فزم

ًام ٍ ًام خاًَادگی :

شوارُ داًشجَیی :

اًجوي علوی:

رشتِ تحصیلی:

هعذل تزم گذشتِ:

تلفي تواس:

آدرس هحل سکًَت فعلی :

شسح ٍظایف ٍ تعْدات اعضای شَزای هدیسیت اًجوٌْای علوی:
 - 1دزیافت ،تسزسی ٍ اجسای تسًاهِ ّای پیشٌْادی اشسَی داًشجَیاى هثٌی تس تسگصازی ٍ تاشدیدّای علوی ،شسکت دز کٌفساًس
ّا ٍ ّوایشّا ٍ هساتقات هلی ٍ هٌغقِای ،عضَیت دز اتحادیِّای داًشجَیی ،اًجام فعالیتْای پژٍّشی ٍ تشکیل تینّای
تحقیقاتی ،تسگصازی یا شسکت دز جشٌَازُّای علوی ،تْیِ ٍ چاج ًشسیات علوی (هکتَب ٍ الکتسًٍیکی) ،ایجاد ٍ هدیسیت
سایت ٍ ٍتالگ اًجوي علوی ،تسگصازی کسسی ّای ًقد علوی ،تجْیص تسد اًجوي علوی ٍ ...
 - 2تْیِ ٍ تدٍیي تسًاهِ سالیاًِ اًجوي ٍ اجسای تسًاهِّای هصَب آى.
 - 3اًجام اهَز ّواٌّگی ٍ ّوکازی دز فعالیتّای اجسایی اًجوي علوی.
 - 4ازتثاط تا هساکص صٌعتی ٍ کازخاًجات هستثظ ،کازآفسیٌی ،هساکص زشد ٍ فٌی حسفِای ٍ دیگس ازگاىّا ٍ ادازات هستثظ.
ّ - 5وکازی دز اجسای تسًاهِّای علوی گسٍُ هستَعِ.
ٍ - 6ظایف هحَلِ عثق آییي ًاهِّای ٍشازت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍزی ٍ داًشگاُ کاشاى.

ایٌجاًة  .............. ...................ضوي دارا تَدى کلیِ شزایط هٌذرج در ایي تزگِ تا آگاّی کاهل اس شزح ٍظایف فَق ،کاًذیذای عضَیت
در شَرای هذیزیت اًجوي علوی داًشجَیی  ...........................هیثاشن ٍتعْذ هیٌواین در چْارچَب قَاًیي ٍ هقزرات هزتَطِ ،در
راستای تَسعِ علن ،آهَسش ٍ داًش ٍرسیٍ ،ظائف هحَلِ را تِ دقت اًجام دّن .
تاریخ تکویل فزم
اهضاء
با استناد آییننامه فعالیت انجمنهای علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و آییننامهی داخلی دانشگاه ،دانشجوی نامبرده ،واجد/فاقد شرایط
عضویت میباشد.
کارشناس انجمنهای علمی /امضاء

شزایط داٍطلثاى عضَیت
در شَرای هذیزیت اًجويّای علوی داًشجَیی

الف-شزایط عوَهی
-1اشتغال تِ تحصیل دز زشتِ هستَعِ (تِ استثٌای اًجويّای علوی داًشجَیی تیي زشتِای)
-2عدم عضَیت دز شَزای هسکصی دیگس هجوَعِّای داًشجَیی اعن اش تشکلّا ،کاًَى ّای فسٌّگی ٍ...
تثصسُ -اعضای شَزای هسکصی دیگس تشکلّا دزصَزت استعفا هیتَاًٌد داٍعلة عضَیت دز شَزای هدیسیت اًجوي
علوی شًَد.
-3عدم هحکَهیت هٌجس تِ تَتیخ کتثی دزج دز پسًٍدُ یا تاالتس اش سَی کویتِ اًضثاعی داًشگاُ.
-4گر زاًدى حداقل یك ًیوسال تحصیلی تسای داًشجَیاى هقاعع کازداًی ٍ کازشٌاسی (داًشجَیاى هْواى ًویتَاًٌد
کاًدیدا شًَد).
 -5عدم هشسٍعی دز تسم قثل.
ب-شزایط اختصاصی
داٍعلثاى تاید حذاقل دازای یکی اش شسایظ شیس تاشٌد:
 -1هعدل ًیوسال گرشتِ داٍعلة کوتس اش هیاًگیي هعدل گسٍُ دز ّواى ًیوسال ًثاشد.
 -2داشتي حداقل یك هقالِ علوی چاج شدُ (اعن اش تالیف یا تسجوِ) دز ًشسیات داًشجَیی ،داًشگاّی ٍ...
تثصسُ -تایید علوی تَدى هحتَای هقالِ ،تَسظ هدیسگسٍُ ذیستظ اًجام خَاّد شد.
 -3اجسا یا ّوکازی دز اجسای یك عسح پژٍّشی تِ تایید کازفسها یا هجسی عسح
 -4تالیف یا ّوکازی دز تالیف یا تسجوِ کتاب
 -5داًشجَی استعدادّای دزخشاى یا تسگصیدُ ی الوپیادّا.
 -6اجسا یا ّوکازی دز اجسای یك ّوایش یا سویٌاز علوی یا اًجام سایس فعالیت ّای علوی هَزد تایید هساجع ذیستظ.
کازشٌاس اًجويّای علوی
داًشگاُ کاشاى

