگی الزم
ـ شناسایی و به کارگیري دانشجویان نخبه در زمینههاي فرهنگی و علمی
ـ همکاري در برگزاري انتخابات انجمنهاي علمی ونظارت برانجام صحیح آن
ـ مشاوره و همکاري در راه اندازي ،مدیریت ونظارت برعمکرد نشریات
ـ تشکیل جلسات ماهانه هماهنگی با اساتید مشاور انجمنهاي دانشکده و دبیرکل دانشکده وارائه گزارش به معاونت فرهنگی واجتماعی
ـ ابالغ حکم دبیران انجمنهاي علمی در هر دانشکده
بخش سوم :ضوابط تشکیل و فعالیت انجمنهاى جدید
ماده  -25براى تأسیس انجمن علمی جدید رشتهاى یا بین رشتهاى ،حداقل  5نفر از دانشجویان هر رشته و در صورت بین رشتهاى بودن  7نفر از
دانشجویان عالقمند به عنوان هیأت مؤسس تقاضاى خود را همراه با اساسنامه پیشنهادى انجمن و معرفی یك نفر به عنوان استاد مشاور همراه با
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موافقت نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده به معاونت فرهنگی ارائه میدهند .معاونت تقاضاى ایشان را در کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهاى
علمی مورد بررسی قرار میدهد .بعد از تأیید اساسنامه استعالمهاى الزم جهت هیأت مؤسس انجام میشود و تأییدیه براى نماینده فرهنگی و
اجتماعی دانشکده ارسال میگردد .نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده میبایست در خصوص در اختیار قرار دادن فضاي فیزیکی جهت انجمن
جدید اقدام نماید و تجهیزات مورد نیاز نیز از طرف معاونت فرهنگی در اختیار ایشان قرار داده میشود.
تبصره  - 1هر دانشجوي شاغل به تحصیل در رشته مرتبط با موضوع فعالیت انجمن میتواند مطابق با این آییننامه به عضویت انجمن درآید و
مشخصات ایشان در دفتر عضویت انجمن ثبت و در چارچوب اساسنامه انجمن به فعالیت بپردازد.
تبصره  - 2عضو انجمن مؤظف به مشارکت فعاالنه در فعالیتها و برنامههاي انجمن است .تعداد کل اعضاي انجمن نباید به کمتر از  20نفر برسد .در
رشتههایی که صرفاً در مقطع تحصیالت تکمیلی (ارشد یا دکتري) پذیرش دارند این تعداد نباید به کمتر از  10نفر برسد.
این شیوه نامه در تکمیل آییننامه انجمنهاى علمی دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناورى میباشد و در موارد
مسکوت،آییننامه مذکور مالک عمل خواهد بود.
شیوه نامه پس از تصویب توسط کلیه اعضاء مذکور (دانشجویان ،اساتید مشاور ،نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکدهها،
معاونت فرهنگی و اجتماعی و کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهاي علمی دانشجویی) الزم االجرا میباشد.

شیوهنامه انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه گیالن درتاریخ  1400/04/23پس از بررسی شرایط و همچنین با
توجه به آییننامه انجمن هاي علمی دانشجویی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري در شوراي مرکزي دبیران
انجمن هاي علمی دانشگاه تنظیم و پس از بررسی در معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیالن و کمیته
حمایت و نظارت بر انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه گیالن مورد تصویب قرار گرفت.
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