آيين نامه انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاههاو مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
مقدمه :
به منظور تقويت نشاط علمي در ميان دانشجويان و حمايت از فعاليت هاي جمعي و خودجوش پژوهشي و راهنمايي و مشاركت دانشجويان مستععد
در جهت بالندگي علمي و فرهنگي دانشگاه انجمن هاي علمي دانشجويي رشعه هاي مخعلف تحصيلي با حمايت دانشگاهها و مراكز آمتوزش عتالي و
پژوهشي كشور طبق مفاد اين آيين نامه تشكيل مي شود.
ماده  – 1اهداف
 -1-2ايجاد زمينه مناسب براي تجلي اسععدادها و برانگيخعن خالقيت و شكوفايي علمي دانشجويان.
 -1-3نهادمند ساخعن فعاليعهاي فوق برنامه علمي و پژوهشي دانشجويان.
 -1-4افزايش سطح مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليت هاي علمي جمعي و تقويت ارتباط آموزشي و پژوهشي با اسعادان .
 – 1-5شناسايي دانشجويان نخبه و ممعاز و بهره گيري از مشاركت آنان در ارتقاط فضاي علمي دانشگاه.
 -1-9بهره گيري از توان علمي دانشجويان در جهت پيوندهاي دانشگاه با بخش هاي مخعلف اجعماعي و اجرايي.
ماده  -2اركان
 -1-1انجمن علمي دانشجويان.
انجمن علمي دانشجويي مركب از دانشجويان عالقمند به مشاركت در فعاليت هاي پژوهشي و فوق برنامه علمي در يك دانشكده يتا گتروه آموزشتي
است.
تبصره  :در صورتي كه دانشكده با نام يك رشعه علمي مشخص شده باشد نظير دانشكده برق ،انجمن صرفاً با نام همان دانشكده تشتكيل متي شتود
نظير :انجمن علمي دانشجويي دانشكده برق و در صورتي كه دانشكده داراي عنوان كلي نظير علوم يا فني و مهندسي يا علوم انستاني باشتد انجمتن
هاي علمي دانشجويي با نام گروهها و بخش هاي آموزشي دانشكده نظير انجمن علمي دانشجويي روانشناسي  ،يا انجمن علمي دانشتجويي شتيمي و
 .....تشكيل مي شود.
 -2-2شوراي مديريت انجمن علمي دانشجويي .
اعضاي انجم نهاي علمي از طريق انجام انعخابات از ميان اعضاي خود  5تن را با كسب اكثريت نسبي بعنوان شوراي مديريت و  2تن را بعنوان عضو
علي البدل براي مدت يكسال انعخاب مي نمايند .
تبصره  : 1شوراي مديريت انجمن هاي علمي دانشجويي از ميان اعضاي خود يك تن را بعنوان دبير شتورا انعختاب متي نماينتد كته براستا شتر
وظايف مندرج در آيين نامه هاي داخلي انجمن هاي علمي دانشجويي فعاليت خواهد كرد.
تبصره  : 2فراخوان تشكيل انجمن هاي علمي  ،عضويت و انعخاب اعضاي شوراي مديريت در اولين دوره توسط معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
و با همكاري دانشكده ها صورت مي پذيرد.
 -2-3شوراي دبيران
به منظور نظارت بر فعاليت هاي انجمن هاي علمي دانشجويي ،شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه با حضور دبيتران كليته انجمتن
هاي علمي دانشجويي دانشگاه تشكيل مي شود.
تبصره  : 1شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشجويان از بين خود يك تن را بعنوان دبير جلسات انعخاب مي نمايند كه براستا آيتين نامته هتاي
داخلي انجمن هاي علمي دانشجويي فعاليت خواهد نمود.
تبصره  : 2به منظور پرهيز از تراكم اعضا و بهره گيري هرچه مناسب تر از جلسات شوراي دبيران در دانشگاههاي جامع و بزرگ نظير دانشگاه تهران،
در هر دانشكده شورايي براي هماهنگي فعاليت هاي انجمنهاي علمي دانشجويي معشكل از نمايندگان انجمن هاي گروهها يتا بختش هتاي مخعلتف
دانشكده تشكيل مي شود و نماينده اين شورا جهت شركت در جلسات شوراي دبيران معرفي خواهد شد .بديهي است در برخي از دانشكده هاي اين
دانشگاهها كه تنها يك گروه وجود دارد ،نماينده همان گروه به شوراي دبيران معرفي مي شود.
ماده  – 3شرايط عضويت در انجمن علمي دانشجويي
 – 3-1معدل كل دانشجويان عالقمند به عضويت در انجمن علمي بايد معادل يا باالتر از ميانگين معدل آن گروه يا دانشكده ( يتا استععالم از گتروه
آموزشي ) باشد.

 -3-2دانشجويان ورودي جديد در نيمسال اول مي توانند به عضويت انجمن هاي علمي درآيند و ادامه عضويت اين افراد در نيمسال هاي بعد منوط
به كسب حد نصاب معدل مربوط خواهد بود.
تبصره  :دانشجويان ساير رشعه ها با موافقت شوراي مديريت مي توانند با احراز شرط بند  3-1در انحمن علمي عضو شوند.
 -3-3دبيران انجمن هاي علمي و شوراي دبيران مي توانند در جلسات خود از اعضاي هيأت علمي مجرب كه عالقمند به همكاري بتا انجمتن هتاي
علمي هسعند دعوت بعمل آورند.
 -3-4دانش آموخعگان ممعاز و يا دانش آموخعگاني كه قبالً عضو انجمن بوده اند با پيشنهاد شوراي مديريت و با موافقت شوراي دبيران مي تواننتد
در جلسات انجمنهاي علمي ( بدون حق رأي ) حضور يابند.
ماده  – 4شرح وظايف
 -1-1وظايف انجمن علمي دانشجويي:
 1اعضاي انجمن علمي دانشجويي براسا آيين نامه داخلي انجمن كه توسط شوراي مديريت تدوين مي شود در كميعه هايي كه به منظتور ستامان
دادن به فعاليت اعضاء تشكيل مي شود مشاركت و فعاليت خواهند داشت.
 – 4-2وظايف شوراي مديريت انجمن علمي دانشجويي
 جذب دانشجويان عالقمند و خالق و ايجاد انگيزه و رغبت نسبت به فعاليت هاي علمي – پژوهشي در ميان كليه دانشجويان. برنامه ريزي براي فعاليت هاي ادواري و ساالنه انجمن. برقرار ارتباط مسعمر با انجمنهاي علمي مشابه در ساير دانشگاهها. برنامه ريزي جهت اجراي طرحهاي پژوهشي و پيشنهاد همكاري در اجراي طرحهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشكده. پيشنهاد آيين نامه داخلي انجمنهاي علمي دانشجويي جهت تصويب به شوراي دبيران. همكاري با معاون آموزشي دانشكده در ارتقاي علمي دانشجويان. تشكيل كميعه هاي مخعلف نظير :آموزش و پژوهش  ،روابط عمومي  ....و نظارت بر عملكرد كميعه ها. برگزاري انعخابات شوراي مديريت دوره بعد. برگزاري و همكاري در اجراي جشنواره ها و كنفرانس ها و مسابقات علمي و آزمونهاي آمادگي براي ورود به دوره هاي تحصيالت تكميلي. همكاري با مسئوالن دانشگاه در برنامه ريزي و ساماندهي بازديدهاي علمي از مراكز علمي ،صنععي و فرهنگي كشور. توليد و انعشار نشريه علمي ،نرم افزارهاي رايانه اي ،فيلم هاي علمي -آموزشي و تشكيل كارگاههاي تخصصي به صورت مسعقل و يتا بتا همكتاريساير رشعه ها و دانشگاهها.
 حفظ و نگهداري وسايل و تجهيزات انجمن و ارايه گزارش عملكرد كاري انجمن هر  6ماه يكبار به شوراي دبيران. – 4-3وظايف شوراي دبيران
 نظارت بر انعخابات انجمنهاي علمي دانشجويي. تصويب طرحها و هماهنگي در اجراي برنامه ها و تالش براي تأمين تسهيالت مورد درخواست انجمن ها. تصويب آئين نامه هاي داخلي انجمنهاي علمي دانشجويي و شوراي دبيران. بررسي پيشنهادهاي انجمنها در خصوص برگزاري جشنواره ها و همايشهاي علمي در سطح دانشگاه و ارائه آن براي تصتويب بته كميعته نظتارت وحمايت از انجمنهاي علمي دانشجويي ( موضوع ماده  5آئين نامه ).
 رسيدگي و رفع اخعالفات ميان انجمن ها. انعخاب نمايندگان شوراي دبيران جهت شركت در كميعه حمايت و نظارت بر انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه ( موضوع ماده  5آئين نامه). نظارت بر عملكرد انجمنها براسا گزارشهاي دريافعي از سوي آنها. نظارت بر عملكرد مالي و همچنين اموالي كه در اخعيار انجمنها قرار گرفعه است براسا گزارشهاي واصله از انجمن ها. ارائه گزارش عملكرد شوراي دبيران ( هر يكسال يكبار) به كميعه نظارت و حمايت از انجمنهاي علمي دانشجويي.ماده  -5حمايت و تشويق فعاليتهاي انجمنهاي علمي دانشجويي و نظارت بر آنها
 – 5-1ضروري است دانشگاهها در جهت حمايت علمي و كمك به رشد و توسعه انجمنهاي علمي دانشجويي كميعه نظارت و حمايت از انجمنهتاي
علمي معشكل از معاون دانشجويي و فرهنگي ،مدير كل امور فرهنگي و يا دانشجويي ،يكي از مديران كتل حتوزه معاونتت پژوهشتي و دو نماينتده از

آئتين

شوراي دبيران انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه را تشكيل دهد و نظارت بر عملكرد انجمنها و رسيدگي به درخواست هاي آنها را براستا
نامه داخلي كه تنظيم خواهند نمود در دسعور كار خود قرار دهند.
 -5-2مصوبات شو راي دبيران كه براي دانشگاه ايجاد تعهدات مالي مي نمايند با تأئيتد كميعته نظتارت و حمايتت از انجمنهتاي علمتي دانشتجويي
دانشگاه قابل اجرا مي باشد.
ماده  – 6اين آئين نامه د ر 6ماده و  11بند و  5تبصره در تاريخ  1311/1/33به تصويب وزير فرهنگ و آمتوزش عتالي رستيد و از تتاريخ ابتال بته
دانشگاهها قابل اجرا است.
آئين نامه اتحاديه هاي انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
به منظور ترغيب دانشجويان به مشاركت و همكاريهاي علمي و پژوهشي بين دانشگاه آيين نامه اتحاديه هاي انجمنهاي علمي دانشجويي دانشتگاهها
و مراكز آموزش عالي تدوين مي گردد.
ماده  – 1اتحاديه انجمنهاي علمي دانشجويي كه در ماده  2اين آئين نامه تعريف شده است به منظور دسعيابي به اهداف ذيل تشكيل مي گردد:
-1زمينه سازي جهت رشد و توسعه انجمنهاي علمي دانشجويي.
 -2ايجاد بسعر مناسب براي ارتباط و همكاري گسعرده و مسعمر ميان انجمنهاي علمي دانشجويي.
 -3گسعرش فرهنگ مشاركت همكاري ،رقابت و توسعه فعاليعهاي علمي گروهي در بين دانشجويان.
 -4ايجاد ارتباط گسعرده و مؤثر ميان دانشجويان و تشكلهاي علمي دانشجويي با دانش آموخعگان ،تشكلهاي علمي تخصصي و مؤسستات پژوهشتي،
صنععي ،خدماتي و . ...
-5مديريت ،هماهنگي و نظارت بر فعاليعهاي علمي و پژوهشي سراسري دانشجويي از جمله كنفرانسها و همايشهاي علمي دانشجويي.
ماده  « - 2اتحاديه انجمنهاي علمي دانشجويي» تشكيالتي دانشجويي و غير انعفاعي است كه به منظور دست يافعن به اهتداف منتدرج در متاده 1
اين آئي ن نامه ،توسط نمايندگان انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاهها و مراكز آموزش عتالي ( موضتوع آئتين نامته انجمنهتاي علمتي دانشتجويي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب  1311/1/33وزير علوم ،تحقيقات و فناوري) در هر گروه علمي تشكيل گرديده و در اين آئين
نامه به اخعصار « اتحاديه » ناميده مي شود.
ماده  – 3شوراي دبيران اتحاديه هاي انجمنهاي علمي دانشجويي ،شورايي است معشكل از نمايندگان اتحاديه ها كه با شر وظايف مندرج در متاده
 12اين آئين نامه تشكيل مي گردد و در اين آيين نامه به اخعصار« شوراي دبيران» ناميده مي شود.
ماده  – 4به منظور ايفاي نقش حمايعي و نظارت بر اتحاديه ها « شوراي حمايت و نظارت بر اتحاديه هاي انجمنهتاي علمتي دانشتجويي» براستا
وظايف مندرج در ماده  14اين آئين نامه تشكيل مي گردد و در اين آئين نامه به اخعصار« شوراي حمايت و نظارت » ناميده مي شود
 .ماده  – 5مراحل تشكيل اتحاديه به شر ذيل است :
 -1ارائه درخواست مجوز فعاليت به شوراي حمايت و نظارت از سوي هيأت مؤسس.
 -2بررسي درخواست و صدور مجوز موقت توسط شوراي حمايت و نظارت.
 -3طي دوره فعاليت آزمايشي اتحاديه .
 -4صدور مجوز دائم اتحاديه توسط شوراي حمايت و نظارت.
تبصره  :مجوز موقت به مدت يكسال اععبار داشعه و فعاليت اتحاديه در اين مقطع ،دوره فعاليت آموزشي تلقي مي گردد.
ماده  – 6هيأت مؤسس اتحاديه كه معشكل از  3تا  1نفر از نمايندگان انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاها و مراكز آموزش عالي وابستعه بته وزارت
علوم ،تحقيقات و فن اوري در يك گروه علمي معين مي باشد ،درخواست مجوز فعاليت را به شوراي حمايت و نظارت ارائه مي نمايد .ايتن درخواستت
مي بايست مشعمل بر موارد ذيل باشد:
 -1تقاضاي عضويت بيش از نيمي از تشكلهاي علمي موجود در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به همراه تأييديه هاي مكعوب در خصوص تشكلهاي
علمي از سوي رياست دانشگاه ،دانشكده و يا گروه آموزشي مربوط.
 -2پيش نويس اساسنامه اتحاديه كه به امضاي تشكلهاي معقاضي عضويت رسيده باشد.
تبصره  :تعيين تعداد تشكلهاي علمي موجود در هر گروه علمي (موضوع بند )1بر عهده شوراي دبيران است.

ماده  – 1شورا ي حمايت و نظارت ،پس از دريافت درخواست هيأت مؤسس ،حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ثبت آن در دبيرخانه شورا نسبت به
بررسي موضوع اقدام مي نمايد.
ماده  – 1در صورت صدور مجوز موقت ،هيأت مؤسس موظف است ظرف مدت دو ماه مجمع عمومي تشكلهاي علمتي و انعخابتات شتوراي مركتزي
اتحا ديه را برگزار نمايد .پس از آن هيأت مؤسس منحل گشعه و دوره يكساله فعاليت آزمايشي اتحاديه آغاز مي شود.
تبصره  :گذراندن دوره يكساله فعاليت آزمايشي براي آن دسعه از اتحاديه ها كه پيش از ابال اين آيين نامه فعاليت داشعه اند ( به تشخيص شتوراي
حمايت و نظارت ) الزامي نيست.
ماده  – 9صدور مجور موقت تنها در صورت وجود يكي از موارد ذيل مقدور نخواهد بود.
 -1صدور قبلي مجوز موقت يا دائم براي اتحاديه علمي ديگر در همان گروه علمي.
 -2عدم ارائه يا نقص مدارك مندرج در ماده . 6
 -3وجود اشكال و ابهام در اساسنامه پيشنهادي.
 -4مغا يرت داشعن اساسنامه پيشنهادي با اين آئين نامه ،مقررات دانشگاه يا قوانين و مقررات كشور.
تبصره  :چنانچه به يكي از داليل فوق ،مجوز موقت صادر نگردد ،موضوع به صورت مكعوب توسط دبيرخانه شورا به هيأت مؤسس ابال مي گردد تتا
حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به رفع اشكال موجود اقدام نمايند.
ماده  – 13پس از پايان دوره فعاليت آزمايشي ،شوراي حمايت و نظارت با در نظر گرفعن عملكرد اتحاديه در اين دوره ،نسبت به صدور مجتوز دائتم
اقدام مي نمايد.
تبصره  :صدور مجوز دائم تنها در صورت وجود يكي از موارد ذيل مقدور نخواهد بود.
 -1عدم برگزا ري مجمع عمومي تشكلهاي علمي و عدم برگزاري انعخابات شوراي مركزي در فرصت قانوني.
 – 2عدم ايجاد فعاليت مؤثر در طول دوره فعاليت آزمايشي.
 -3عدم اجراي صحيح اساسنامه اتحاديه و اين آئين نامه.
ماده  – 11اساسنامه اتحاديه ها مي بايست موارد ذيل را در برداشعه باشد :
 -11-1اركان اتحاديه شامل  :شوراي نمايندگان ( معشكل از نمايندگان انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاهها ) ،شوراي مركزي (منعخبين شوراي
نمايندگان) و بازرسان.
تبصره  :اتحاديه ها در صورت تمايل مي توانند هيأت امنايي مركب از اعضتاي هيتأت علمتي دانشتگاهها ،معخصصتان و تعتدادي از اعضتاي شتوراي
مركزي ،جهت هدايت و نظارت بر فعاليعهاي اتحاديه علمي تشكيل دهند.
 -11-2معرفي كميعه هاي مخعلف اتحاديه.
 -11-3شر وظايف و اخعيارات اركان و كميعه هاي اتحاديه.
 – 11-4مبعني بودن فعاليت اتحاديه بر آراي اعضاء .
 -11-5چگونگي تشكيل جلسات ،حد نصاب رسميت يافعن و اخذ تصميم در آنها.
 -11-6شرايط عضويت ،نحوه عضو گيري و خروج اعضاء از اتحاديه ( اخراج يا اسععفاء).
 -11-1چگونگي برگزاري انعخابات.
 -11-1تعيين مرجع پاسخگو به اعضاء شوراي حمايت و نظارت و ساير مراجع قانوني در قبال عملكرد و فعاليعهاي اتحاديه.
 -11-9نحوه تغيير در اساسنامه اتحاديه.
تبصره  :هرگونه تغيير در اساسنامه اتحاديه بايد به تأئيد شوراي حمايت و نظارت برسد.
 -11-13نحوه انحالل اتحاديه.
ماده  – 12شوراي دبيران كه معشكل از نمايندگان اتحاديه ها مي باشد وظايف زير را برعهده دارد:
 -1حمايت از انجمنهاي علمي دانشجويي به منظور تشكيل اتحاديه.
 -2برنامه ريزي و اجراي فعاليعهاي مشعرك بين اتحاديه ها.
 -3تبادل تجربيات بين اتحاديه ها.
 -4تهيه پيش نويس آئين نامه شوراي دبيران ( شامل وظايف و اخعيارات ،تركيب شورا ،نحوه تشكيل جلسات و تصميم گيري در آنها و .)....

 – 5پينشهاد اعضاي هيأت علمي به شوراي حمايت و نظارت جهت عضويت در اين شورا ( موضوع بند  1ماهد .) 13
 – 6انعخاب  3نفر از دبيران اتحاديه ها جهت عضويت در شوراي حمايت و نظارت ( موضوع بند  1ماده .) 13
ماده  – 13به منظور حمايت از اتحاديه ها و انجام وظايف مقرر در اين آيين نامه ،شوراي حمايت و نظارت بر اتحاديه ها با تركيب ذيل تشتكيل متي
گردد:
-1معاون دانشجويي وزير ( رئيس شورا ).
 -2مدير كل امور دانشجويان داخل وزارت ( دبير شورا ).
 – 3مدير كل دفعر امور پژوهشي و برنامه ريزي وزارت.
 -4مدير كل امور فرهنگي وزارت.
 -5مدير كل دفعر حقوقي وزارت.
 -6دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها به پيشنهاد شوراي دبيران و تأييد شوراي حمايت و نظارت.
 -1سه نفر از دبيران اتحاديه به انعخاب شوراي دبيران.
تبصره :اعضاي انعخاب شوراي حمايت ونظارت براي مدت يكسال برگزيده مي شوند.
ماده  – 14وظايف شوراي حمايت و نظارت عبارت است از:
 -1برنامه ريزي ،سياست گذاري و تدوين راهبردهاي كالن اتحاديه ها و انجمنهاي علمي دانشجويي.
 -2اعطاء و لغو مجوز تشكيل اتحاديه.
 -3نظارت بر فعاليعهاي اتحاديه براسا اين آيين نامه ،ضوابط دانشگاه و قوانين و مقررات كشور.
 -4ارزيابي فعاليت اتحاديه ها و رسيدگي به تخلفات آنها ( و تدوين دسعورالعملهاي مربوطه در صورت لزوم ).
 – 5تالش براي تأمين منابع و امكانات مورد نياز اتحاديه ها براسا اهداف ،برنامه ها و عملكردها.
 – 6تصويب آيين نامه شوراي دبيران و نظارت بر فعاليعهاي آن.
 -1صدور مجوز نشريه اتحاديه و نظارت بر آن.
 -1تفسير آيين نامه اتحاديه ها و انجام تغييرات و اصالحات الزم.
ماده  – 15اين آئين نامه د ر 15ماده و  1تبصره در تاريخ  12/2/14به امضاي وزير علوم ،تحقيقات و فناوري رسيده و از تاريخ ابتال بته دانشتگاهها
الزم االجرا است.
آيين نامه نحوه تشكيل انجمن دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
مقدمه :
اين آيين نامه درجهت اجراي مصوبه جلسه  315مورخ  15/2/22شوراي عالي انقالب فرهنگي و طر اسعمرار ارتباط دانشتگاه و فتار العحصتيالن،
موضوع بخشنامه  11/ 11454مورخ  11/5/13وزارت فرهنگ و آموزش عالي به منظور تعيين ضوابط ايجاد انجمنهاي دانش آموخعگان دانشتگاهها و
مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تهيه گرديده است و معضمن ضوابط ايجاد انجمنهاي دانش آموخعگان مي باشد.
در اين آيين نامه به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسعه به وزارت فرهنگ و آموزش عالي به اخعصار مؤسسه بته وزارت فرهنتگ و
آموزش عالي « وزرات » و به انجمن دانش آموخعگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابستعه بته وزارت فرهنتگ و آمتوزش عتالي «
انجمن » گفعه مي شود.
بخش اول – مالحظات عمومي
ماده - 1بررسي تقاضاي تأسيس انجمنهاي دانش آموخعگان مؤسسات ،موافقت با تشكيل آنها ،صدور مجوز تأستيس  ،تجديتد پروانته  ،و نظتارت بتر
حسن انجام كار آنها بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالي است.
ماده  - 2انجمن دانش آموخعگان جنبه غير انعفاعي دارد و به فعاليت هاي علمي ،فني ،پژوهشي ،فرهنگي  ،هنري  ،ورزشتي ،و ديگتر فعاليتت هتاي
صنفي مي پردازد.
تبصره  :انجمن مجاز به دخالت در امور مديريت مؤسسه و فعاليت در زمينه هاي مسايل سياسي نمي باشد.
ماده  - 3پروانه انجمن به نام هيأت مؤسس صادر مي شود.
ماده - 4اساسنامه انجمن وهرگونه تغييردرموادآن بايدبه تصويب وزارت برسد.

ماده  - 5اعضاي انجمنها را دانش آموخعگان مؤسسه در مقاطع مخعلف تحصيلي و همچنين اعضاي هيأت علمي مؤسسه مورد نظر تشكيلمي دهند.
بخش دوم – نحوه بررسي درخواسعها در وزارت
ماده  – 6رسيدگي به در خواست تأسيس انجمن ها و بررسي صالحيت هيأت مؤسس و هيأت اجرايي و تصويب آنها با كميستيون انجمنهتاي دانتش
آموخعگان است كه به شر زير در وزارت تشكيل مي شود .
ماده  – 1تركيب اعضاي كميسيون انجمنهاي دانش آموخعگان عبارت است از:
الف ) وزير فرهنگ و آموزش عالي ( رئيس كميسيون ).
ب ) معاون فرهنگي وزارت .
ج ) معاون پژوهشي وزارت.
د ) معاون حقوقي و امور مجلس وزارت.
هت ) معاون دانشجويي وزارت .
و ) چهار نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به انعخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.
تبصره  : 1در جلساتي كه موضوع انجمن مشخصي مطر است ،رئيس مؤسسه ذيربط با حق رأي دعوت مي شود.
تبصره  : 2اعضاي بند (و) كميسيون با حكم وزير فرهنگ و آموزش عالي و به مدت  2سال منصوب مي شوند.
تبصره  : 3نايب رئيس و دبير كميسيون از ميان اعضاء با حكم وزير منصوب مي شوند.
تبصره  : 4مسؤوليت تشك يل جلسات ،ثبت و ضبط صورت مذاكرات ،ابال آراء و احكام كميسيون و دعوت از اعضا براي شركت در جلستات بتا دبيتر
كميسيون است كه در ضمن مسئوليت دبيرخانه كميسيون را نيز بر عهده دارد.
تبصره  : 5رئيس كميسيون حسب مورد و لزوم مي تواند از افراد صاحبنظر و معخصصان غير عضو براي شركت در جلسات و كسب نظر آنهتا دعتوت
كند .در اين حال افراد مدعو در رأي گيري شركت نخواهند داشت.
تبصره  : 6دبيرخانه كميسيون در حوزه دفعر وزارتي وزارت فرهنگ و آموزش عالي تشكيل مي شود.
ماده  – 1وظايف كميسيون به شر زير است :
 -1-1رسيدگي به درخواست تأسيس انجمن و صدور مجوز تأسيس.
 -2-1بررسي صالحيت هاي علمي و عمومي اعضاي هيأت مؤسس.
 -3-1تصويب اساسنامه انجمن و نيز هرگونه تغيير در اساسنامه مصوب.
 -4-1تصويب و اصال آيين نامه ها وضوابط مربوط به تشكيل هيأت بررسي تخلفات ،نحوه رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازاتهاي مربوط.
 -5-1تعيين هيأت بررسي تخلفات و هيأت نظارت بر عملكرد انجمن ها.
 -6-1تصويب تصميمات هيأت بررسي تخلفات.
 – 1-1نظارت بر حسن انجام كار انجمن ها.
 – 9-1بررسي و تصويب تشكيالت دبيرخانه ،دسعورالعملها و روشهاي اجرايي و ضوابط متورد عمتل كميستيون و اجتراي آن پتس از تأييتد رئتيس
كميسيون.
 – 13-1تصويب آيين نامه داخلي كميسيون.
ماده  – 9جلسات كميسيون با حضور حداقل  5نفر از اعضاء كه رئيس يا نايب رئيس نيز در ميان آنها باشند ،رسميت مي يابتد و تصتميم گيتري در
خصوص مسائل مطروحه نيز به كسب حداقل  5رأي موافق منوط خواهد بود.
ماده  – 13كميسيون مي تواند حسب مورد و نياز براي رسيدگي به صالحيت هاي علمي و عمومي اعضاي هيأت مؤسس يا هيأت اجرايي انجمن ها
و يا انجام وظايف ديگر خود ،نسبت به تشكيل كميعه هاي تخصصي اقدام كند.
تبصره  : 1انعخاب افراد غير عضو كميسيون براي عضويت در كميعه هاي تخصصي بالمانع است.
تبصره  : 2آراي كميعه تخصصي در صورت تنفيذ از سوي كميسيون مععبر شناخعه خواهد شد.
تبصره  : 3كميعه هاي تخصصي در چارچوب تشكيالت دبيرخانه كميسيون فعاليت مي كنند.
بخش سوم – نحوه ارايه و بررسي تقاضاها

ماده  – 11تقاضاي تأسيس انجمن همراه با فهرست اسامي اعضاي هيأت مؤسس و اساسنامه پيشنهادي توستط هيتأت مؤستس انجمتن بته رئتيس
مؤسس تسليم و پس از تأييد وي براي بررسي و تصويب به دبيرخانه كميسيون ارسال مي گردد.
ماده  – 12هيأت مؤسس انجمن كه در هر حال نبايد كمعر از  5نفر باشد ،بايد واجد شرايط زير باشند.
 -1-12تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
 -2-12العزام به قانون اساسي ومباني نظام جمهوري اسالم ايران.
 -3-12داشعن حسن شهرت شغلي و اجعماعي.
 4-12داشعن العزام به احكام اسالمي.
 -5-12نداشعن سوء پيشينه كيفري و وابسعگي به احزاب و گروههاي محارب با نظام جمهوري اسالمي ايران.
 -6-12عضويت در هيأت علمي و يا دارا بودن مدرك فار العحصيلي از مؤسسه مربوط.
تبصره  : 1اقليت هاي مذهبي بايد واجد شرايط تعيين شده از سوي مراجع قانوني باشند.
تبصره  : 2تأييد اوليه احراز شرايط مندرج در اين ماده با رئيس مؤسسه است.
تبصره  : 3در صورت عدم تأييد اعضاي هيأت مؤسس مي توانند درخواست خود را مسعقيماً به دبيرخانه كميسيون تقديم نمايند.
ماده  – 13اساسنامه پيسشنهادي هيأت مؤسس كه براسا الگو و مصوب وزارت تهيه مي گردد ،بايد حاوي نكات زير باشد:
 -1-13هدف از تشكيل انجمن ،عناوين و زمينه هاي فعاليت آن.
 -2-13اركان تشكيالتي،شر وظايف وحدود اخعيارات و مسؤوليت هر ركن.
 -3-13شرايط عضويت در انجمن يا ضوابط لغو و تعليق عضويت.
 -4-13نحوه انعخاب مسؤوالن و كارگزاران.
 -5-13مركز اصلي انجمن و نحوه فعاليت احعمالي در ساير شهرسعانها.
 -6-13منابع تأمين مالي.
 – 1-13مدت فعاليت .
 – 1-13شرايط انحالل و تسويه.
 – 9-13نحوه نظارت بر فعاليت انجمن.
 -13-13عدم دخالت انجمن در امور مديريت دانشگاه و مسائل سياسي.
ماده  – 14پس از صدور مجوز تأسيس انجمن  ،هيأت مؤسس مي تواند برابر مقررات مربوط نسبت به ثبت انجمن اقدام كند.
ماده  – 15وظايف هيأت مؤسس به شر زير است :
 -1-15به تصويب رساندن اساسنامه انجمن.
 -2-15برگزاري اولين مجمع عمومي ظرف  6ماه از صدور مجوز تأسيس انجمن طبق اساسنامه.
 -3-15معرفي اولين هيأت اجرايي كه توسط اولين مجمع عموم انعخاب مي شود.
 -4-15و عضو هيأ اجرايي نيز مي باشد.
تبصره  : 1اولين جلسه مجمع عمومي با رعايت شرايط مندرج در اساسنامه مصوب با حضور نماينده تام االخعيار كميسيون موضوع متاده  1رستميت
مي يابد.
تبصره  – 2اولين هيأت اجرايي و دبير انعخابي انجمن پس از تأكيد كميسيون ماده  1رسميت پيدا مي كنند.
ماده  – 16مدت اععبار پروانه صادره  4سال مي باشد و انجمن موظف است حداقل سه ماه قبل از انقضاي متدت متذكور درخواستت تجديتد پروانته
انجمن را به كميسيون تسليم نمايد.
ماده  – 11اعضاي هيأت اجرايي و دبير انجمن براي مدت  2سال انعخاب مي شوند و انعخاب مجدد آنها بالمانع است.
تبصره  :اعضاي هيأت اجرايي و دبير انجمن بايد شرايط ماده  12را كه توسط رئيس مؤسسه احراز مي شود ،دارا باشند.
ماده  – 11براي هر مؤسسه فقط مجوز تأسيس يك انجمن صادر مي شود.
تبصره  :مطابق با اساسنامه مصوب ،انجمن مي تواند شاخه ها و واحدهايي مسعقر در دانشكده ها و مراكز وابسعه به مؤسسه مربوط ،داشعه باشد.

بخش چهارم – نظارت و رسيدگي به تخلفات
ماده  -19به منظور ايجاد هماهنگي هاي الزم و بحث و بررسي پيرامون سياسعهاي كلي و نيز رسيدگي به مسائل الزم الرعايه توسط انجمنها ،مجمع
دبيران سالي يك بار و به دعوت وزارت تشكيل مي شود.
ماده  – 23به منظور نظارت عالي بر فعاليت هاي انجمنها و رسيدگي به تخلفات احعمالي آنان هيأتي تحت عنتوان « هيتأت نظتارت و رستيدگي بته
تخلفات » مركب از دو نفر از معاونين وزارت ،دبير كميسيون ،يك يا دو نفر از اعضاي هيأت علمي ،و دو تن از دبيتران انجمنهتاي دانتش آموخعگتان
تشكيل مي شود .هيأت نظارت و رسيدگي به تخلفات زير نظر كميسيون انجمن ها فعاليت مي كند ،و رئيس آن از بين اعضاي هيأت و با حكم وزيتر
فرهنگ و آموزش عالي تعيين خواهد شد.
تبصره  : 1اعضاي هيأت علمي و دبيران انجمنها به انعخاب و حكم وزير و به مدت  2سال منصوب مي شوند.
تبصره  : 2در جلساتي كه موضوع انجمن مشخصي مطر است ،رئيس مؤسسه ذيربط با حق رأي شركت مي كند.
ماده  – 21فعاليت هيأت نظارت و رسيدگي به تخلفات براسا آيين نامه اي است كه به تصويب كميسيون مي رسد و معضمن تنبيهات زير نيز مي
باشد:
 -1-21تذكر كعبي.
 -2-21تعطيل موقت از سه ماه تا يك سال.
 -3-21لغو پروانه و انحالل انجمن .
تبصره  :هرگاه انجمن مرتكب خالفي شود كه بنا بر قوانين كشوري مسعوجب كيفر باشد پرونده مربوط توسط دبير كميستيون بته مراجتع ذيصتال
قضائي ارسال خواهد شد.
ماده  – 22اين آيين نامه در  22ماده و  11تبصره در تاريخ  1311/4/1به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيد و از تاريخ ابال قابل اجراستت.
كليه آيين نامه هاي قبلي لغو مي گردد.
دكعر مصطفي معين
وزير فرهنگ و آموزش عالي
آيين نامه تشكيل كانون هاي
فرهنگي – هنري دانشجويان
مقدمه :
به منظور پاسخگويي به نيازهاي معنوع و رشد خالقيت هاي فرهنگي و هنري دانشجويان ،سامان بخشيدن به خواسعه ها و تالش هاي خود انگيخعه
فرهنگي و هنري دانشجويان و حمايت و هدايت آنها در جهت نيل به ارزش هاي مععالي اسالمي ،ارتقاء سطح همكاري جمعتي ،گستعرش و تعميتق
فرهنگ مشاركت در دانشگاهها ،تأسيس و تقويت نهادهاي مدني و قانونمندي حوزه فعاليت هاي فرهنگي و هنري دانشتگاهها ،بتا عنايتت بته اصتول
سياست فرهنگي جمهوري اسالمي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي و سياست هاي فرهنگي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري كانونهاي فرهنگتي
– هنري دانشجويان تشكيل مي شود.
ماده – 1تعاريف
 -1-1كانون فرهنگي – هنري نهادي دانشجويي است كه در قبال ضوابط اين آيين نامه در يكي از زمينه هاي فرهنگي( نظيتر قترآن  ،كعتابخواني و
مطالعات فرهنگي ،گفعگوي تمدن ها ،پژوهش فرهنگي و  ،)....ادبي ( نظير شتعر  ،ادب نمايشتنامه نويستي و  ، ) ....هنتري ( نظيتر فتيلم و عكتس،
موسيقي  ،تئاتر  ،هنرهاي تجسمي ،صنايع دسعي و  )....و اجعماعي ( نظير تعاون و امداد ،حفاظت از محيط زيست ،ايرانگردي و جهانگردي ،مبارزه با
اععياد و ) ...تحت نظارت مديريت فرهنگي دانشگاه فعاليت مي كند و در اين آيين نامه از اين پس به اخعصار كانون ناميده مي شود.
ت بصره  :فعاليت هاي موضوع آيين نامه شوراي صنفي دانشجويان و انجمنهاي علمي دانشجويي و انجمنهاي ورزشي از شمول اين آيتين نامته ختارج
است.
 -1-2مجمع عمومي كانون  :شورايي است معشكل از دانشجوياني كه مطابق اين آيين نامه به عضويت كانون درمي آيند و جلسات آن حداقل ستالي
يكبار تشكيل مي گردد.

 -1-3شوراي كانون  :شورايي است معشكل از  3يا  5نفر از اعضاي فعال كه توسط اعضاي همان كانون انعخاب مي شوند و وظايف اساستنامه كتانون
تعيين مي شود.
 -1-4شوراي مركزي كانون هاي فرهنگي – هنري  :شورايي است معشكل از دبيران كانون هاي موجود در دانشگاه به انضمام مستئول امتور كتانون
هاي دانشگاه (به عنوان دبير شورا ) كه ظرف يكماه ،پس از تاريخ به ابال اين آيين نامه و در صتورت وجتود حتداقل  3كتانون ،در كليته دانشتگاهها
تشكيل مي گردد و از اين پس به اخعصار شوراي مركزي كانون ها ناميده مي شود.
 -1-5امور كانون هاي فرهنگي – هنري  :دفعري است تحت نظارت مديريت فرهنگي دانشگاه كه در چارچوب اين آيين نامته و بتا مستئوليت دبيتر
شوراي مركزي ،كليه امور اجرايي شوراي مركزي كانون ها را عهده دار خواهد بود و هماهنگي هاي الزم براي انجتام امتور اداري ،متالي و پشتعيباني
كانون ها را انجام خواهد داد.
ماده  – 2نحوه تشكيل كانون
– 2-1حداقل  3نفر از دانشجويان عالقمند به فعاليت فرهنگي يا هنري ،مي توانند به عنوان هيأت مؤسس تقاضانامه خود را مبني بر تشكيل كتانون
در آن زمينه به مديري ت فرهنگي ارايه نمايند .ساسنامه كانون و اهداف تشكيل آن بايسعي پيوسعه تقاضانامه باشد.
تبصره  :در ساخعار پيشنهادي در اساسنامه كانون بايد مجمع عمومي كانون ،شوراي كانون منعخب عمومي كانون و دبيتر كتانون ( منعختب شتوراي
كانون ) مطابق با مفاد اين آيين نامه پيش بيني شود.
 -2-2مديريت فرهنگي دانشگاه ظرف دو هفعه نسبت به بررسي تقاضا نامه و اعالم نظر كعبي اقدام نموده و در صورتي كته فعاليتت در زمينته متورد
نظر مطابق مقررات و منطبق با چارچوب اين آيين نامه باشد و باتوجه به وجود ديگر كانون ها ادغام فعاليت در كانون هاي موجود نباشد بتا تشتكيل
كانون مورد تقاضا موافقت مي كند.
 -2-3مديريت فرهنگي نمي تواند تشكيل و فعاليت كانون فرهنگي يا هنري خاصي را بدون اسعناد به قوانين و مقررات كشور غير مجاز اعالم كند.
 -2-4در صورتي كه مديريت فرهنگي تقاضاي تشكيل كانون را به دليل وجود كانون مشابه رد كند تقاضا كنندگان مي توانند داليل توجيهي خود را
مبني بر عدم الحاق به كانون موجود را ظرف مدت  13روز به مديريت فرهنگي ارايه نمايند و آن مديريت موظف است  13روز پس از دريافت داليتل
توجيهي ،كعباً در اين خصوص اعالم نظر كند.
 -2-5در صورتي كه معقاضيان نسبت به نظر مديريت فرهنگي مطابق بند  2-2تا  -2-4مععرص باشند مي توانند ظرف يك هفعته پتس از دريافتت
ابال كعبي مديريت فرهنگي اععراض خود را به شوراي فرهنگي دانشگاه تسليم نمايند .رأي شوراي فرهنگي در اين خصوص قطعي است.
 – 2-6پس از اعالم موافقت مديريت فرهنگي با تشكيل كانون ،مؤسسين آن مي توانند با صدور اعالميه اقدام بته عضتو گيتري در ستطح دانشتگاه (
مطابق شرايط مندرج در ماده  3اين آيين نامه ) نمايند و ظرف  2ماه فهرست اعضاي خود و گزارش اولين مجمع عمومي را به انضمام اسامي اعضتاء
شوراي كانون و دبير منعخب به مديريت فرهنگي تحويل نمايند.
ماده  – 3شرايط عضويت در كانون :
 – 3-1مؤسسين و اعضاء كانون بايسعي داراي شرايط زير باشند:
الف ) دانشجوي همان دانشگاهي باشند كه كانون در آن تشكيل شده است.
ب) حداقل  14واحد درسي در مقطع كارداني و كارشناسي و  6واحد درسي در دوره كارشناسي ارشد گذرانده باشند.
ج ) حداقل معدل آنها در نيمسال قبل از تقاضاي عضويت در كانون در دوره كارداني و كارشناسي بيشعر از  12و در دوره كارشناستي ارشتد بتيش از
 14باشد.
د ) ظرف دو سال اخير در كميعه انضباطي حكم قطعي منجر به محروميت از تحصيل به مدت يك نيمسال يا بيشعر نداشعه باشند.
 -3-2دا نشجويان عضو كانون در صورت مشروط شدن در حين فعاليت در كانون عضويعشان معلق خواهد شد و در صورتيكه دو ترم معوالي مشتروط
شوند ،عضويت آنها در كانون به طور قطعي لغو مي شود.
ماده  – 4شوراي كانون :
 -4-1اعضاي شوراي كانون از طريق انعخابات مجمع عمومي كانون و براي مدت يكسال مطابق اساسنامه كانون انعخاب مي گردند.
 -4-2در اولين جلسه شوراي كانون ،اعضاي شورا يك نفر را از ميان خود به عنوان دبير كانون انعخاب مي نمايند دبير كانون مسؤوليت برنامه ريتزي
جلسات شوراي كانون و نظارت بر اجراي مصوبات آن و همچنين شركت در جلسات شوراي مر كزي كتانون هتا و ارايته گتزارش مستعمر بته شتورا و
پيگيري تصميم گيري هاي شوراي مركزي در خصوص كانون مربوطه را عهده دار مي باشد.

 -4-3برنامه ريزي كانون در خصوص فعاليت هاي مورد نظر در چارچوب اساسنامه پس از تصويب در شوراي كانون ،بايسعي جهت تصويب نهايي بته
شوراي مركزي كانون ها ارسال گردد.
ماده  – 5شوراي مركزي كانون ها :
 -5-1در صورت وجود حداقل  3كانون در دانشگاه مطابق اين آيين نامته ،دبيتران كتانون هتاي موجتود  3نفتر از دانشتجويان ،فتار العحصتيالن و
كارشناسان دانشگاه را كه داراي سوابق برجسعه و ارزنده اي در حوزه فعاليت هاي فرهنگي و هنري مي باشند ،به مدير امور فرهنگتي پيشتنهاد متي
نمايند و مدير فرهنگي يك نفر از آنها را به مدت 2سال به سمت مسئول امور كانون ها (دبير شوراي مركزي كانون ها) منصتوب متي كنتد .مستئول
امور كانون ها با دعوت از دبيران كانون ها ،اقدام به تشكيل شوراي مركزي كانون ها مي نمايد.
 – 5-2شوراي مركزي كانون ها ،هر ماه حداقل يك جلسه برگزار خواهد كرد و جلسات آن با حضور  2/3امضاء رسميت داشعه و مصوبات آن با رأي
اكثريت حاضرين مععبر است.
 -5-3مصوبات شوراي مركزي كانون ها در چاچوپ سياست هاي فرهنگي دانشگاهها و با تأييد مدير فرهنگي رسمي است .در صتورت رد مصتوبه اي
توسط مدير فرهنگي ،داليل وي به شوراي مركزي كانون ها بطور مسعند و مسعدل ارايه خواهد شد .پس از بررسي هاي الزم بتراي توافتق نهتايي در
صورت عدم توافق ،موضوع به معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ،جهت تصميم گيري نهايي ارجاع خواهتد شتد .در صتورتي كته هريتك از اعضتاء
شوراي مركزي كانون ها فار العحصيل شود ،از عضويت شورا خارج خواهد شد و كانون معبوع وي موظف است يكماه نسبت به معرفي عضتو جديتد
اقدام نمايد.
تبصره  :در صورت پيشنهاد كانون معبوع و تصويب شوراي مركزي كانون ها عضو فار العحصيل مي تواند حداكثر به مدت يكسال به فعاليت خود در
شوراي مركزي كانون ها ادامه دهد.
 -5-4كليه مكاتبات شوراي مركزي كانون ها با امضاي دبير آن ( مسئول امور كانون ها ) مععبر مي باشد.
ماده  – 6وظايف شوراي مركزي كانون ها :
 -6-1ايجاد هماهنگي بين كانون هاي دانشگاه.
 - 6-2تدوين برن امه ها و تعيين ميزان اععبارات مورد نياز كانون ها و ارايه پيشنهادات به مديريت فرهنگي در اين خصوص.
 – 6-3نظارت بر عملكرد كانونها از جهت مطابقت برنامه هاي اجرايي با آيين نامه و مقررات كانون ها .
 -6-4همكاري و ارتباط با شوراي مركزي كانون هاي دانشگاههاي ديگر و نهادهاي فرهنگي و دانشجويي.
ماده  – 1مدير فرهنگي دانشگاه دفعري را تحت عنوان دفعر امور كانون هاي فرهنگي و هنري با مسؤوليت دبير شوراي مركزي تشكيل متي دهتد و
كليه امور اداري ،مالي و پشعيباني آن دفعر و كانون هاي مربوطه به درخواست مسئول امور كانون هتا مطتابق تشتكيالت اداري موجتود در متديريت
فرهنگي دانشگاه انجام خواهد گرفت.
تبصره  :در صورت امكان مديريت فرهنگي مي تواند دبيرخانه مسعقلي را براي امور كانون ها ايجاد نمايد و به تعداد كافي كارمندان و يتا دانشتجويان
دانشگاه را جهت انجام وظايف محوله به كار گيرد.
ماده  – 1الزم است بودجه و اععبارات مورد نياز كانون ها و هزينه هاي مرتبط بر اين آيين نامه در بودجه تفضيلي ساليانه دانشگاه پتيش بينتي و از
محل اععبارات فرهنگي دانشگاه تأمين گردد و مديريت فرهنگي دانشگاه مي تواند در صورت امكان از كمك هاي ساير دسعگاهها نيز بهره مند شود.
تبصره  :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به صورت ساالنه و به منظور حمايت از دانشگاههاي فعال و كانونهايي كه داراي فعاليتت ويتژه اي باشتند ،از
محل اععبارات فرهنگي ،مبالغي را به عنوان كمك به فعاليت كانونها اخعصاص خواهد داد.
ماده  – 9كانون هايي كه قبل از ابال اين آيين نامه در دانشگاهها فعال بوده اند ،موظفند ظرف مدت  4ماه وضعيت خود را با مفاد آيين نامه حاضتر
منطبق نمايند.
اين آيين نامه در  9ماده و  25بند و  5تبصره به تاريخ  19/2/11به تصويب وزير علوم ،تحقيقات و فناوري رسيد و به منظور اجرا به مدت يكسال بته
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ابال شد.

