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نجمن علمی دانشجویی 
 مهندسی ربقاساسناهم ا

 فصل اول: کلیات و اهداف

 

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخالق علمي در دانشگاه، تقویت روحيه و  :1ماده 

بنيه علمي دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه های مناسب برای فعاليتهای جمعي 

مهارت های عملي و همچنين بهره گيری از توانمندی و خالقيت آنان در  علمي وکارگروهي، افزایش

تحقق پيشرفت علمي و نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاری و ایجاد کارآفریني، انجمن علمي 

 .که از این پس در این اساسنامه انجمن ناميده مي شود، تشکيل مي گردد مهندسي برقدانشجویي 

و از تاریخ  ر زمينه های علمي و پژوهشي فعاليت مي کندانجمن موسسه ای است که د :2ماده

 .دبير انجمن نماینده قانوني آن است . ثبت دارای شخصيت حقوقي است

و ملزم به  انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکيل مي شود :3ماده

 .یي استرعایت قوانين جمهوری اسالمي و قوانين مصوب انجمن های علمي دانشجو
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نجمن علمی مهندسی ربقا
 

رفسنجان    (عج)   ولی عصر دااگشنه   

 



 ها فعالیت و وظایف: دوم فصل

 

این اساسنامه، انجمن فعاليتهای زیر را  1 نيل به اهداف تعریف شده در ماده به منظور :4ماده

 : دادانجام خواهد

 مناظره و نقد علمي 

 هماندیشي و نشستهای تخصصي 

 مطالعات و پژوهشهای علمي 

 نشر و ترویج یافته های علمي 

  و تشکيل کارگاههای تخصصي، همایش،دورههای آموزشي تقویتي، تکميلي برگزاری 

 کنفرانسها، سمينارها وجشنوارها

 استفاده از ظرفيتهای رسانه مجازی در حوزه علم و فناوری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 فصل سوم : شرایط عضویت

 

 :5ماده

: دانشجویان دانشگاه که فرم عضویت انجمن علمي مربوطه را در سامانه عضو عادی( 1-5

 نگارستان تکميل مي نمایند.

اعضایي از انجمن علمي مربوطه که بيش از سه ماه از عضویت آنها گذشته و به : فعال عضو( 2-5

 .تشخيص اکثریت شورای مرکزی شاخص های فعال بودن در انجمن های علمي را کسب کرده باشند

 :یابد مي خاتمه زیر موارد از یکي در عضویت :6ماده

 استعفای کتبي( 1-6

 عدم رعایت مقررات و انضباط انجمن( 2-6

تائيد خاتمه عضویت با نظر شورای مرکزی انجمن وثبت درسامانه فرهنگي دانشگاه  تبصره:   

 .خواهد بود. است
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 انجمن ارکان: چهارم فصل

 

 :ارکان اصلي انجمن عبارتند از :7ماده

 مجمع عمومي  الف(

 شورای مرکزی  ب(

 دبير  ج( 

 گروهها و کميتهد(

 مجمع عمومی:الف: 

دیگر اعضا مي توانند  .شورایي متشکل از اعضای فعال انجمن علمي مربوطه مي باشند :8ماده

 :تشکيل مجمع عمومي به نحو زیر است .بدون حق رای در مجمع عمومي شرکت کنند

و با حضور یا اجازه کتبي نمایندگي دو سوم  مجمع عمومي سالي یک بار تشکيل مي شود( 1-8

 .و تصميمات آن با اکثریت نصف بعالوه یک معتبر است .انجمن رسميت مي یابداعضای فعال 

: بدیهي است در اولين مجمع عمومي برای انتخاب اعضای شورای مرکزی انجمن علمي، استثنا تبصره

 .اعضای عادی داری حق رای مي باشندً 

فاصله زماني در صورتي که در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه دوم با ( 2-8

 .کمتر از یک هفته تشکيل مي شود و با هر تعداد از اعضا رسميت مييابد

مجمع عمومي فوق العاده با خواست کتبي یک سوم اعضاء مجمع عمومي و دو سوم اعضای ( 3-8

 شورای مرکزی تشکل مي گردد.

ز قبل از دعوت نامه برای تشکيل مجمع عمومي به صورت کتبي و اطالعيه و پانزده رو:1تبصره 

 .تشکيل مجمع عمومي به اطالع اعضا برسد

 :العاده فوق و عادی عمومي مجامع وظایف : 9ماده

 .انتخاب اعضای شورای مرکزی( 1-9

 .تصویب خط مشي انجمن( 2-9
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 .بررسي و تصویب پيشنهادهای شورای مرکزی( 3-9

 .تصویب تغييرات در مفاد اساسنامه( 4-9

 .تغييرات آنتصویب آئين نامه اجرایي و ( 5-9

های مالي گذشته و بودجه سال  بررسي و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه( 6-9

 .انجمن آتي

 .عزل شورای مرکزی( 7-9

 .تصویب انحالل انجمن( 8-9

مجمع عمومي را هيات رئيسه ای مرکب از یک رئيس، یک منشي و دو ناظر و کارشناس  :1تبصره 

 .اداره مي کنند انجمن های علمي دانشجویي

 .اعضای هيات رئيسه با اغالم و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب مي شوند :2تبصره

اعضای هيأت رئيسه نباید از بين کساني باشند که برای انتخاب شدن در شورای مرکزی  :3تبصره 

 .داوطلب شده اند

-9و 5-9و 4-9در مورد بندهای گيری تصميمفوق العاده تنها به منظور عموميمجمع :4تبصره 

 .تشکيل مي شود8-9و 7

 ب: شورای مرکزی

عضو علي البدل است 2عضو اصلي و 5: با اعضای شورای مرکزی انجمن علمي متشکل از 10 ماده

که با انجام انتخابات از ميان اعضای مجمع عمومي انجمن، با رأی مستقيم آنان و کسب اکثریت 

 .اساس شرایط زیر برای مدت یک سال انتخاب ميشوندشرح وظایف و بر  نسبي آرا

 .عضویت در شورای مرکزی افتخاری است( 1-10

شورای مرکزی حداکثر تا پانزده روز پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با رای ( 2-10

 .کتبي نسبت به تفکيک وظایف خود اقدام مي نماید

 .ی دبير و مهر انجمن معتبر استکليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضا( 3-10

جلسات شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا رسميت مي یابد و تصميمات متخذه با ( 4-10

 .اکثریت آرای موافق کل اعضای حاضر شورای مرکزی معتبر است

 .ت شورای مرکزی بدون داشتن حق رای مجاز استشرکت بازرس در جلسا( 5-10
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ماه پيش از پایان دوره تصدی خود نسبت 2حداکثر شورای مرکزی موظف است ظرف ( 6-10

به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب شورای مرکزی جدید اقدام و بالفاصله نتایج را همراه با 

صورتجلسه مجمع عمومي برای بررسي به دفتر انجمن های علمي دانشجویي دانشکده ارسال و یا 

 .تحویل دهد

ای مرکزی جدید توسط مدیریت فرهنگي دانشکده شورای مرکزی پيشين تا تائيد شور( 7-10

 .مسئوليت امور انجمن را برعهده دارد

: شورای مرکزی و دبير انجمن نماینده قانوني انجمن مي باشد و وظایف و اختيارات آن 11ماده

 :به شرح ذیل است

ی جذب دانشجویان عالقه مند و خالق به فعاليت های علمي پژوهشي و ایجاد انگيزه برا( 1-11

 مشارکت ها در اینگونه فعاليت ها

 برنامه ریزی، ساماندهي، اجرا، هدایت و نظارت بر فعاليتهای ادواری و ساالنه انجمن( 2-11

برقراری ارتباط مستمر با دیگر انجمن های علمي دانشجویي و انجمن های علمي ( 3-11

 تخصصي داخل وخارج دانشگاه

 ای خارج از دانشگاه برای انجام فعاليت های مشتركبرقراری ارتباط با نهادها و سازمان ه( 4-11

 ریزی و پيشنهاد همکاری برای اجرای طرحهای پژوهشي و مطالعاتيبرنامه( 5-11

همکاری و ارتباط مستمر با مدیر و اعضای هيأت علمي گروه آموزشي ذیربط برای تحقق ( 6-11

 اهداف و فعاليتهای علمي انجمن

 )از جمله کميته مالي و ارزیابي(ی و نظارت بر عملکرد آنهاتشکيل کميته های مختلف کار( 7-11

 برگزاری انتخابات شورای مرکزی دوره بعد( 8-11

 تدوین برنامه های ساالنه و ارائه آن به شورای نظارت دانشکده( 9-11

 

 

 

 

 

6 



 فصل پنجم: کمیته های انجمن علمی

 

وظایفي که شورای مرکزی انجمن مي تواند گروهها و کميته های زیر را تشکيل دهد که براساس 

 :برای آنها تعيين مي کنند به فعاليت مي پردازند

 به منظور ایجاد اشتغال ورشددانشجویان در صنعت کسب و کار :کميته کارآفریني( 1

چالش کشيدن ذهن دانشجویان و به اجرا دراوردن ایده های آنها با هدف  :کميته اختراع( 2

 استفاده و گسترش آن در صنعت

خالقانه: مهمترین وظيفه این کميته یافتن راه هایي است که بتداند راهگشای مشکالت کميته ( 3

 و محروميت زدایي باشد. 

: در این کميته سعي ميشوداز مهارت دانشجویان به منظور تاليف و گردآوری و کميته کتاب( 4

 ترجمه کتاب استفاده گردد. 

دانشجویان، مطالب علني را به منظور افزایش  کميته نشریه: این کميته با استفاده از کار تيمي( 5

 اطالعات علمي دانشجویان و اساتيد در قالب نشریه منتشر ميکند. 

این کميته مربوط به روابط عمومي و ارتباط انجمن با دانشجویان و  :کميته فضای مجازی( 6

 انجمن های علمي دیگر که شامل تبادل اطالعات و خبررساني است ميباشد. 

این کميته به منظور ایجاد فضایي مفرح با چاشني علم بين دانشجویان  :مسابقاتکميته ( 7

تشکيل شده است. دراین کميته دانشجویان باید بتوانند با استفاده از راهکارهای علمي در راستای 

حفظ محيط زیست گام مفيدی بردارند و همچنين با کمترین مواد و تجهيزات بيشترین بهره را 

 .ببرند
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