اساسنامه انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه کاشان
مقدمه
مطابق بند  4آیین نامه تاسیس و فعالیت انجمنها و اتحادیه های انجمنهای علمی دانشجویی مصوب تاریخ
 96/7/29و لزورم تشکیل اساسنامه ،اساسنامه انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه کاشان در تاریخ
 96/9/30توسط شورای اجرایی دانشگاه کاشان آغاز شد و به منظور اجرای سازمان یافتهی فعالیتهای
انجمنهای علمی و دریافت حمایتهای مادی و معنوی با توجه به حداکثر امکانات دانشگاه از سوی
مسئولین دانشگاه برای انجام هرچه بهتر فعالیتها نوشته شد .بنابراین اجرای کلیه فعالیتهای انجمنهای
علمی دانشگاه کاشان باید مطابق این اساسنامه و آیین نامه ابالغی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری باشد.
کلیات
مادهی  -1اختصارات ،تعاریف و پیشنهادات به کار رفته در این اساسنامه به شرح زیر است:
 -1-1شورای اجرای دانشگاه :مطابق آیین نامه شورایی از نمایندگان مجمع انجمنهای علمی (شورای
دبیران دانشکدهای)
 -2-1آیین نامه :آیین نامه تاسیس و فعالیت انجمنها و اتحادیه های انجمنهای علمی دانشجویی مصوب
تاریخ 96/7/29
 -3-1کمیتههای انجمن :کلیه فعالیتهایی یک پارچهای که برای مدیریت بهتر به زیر شاخهای از اعضای
انجمن و با مدیریت یکی از اعضا داده میشود.
تبصره :تشکیل کمیتههای زیر برای فعالیت بهتر به انجمنها پیشنهاد داده میشود:
کمیته آموزش ،کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ،کمیته روابط عمومی و ارتباط با مجامع علمی_تخصصی،
کمیته نظارت و ارزیابی ،کمیته اجرایی
اهداف
مادهی -2اهدافی که به وسیله این اساسنامه دنبال میشود:
-1-2ایجاد فرصت مناسب جهت افزایش بهروریهای علمی  ،فرهنگی و اجرایی دانشگاه و افزایش زمینههای
موجود جهت باالبردن خالقیت و شکوفاییهای علمی
 -2-2توسعه فرهنگ انجام کار اجتماعی ،فرهنگی و گروهی و ایجاد فرصت جهت مشارکت دانشجویان در
فعالیتهای علمی
 -3-2کمک به تقویت نیروی توانمند علمی جهت اجرایی سازی کارهای علمی و ایجاد تجربه انجام فعالیت
از طریق بهبود بستر فعالیتی
 -4-2زمینه سازی پیوند دانشگاه با شرکتهای دانش بنیان ،گروهها و بنیادهای علمی_کشوری
 -5-2اجرای هدفمند فعالیتهای علمی_دانشگاهی و دریافت خروجی از فعالیتهای تخصصی
مادهی  -3فعالیت انجمنها در چهارچوبی کامال علمی و به دور از رویکردهای سیاسی و صنفی باید باشد

تبصره -1فعالیتهایی که چهرههای سیاسی مطرح به عنوان مدعو در آن حضور دارند در صورت عملکرد
علمی بالمانع است
تبصره -2برگزاری مراسم معارفه انجمنها و بزرگداشتهای مرتبط با حوزه فعالیت انجمن به صورت جشن
بالمانع است
تبصره -3برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان برعهده انجمنهای علمی نمیباشد
مادهی  -4ارکان انجمنهای علمی
 -1-4ارکان انجمنهای علمی به صورت زیر است
الف) شورای مرکزی انجمن
ب) دبیر انجمن
 -2-4اعضای انجمن از طریق انتخابات با آوردن اکثریت آرا انتخاب میشوند 5 .نفر به عنوان عضو شورای
مرکزی و  2نفر به عنوان عضو علی البدل به مدت یکسال انتخاب میشوند.
تبصره -1مسئولیت برگزاری نتخابات در دانشگاه کاشان برعهده مجموعه فرهنگی میباشد
 -3-4در صورت فراغت از تحصیل هر عضو یا لغو عضویت یکی از اعضای اصلی شورای مرکزی ،اولین عضو
علی البدل جایگزین وی خواهد شد.
 -4-4در صورت درخواست دبیر امکان افزایش تعداد اعضای شورای مرکزی انجمن تا  7و یا  9عضو میباشد.
تبصره -1این افزایش تعداد در انتخابات میان دورهای انجمن اتفاق میافتد.
تبصره -2مسئولیت بررسی و تایید این افزایش عضو بر عهده شورای اجرایی دانشگاه میباشد
 -5-4در صورتی که تعداد اعضای انجمن به کمتر از سه عضو رسید ،انتخابات میان دورهای برای گرفتن
اعضای جدید برگزار میشود
تبصره -1تصمیم برگزاری انتخابات میان دورهای بر عهدهی شورای اجرایی میباشد که بعد از درخواست
دبیر این مورد بررسی میشود
تبصره -2در صورتی که دبیر مستعفی ،برکنار شده و یا به پایان دوره تحصیل رسیده باشد روال انتخاب دبیر
بین اعضای انتخابی در انتخابات میان دورهای و اعضای پیشین انجمن صورت میگیرد
تبصره -3به استثنا انجمنهایی که رشتهی مربوط به آنها تنها در دورهی تحصیالت تکمیلی دانشجو دارد و
جمعیت رشته پایین میباشد .تشخیص این استثنا برعهده کارشناس انجمنهای علمی میباشد
مادهی -5شرح وظایف شورای مرکزی انجمن
 -1-5انتخاب دبیر از بین اعضای شورای مرکزی
تبصره :نظارت بر حسن عملکرد دبیر انجمن علمی بر عهده شورای اجرایی و کارشناس انجمنها میباشد
 -2-5تشکیل کمیتههای انجمنی و تامین بخشهای مختلف کاری بر اساس اهداف انجمن و تایین
مسئولیت اعضا
تبصره :نظارت بر حسن عملکرد فعالیت اعضا و مسئولین کمیتههای انجمن بر عهده دبیر میباشد

 -3-5برنامه ریزی انجام فعالیتهای انجمنی و تحویل تقویم فرهنگی بر اساس فرمت جشنواره درون
دانشگاهی فرصت
 -4-5جذب دانشجویان عالقمند به انجام فعالیتهای علمی
تبصره :شورای مرکزی انجمن موظف به سامان دادن تمامی دانشجویان عالقمند به فعالیتها در انجمن
میباشند
 -6-5انجام مسئولیتهای شورای مرکزی تا زمانی که حداقل سه عضو شورای مرکزی به عنوان عضو انجمن
حضور داشته باشند رسمیت دارد در غیر این صورت در فاصله بین دو ترم برای گرفتن اعضای جدید برای
انجمن انتخابات میان دورهای برگزار میشود
تبصره -به استثنا انجمنهایی که رشتهی مربوط به آنها تنها در دورهی تحصیالت تکمیلی دانشجو دارد و
جمعیت رشته پایین میباشد .تشخیص این استثنا برعهده کارشناس انجمنهای علمی میباشد
 -7-5اعضای انجمن موظف به اعالم و ارائهی گزارش کلیهی امور به دبیر میباشند و بدون هماهنگی دبیر
اجازه انجام فالیت تحت نام انجمن را ندارند.
 -8-5تهییه گزارش عملکرد فعالیتها
 -9-5عضو انجمن موظف به مشارکت فعاالنه در فعالیتها و برنامههای انجمن است
مادهی -6شرح وظایف دبیر
 -1-6مسئولیت برگزاری و اداره جلسات انجمن بر عهدهی دبیر میباشد
تبصره :درصورت عدم حضور یک عضو در بیش از سه جلسه انجمن ،دبیر توانایی برکنار کردن عضو خاطی را
دارد

 -2-6پیگیری اجرای مصوبات انجمن بر عهده دبیر میباشد و دبیر به عنوان ناظر تمامی فعالیتهای انجمنی
مرجع پاسخگو در مقابل مقامات فرهنگی دانشگاه میباشد
 -3-6پاسخگویی امور مالی در تمامی بخشها و فعالیتها برعهده دبیر میباشد
 -4-6وجود تاییدیه و امضای دبیر در تمامی فرم طرح فعالیتها الزامی است
 -5-6حفظ و مسئولیت کلیهی اموال انجمنی بر عهده دبیر میباشد
 -6-6تایید یا رد اولیهی استعفای اعضا برعهده دبیر میباشد
مادهی -7شرایط عضویت در انجمن به شرح زیر است
الف) شرایط عمومی
 -1-7اشتغال به تحصیل در رشتهی مربوطه
تبصره :به استثنای انجمنهای بین رشتهای
 -2-7عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکلهای دانشجویی اعم از صنفی ،سیاسی ،ورزشی و فرهنگی
 -3-7مطالعه اساسنامه و آیین نامه انجمنهای علمی
 -4-7در مواردی که فرد دارای محکومیت انضباتی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر است
،تشخیص صالحیت داوطلبی بر عهده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است
 -5-7گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی
 -6-7عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته
ب) شرایط اختصاصی

 -7-7تمامی شرایط اختصاصی قید شده در مادهی  24آیین نامه
تبصره :داوطلب باید همه بندهای شرایط عمومی را داشته باشد اما داشتن یک مورد از شرایط اختصاصی هم
کفایت میکند
مادهی -8شرایط لغو عضویت
 -1-8تمامی موارد قید شده در مادهی 11آیین نامه
 -2-8درصورت نیاز دبیر توانایی برکنار کردن عضو مرکزی غیر فعال را دارد
تبصره :مرجع تجدید نظر در آرا دبیر کارشناس انجمنهای علمی میباشد
مادهی -9شرایط لغو عضویت دبیر از انجمن
 -1-9در صورت عدم رضایت اکثریت شورای مرکزی و ارائهی شکایت به کارشناس انجمنهای علمی،
کارشناس انجمنهای علمی موظف به بررسی صالحیت یا عدم صالحیت دبیر میباشد
تبصره :در صورت تایید عدم صالحیت دبیر توسط کارشناس انجمنهای علمی ،دبیر به صورت کامل از
انجمن برکنار میشود
 -2-9درصورت مشاهده عدم فعالیت و عدم مدیریت دبیر توسط شورای اجرایی و عدم دریافت توضیح
مناسب از سوی دبیر ،شورای اجرایی دانشگاه توانایی برخورد با دبیر خاطی را دارد
مادهی -10مطابق مادههای  14و  15آیین نامه ،انتخاب استاد مشاور توسط انجمن ضروری است .همچنین
احتساب امتیاز استاد مشاور مطابق مادههای یاد شده ،از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزم
االجرا است

مادهی -11انجمنهای علمی مجاز به اجرایی کردن تمامی فعالیتهای اشاره شده در مادهی  7آیین نامه
میباشند و مجموعه فرهنگی ملزم به انجام حمایت در موارد اشاره شده به انجمن علمی میباشد
تبصره :انجام فعالیتهای اشاره شده باید در حوزهی رشتهی فعالیت انجمن و به صورت تخصصی باشد
مادهی  -12در پایان دورهی فعالیت انجمن مدرک معتبر به حضور و فعالیت اعضای شورای مرکزی با امضای
معاونت فرهنگی فرهنگی دانشگاه اعطا میشود
تبصره :اعالم اسامی شورای مرکزی در دوره و نیم دوره بر عهده دبیر میباشد

