
دانشجویی -آیین نامه انجمن های علمی  

 

 مقدمه

های کشور، تقویت روحيه و بنيه علمي  به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخالق علمي در دانشگاه

های جمعي علمي، همچنين  های مناسب برای فعاليت دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه

افزاری  خالقيت آنان در تحقق توسعه علمي و نهضت توليد علم و جنبش نرمگيری از توانمندی و  بهره

های مختلف دانش با حمایت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور  های علمي دانشجویي حوزه انجمن

 پردازند. شوند و به فعاليت مي نامه تشكيل مي طبق مفاد این آیين

 بخش اول: تعاریف، اهداف و كلیات 

های علمي در  مند به مشارکت در فعاليت های علمي دانشجویي متشكل از دانشجویان عالقه انجمن ـ1 ماده

 یك دانشكده یا گروه آموزشي است.

 تواند تشكيل شود. در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهي یك انجمن علمي مي ـ1 تبصره

تشكيل انجمن علمي دانشجویي بين  در صورتي که دانشجویان دو یا چند رشته عالقمند به ـ2 تبصره

 نامه اقدام نمایند. توانند طبق ضوابط این آیين ای باشند مي رشته

های علمي، تشكيالتي دانشجویي، غير انتفاعي و بين دانشگاهي و متشكل از دبيران  اتحادیه انجمن ـ2ماده 

ه و دستورالعمل آن تشكيل نام های علمي در رشته دانشگاهي است که در چارچوب ضوابط این آیين انجمن

 پردازد. شود و به فعاليت مي مي

 های علمي عبارتند از: فعاليت ـ3ماده 

 ـ مناظره و نقد علمي1

 های تخصصي اندیشي و نشست ـ هم2

 های علمي ـ مطالعات و پژوهش3

 های علمي ـ نشر و ترویج یافته4

 های کمك آموزشي ـ فعاليت5

 های علمي عبارتند از: های انجمن هاو اتحادیه ی فعاليت انجمنها برخي از مصادیق و عرصه ـ تبصره

 های آموزشي تكميلي و تقویتي و تشكيل کارگاههای تخصصي ـ برگزاری دوره1

 ها و مسابقات علمي )داخلي و خارجي( ها، کنفرانس ـ برگزاری و همكاری در اجرای جشنواره2

 ـ آموزشي های علمي ای و فيلم افزارهای رایانه رونيكي، نرمـ توليد و انتشار نشریه علمي، کتاب و نشریات الكت3

 های علمي از مراکز علمي، صنعتي و فناوری ریزی و اجرای بازدید ـ برنامه4

 های مرتبط با اهداف انجمن رساني در خصوص کليه فعاليت ـ اطالع5

پژوهشي و اختراعات های  های علمي، فعاليت ـ حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتكارات، خالقيت6

 دانشجویان

  



 های علمي عبارتند از: های انجمن ها و اتحادیه اهداف تشكيل و فعاليت انجمن ـ4ماده 

آموختگان  های مناسب برای شكوفایي استعدادها، برانگيختن خالقيت علمي دانشجویان، دانش ـ ایجاد زمينه1

 علمي دانشگاهگيری از توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای  و بهره

 ها های علمي جمعي و نهادینه ساختن این فعاليت ـ افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعاليت2

 های علمي دانشجویي و راهنمایي و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش ـ حمایت از فعاليت3

 های مختلف جامعه ـ تقویت و تحكيم پيوندهای نظام آموزش عالي با بخش4

 گيری از توان علمي اعضای هيأت علمي تعميق دانش و بينش علمي دانشجویان با بهره ـ5

 بخش دوم: اركان و تشكیالت

ها و مقاطع تحصيلي یك رشته دانشگاهي اعضای انجمن علمي متناظر با  دانشجویان کليه گرایش ـ5 ماده

 روند. همان رشته به شمار مي

البدل است که با انجام  عضو علي 2عضو اصلي و  5از  شورای مدیریت انجمن علمي متشكل ـ6 ماده

انتخابات از ميان اعضای انجمن، با رأی مستقيم آنان و کسب اکثریت نسبي آرا برای مدت یك سال انتخاب 

 شوند. مي

عضو اصلي و  7دانشجو متشكل از  555هایي با فراگيری بيش از  البدل در رشته اعضای اصلي و علي ـ تبصره

 البدل خواهد بود. عضو علي 2

 وظایف شورای مدیریت عبارتند از: ـ7 ماده

ـ پژوهشي و ایجاد انگيزه برای مشارکت در  های علمي مند و خالق به فعاليت ـ جذب دانشجویان عالقه1

 ها گونه فعاليت این

 های ادواری و ساالنه انجمن ریزی، ساماندهي، اجرا، هدایت و نظارت بر فعاليت ـ برنامه2

های علمي تخصصي داخل و خارج  های علمي دانشجویي و انجمن راری ارتباط مستمر با دیگر انجمنـ برق3

 ها دانشگاه

 های مشترك های خارج از دانشگاه برای انجام فعاليت ـ برقراری ارتباط با نهادها و سازمان4

 های پژوهشي و مطالعاتي ریزی و پيشنهاد همكاری برای اجرای طرح ـ برنامه5

 یب اساسنامه انجمن علمي و اخذ تأیيد آن از مدیریت فرهنگي دانشگاهـ تصو6

ـ همكاری و ارتباط مستمر با مدیر و اعضای هيأت علمي گروه آموزشي ذیربط برای تحقق اهداف و 7

 (3های علمي انجمن )موضوع ماده  فعاليت

 های مختلف کاری و نظارت بر عملكرد آنها ـ تشكيل کميته8

 بات شورای مدیریت دوره بعدـ برگزاری انتخا9

ها، تنظيم و ارائه گزارش مالي  های مالي برنامه ـ حفظ و نگهداری وسایل و تجهيزات انجمن، تصویب هزینه15

 انجمن به طور ساالنه و ارسال آن به مدیر فرهنگي دانشگاه

 های ساالنه و ارائه آن به مدیر فرهنگي ـ تدوین برنامه11

کند و به رئيس  من یكي از اعضای خود را به عنوان دبير شورا انتخاب ميشورای مدیریت انج ـ8 ماده

 کند. دانشكده و مدیر فرهنگي دانشگاه اعالم مي



دبير انجمن مسئوليت برگزاری جلسات شورای مدیریت انجمن و پيگيری و نظارت بر اجرای  ـ9ماده 

یا دانشگاه و ارائه گزارش مستمر به  های علمي دانشكده مصوبات آن، شرکت در جلسات شورای دبيران انجمن

 شورای مدیریت را بر عهده دارد. همچنين دبير انجمن مسئول انجام کليه امور حقوقي و اداری انجمن است.

 ـ شورای دبیران:11ماده 

های علمي  انجمن علمي دانشجویي تشكيل شده باشد شورای دبيران انجمن 5در دانشگاههایي که حداقل 

 شود. های علمي دانشجویي تشكيل مي اه با حضور دبيران کليه انجمندانشجویي دانشگ

های علمي  توانند شورای دبيران انجمن انجمن علمي داشته باشند مي 3هایي که حداقل  دانشكده ـ تبصره

 گردد. دانشكده را تشكيل دهند که وظایف شورای دبيران دانشگاه به جز بند دوم به آن تفویض مي

شود  از اعضای شورای دبيران دانشكده به انتخاب ایشان به عنوان دبير این شورا انتخاب مي یك نفر ـ11ماده 

 کند. های علمي دانشگاه شرکت مي که به نمایندگي از این شورا در شورای دبيران انجمن

اه های علمي آن دانشكده در شورای دبيران دانشگ دبير شورای دبيران هر دانشكده به تعداد انجمن ـ تبصره

 باشد. دارای حق رأی مي

های علمي دانشجویي دانشگاه از ميان خود یك نفر را به عنوان دبير شورا  شورای دبيران انجمن ـ12 ماده

 نامه داخلي شورا فعاليت خواهد کرد. نمایند که براساس آیين  انتخاب مي

سالي یك بار به دعوت اداره های علمي دانشجویي دانشگاهها حداقل  دبيران شورای دبيران انجمن ـ13ماده 

ریزی  ها، انتقال تجربيات و برنامه کل امور فرهنگي وزارت علوم جهت بررسي مسائل، مشكالت عمومي انجمن

 دهند. های مشترك تشكيل جلسه مي جهت طرحها و برنامه

های  توانند نسبت به تشكيل اتحادیه انجمن های مشابه مي های علمي دانشجویي رشته انجمن ـ14ماده 

نامه و  ها اقدام نمایند که ضوابط و شرایط تأسيس اتحادیه در چارچوب این آیين علمي دانشجویي آن رشته

 های علمي دانشجویي دانشگاهها تعيين خواهد شد. دستورالعمل تشكيل و فعاليت اتحادیه انجمن

 ـ وظایف شورای دبیران15ماده 

 ها اجرای آن برنامه های مشترك و هماهنگي در ـ پيشنهاد و تصویب طرح1

های علمي دانشجویي  ـ انتخاب نمایندگان شورای دبيران برای شرکت در کميته حمایت و نظارت بر انجمن2

 دانشگاه

 های علمي دانشجویي ـ معرفي یك نفر ناظر برای هيأت اجرایي انتخابات انجمن3

نامه داخلي شورای دبيران  آیين های علمي دانشجویي دانشگاه و نامه داخلي مشترك انجمن ـ تصویب آیين4

 نامه در چارچوب این آیين

 های علمي دانشجویي ـ ایجاد هماهنگي و رسيدگي به مسائل بين انجمن5

های علمي دانشجویي )امور مالي، حفظ و استفاده صحيح از اموال و  ـ نظارت بر حسن عملكرد انجمن6

های علمي  ش به کميته حمایت و نظارت بر انجمننامه داخلي و ...( و ارائه گزار تجهيزات، اجرای آیين

 دانشجویي دانشگاه.

  



 های علمی دانشجویی ها و اتحادیه بخش سوم: ضوابط تشكیل و فعالیت انجمن

نفر از دانشجویان رشته ذیربط تقاضای خود را به  5برای تأسيس انجمن علمي دانشجویي، حداقل  ـ16ماده 

و در صورت عدم وجود این پست در دانشكده آن را به معاون پژوهشي معاون دانشجویي و فرهنگي دانشكده 

دهند. معاون دانشكده در صورت عدم تأسيس انجمن در رشته مورد نظر، پس از مشورت با  ارائه مي  دانشكده

نام داوطلبان  گروه آموزشي مربوطه موافقت خود را برای تأسيس انجمن اعالم و نسبت به فراخوان ثبت

 نماید. یت و برگزاری انتخابات اقدام ميشورای مدیر

الذکر، به صالحدید رئيس دانشكده یكي از معاونان  در صورت عدم وجود هر یك از معاونان فوق ـ 1تبصره 

 دار وظایف خواهد شد. عهده

شود.  ماه هر سال برگزار مي ها در آبان انتخابات در سطح دانشگاه و همزمان در کليه دانشكده ـ 2تبصره 

 کند. ونت دانشجویي و فرهنگي زمان دقيق برگزاری انتخابات را اعالم ميمعا

نامه بررسي و احراز و پس از اعالم  معاون دانشكده صالحيت نامزدها را بر طبق مفاد این آیين ـ17ماده 

ت ای تنظيم و به مدیری کند. نتایج آن طي صورتجلسه اسامي نامزدها انتخابات را با اعالم قبلي برگزار مي

 شود. فرهنگي دانشگاه ارسال مي

فقط دانشجویان شاغل به تحصيل در رشته مورد نظر حق رأی و حق داوطلب شدن را دارا  ـ1تبصره 

 باشند. مي

نخستين شورای مدیریت منتخب حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از برگزاری انتخابات باید  ـ2تبصره 

 انشگاه ارسال نماید.اساسنامه انجمن را تدوین و به مدیریت فرهنگي د

های علمي  اداره امور فرهنگي پس از تأیيد انتخابات و اساسنامه، انجمن را در ليست انجمن ـ18ماده 

دانشجویي دانشگاه ثبت و به دانشكده اعالم خواهد کرد. مدیر گروه آموزشي مربوط نسبت به صدور حكم 

 نماید. اعضای شورای مدیریت برای مدت یك سال اقدام مي

 باشد: شرایط داوطلبان عضویت در شورای مدیریت انجمن علمي دانشجویي به شرح ذیل مي ـ19ماده 

 ـ شرایط عمومی الف

 ـ اشتغال به تحصيل در رشته مربوط1

 های دانشجویي اعم از صنفي، سياسي، ورزشي و فرهنگي ـ عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشكل2

های  كلها در صورت استعفا یك ماه قبل از برگزاری انتخابات انجمناعضای شورای مرکزی دیگر تش ـ تبصره

 توانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن علمي شوند. علمي و پذیرش آن مي

 ـ عدم محكوميت منجر به توبيخ کتبي و درج در پرونده یا باالتر.3

 و کارشناسي ـ گذراندن حداقل یك نيمسال تحصيلي برای دانشجویان مقاطع کارداني4

 ـ شرایط اختصاصی ب

 داوطلبان باید حداقل دارای یكي از شرایط ذیل باشند:

 ـ معدل نيمسال گذشته داوطلب کمتر از ميانگين معدل گروه در همان نيمسال نباشد.1

 ـ داشتن حداقل یك مقاله علمي چاپ شده )اعم از تأليف یا ترجمه( در نشریات دانشجویي، دانشگاهي و ...2



 تأیيد علمي بودن محتوای مقاله توسط مدیر گروه ذیربط انجام خواهد شد. ـ تبصره

 ـ اجرا یا همكاری در اجرای یك طرح پژوهشي به تأیيد کارفرما یا مجری طرح3

 همكاری در تأليف یا ترجمه کتاب تأليف یا ـ4

 .داوطلب از دانشجویان استعدادهای درخشان و یا برگزیدگان المپيادها باشد ـ5

شود توسط معاون دانشكده و در  ها و فعاليتهایي که در سطح دانشكده برگزار مي مجوز برنامه ـ21ماده 

صورتي که در سطح دانشگاه برگزار شود توسط مدیر فرهنگي پس از تأیيد معاون دانشكده و در صورتي که 

های علمي دانشجویي  ندر سطح ملي یا فرادانشگاهي برگزار شود توسط کميته حمایت و نظارت از انجم

 شود. دانشگاه پس از تأیيد مدیر فرهنگي صادر مي

های علمي  نامه و صرفاً در عرصه های علمي دانشجویي در چارچوب این آیين فعاليتهای انجمن ـ21ماده 

 شود. باشند و هرگونه فعاليت صنفي، سياسي و .... توسط انجمنها تخلف محسوب مي مجاز مي

های مصوب انجمنهای علمي دانشجویي به تشخيص معاونت  نحوه حمایت مالي از طرحميزان و  ـ22ماده 

 باشد. دانشجویي و فرهنگي دانشگاه مي

یك ماه قبل از پایان مدت قانوني فعاليت شورای مدیریت انجمن، این شورا با تشكيل هيأت  ـ23ماده 

ط عدم داوطلبي(، یك نماینده از نماینده اجرایي انتخابات شامل یك نماینده از اعضای شورای مدیریت )با شر

شورای دبيران دانشگاه یا دانشكده و یك نماینده از طرف معاون دانشكده نسبت به برگزاری انتخابات دوره 

 جدید اقدام و صورتجلسه را برای معاون دانشكده ارسال خواهد کرد.

شجویان آن رشته را به عنوان در صورت داوطلب شدن تمام اعضای شورای مدیریت یكي از دان ـ تبصره

 کنند. نماینده در هيأت اجرایي انتخاب مي

در صورت وجود هرگونه شكایت و یا اعتراض در کليه مراحل انتخابات مدیر امور فرهنگي مرجع  ـ24ماده 

 باشد. پيگيری مي

دانشگاه های علمي دانشجویي  در صورت باقي ماندن اختالف، کميته حمایت و نظارت بر انجمن ـ تبصره

 گيری نهایي خواهد بود. مرجع تصميم

نفر از دانشجویان به عنوان هيأت مؤسس  5ای  علمي دانشجویي بين رشته  جهت تشكيل انجمن ـ25ماده 

دالیل توجيهي، اساسنامه پيشنهادی و تقاضای خود را به معاون دانشكده ارائه و پس از تأیيد ایشان به منظور 

شود. در صورت  های علمي دانشجویي دانشگاه ارسال مي رت و حمایت از انجمنگيری برای کميته نظا تصميم

ای مراتب به دانشكده اعالم و هيأت مؤسس نسبت به  موافقت کميته با تشكيل انجمن علمي بين رشته

 فراخوان عضویت در انجمن اقدام خواهد کرد.

اعضای انجمن که شرایط عمومي  پس از عضوگيری و تصویب نهایي اساسنامه در مجمع عمومي، ـ26ماده 

توانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن شده و پس از  باشند، مي و اختصاصي داوطلبان را دارا مي

 تأیيد نهایي صالحيت توسط هيأت اجرایي، انتخابات برگزار خواهد شد.

 د.فقط اعضای انجمن حق رأی و حق داوطلب شدن در انجمن مربوطه را دارن ـ1تبصره 



ای باید در اساسنامه پيشنهادی  شرایط داوطلبان عضویت در انجمن علمي دانشجویي بين رشته ـ2تبصره 

 اعالم شده باشد.

 های علمی دانشجویی  ها و اتحادیه بخش چهارم: شورای حمایت و نظارت بر انجمن

لوم، تحقيقات و فناوری ها در وزارت ع های علمي دانشجویي و نظارت بر آن برای حمایت از انجمن ـ27ماده 

شورایي مرکب از معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم )رئيس شورا(، معاون پشتيباني، حقوقي و امور 

االختيار وی، مدیرکل دفتر امور فرهنگي )نائب رئيس(، مدیرکل دانشجویان  مجلس وزارت علوم یا نماینده تام

های علمي  ها و اتحادیه کارشناس مسئول امور انجمن های علمي وزارت علوم، داخل، دبير کميسيون انجمن

ـ دانشجویي   های علمي های انجمن ها به انتخاب شورای دبيران اتحادیه دانشجویي، سه تن از دبيران اتحادیه

شود. دبيرخانه این کميته در اداره کل امور فرهنگي معاونت فرهنگي و اجتماعي خواهد بود.  تشكيل مي

 بارتند از:وظایف این کميته ع

های کشور در چارچوب  های علمي دانشجویي دانشگاه های کالن انجمن ـ سياستگذاری و تعيين خط مشي1

 سياست توسعه علمي و قانون برنامه.

ها براساس  های علمي دانشجویي دانشگاه های نظارت بر انجمن ها و نظارت بر کميته ـ ارزیابي فعاليت2

 ها. های مستند و سایر روش گزارش

های کشوری و  ـ تعيين ميزان و چگونگي حمایت مالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از همایش3

 ها های علمي انجمن نشست

های علمي  های علمي دانشجویي با انجمن ـ اخذ تصميم و ارائه پيشنهاد جهت تسهيل ارتباط بين انجمن4

 در کشورهای دیگر. های علمي متناظر یا مشابه آن استادان و پژوهشگران و انجمن

 های کشور و نظارت بر حسن اجرای آن. های علمي دانشجویي دانشگاه ـ تصویب دستورالعمل اتحادیه انجمن5

ها و مراکز  های علمي دانشجویي دانشگاه تن از نمایندگان انجمن 3حداقل   هيأت مؤسس اتحادیه ـ28ماده 

باشد که درخواست  در یك رشته علمي معين مي آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

های علمي دانشجویي وزارت علوم  ها و اتحادیه مجوز تأسيس و فعاليت را به شورای حمایت و نظارت بر انجمن

 نماید. محتوای این درخواست مشتمل بر موارد زیر است: نامه( ارائه مي این آیين 27)موضوع ماده 

ها و مراکز آموزش عالي، به  های علمي موجود آن رشته در دانشگاه ز تشكلـ تقاضای عضویت بيش از نيمي ا1

ها که بر مبنای آن مدیر امور فرهنگي دانشگاه تأسيس و فعاليت آن انجمن  همراه نامه تأیيد هر یك از انجمن

 را تسجيل کرده باشد.

 سيده باشد.های متقاضي عضویت ر نویس اساسنامه اتحادیه که به امضای تشكل ـ ارائه پيش2

شورای حمایت و نظارت پس از دریافت درخواست هيأت مؤسس و شورای مرکزی موقت اتحادیه  ـ29ماده 

نماید و موافقت با تأسيس موقت یا دائمي  حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسي آن درخواست اقدام مي

 رساند.یا دالیل مخالفت شورا را توسط دبيرخانه به اطالع مؤسسان خواهد 

تأسيس، شرایط انتخاب شوندگان، شورای مرکزی، انتخابات، تشكيالت و ارکان، اساسنامه و  ـ31ماده 

های علمي دانشجویي در دستورالعمل مجزایي که به تصویب شورای حمایت و  های انجمن انحالل اتحادیه



ت علوم، تحقيقات و فناوری های علمي دانشجویي وزار ها و اتحادیه ها و نظارت بر انجمن نظارت بر انجمن

 شود. نامه خواهد رسيد، تعيين مي براساس این آیين

ای در هر دانشگاه با  های علمي دانشجویي، کميته های انجمن به منظور حمایت و نظارت فعاليت ـ31ماده 

 شود: همين عنوان با ترکيب زیر تشكيل مي

 ـ معاون دانشجویي و فرهنگي دانشگاه )رئيس کميته(1

 دیرکل امور فرهنگي دانشگاه )دبير کميته(ـ م2

 ـ مدیرکل امور پژوهشي دانشگاه3

 ـ مدیرکل امور آموزشي دانشگاه4

 ـ یك نفر از اعضای هيأت علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه5

 های علمي دانشجویي دانشگاه به انتخاب ایشان ـ دو نماینده از شورای دبيران انجمن6

 شود. کميته توسط رئيس دانشگاه صادر ميحكم اعضای  ـ1تبصره 

های علمي دانشجویي واحدی مستقل ایجاد شده باشد  در دانشگاههایي که برای امور انجمن ـ2تبصره 

 کند. مسئول آن واحد بدون حق رأی در جلسات کميته شرکت مي

 شوند. اعضای انتخابي کميته برای مدت یك سال انتخاب مي ـ3تبصره 

 های علمي دانشجویي دانشگاه به شرح ذیل است: کميته حمایت و نظارت بر انجمنوظایف  ـ32ماده 

های علمي در چارچوب قوانين و مقررات و رسيدگي به شكایات و تخلفات  ـ نظارت بر حسن عملكرد انجمن1

 و حل اختالفات

ه انجمن تخلف در صورتي که شورای مدیریت انجمن علمي یا شورای دبيران دانشگاه از اساسنام ـ1تبصره 

نمایند، کميته حمایت و نظارت برای بار اول به شورای مدیریت انجمن یا شورای دبيران تذکر شفاهي یا 

دهد و در صورت تكرار و  دهد. در صورت تكرار تخلف برای بار دوم اخطار کتبي مي کتبي )حسب مورد( مي

کميته حمایت و نظارت دالیل اقدام خود را دریافت اخطار سوم، دبير انجمن یا دبير شورای دبيران باید در 

توضيح دهند. در صورتي که انجمن یا شورای دبيران نتوانند کميته را قانع نمایند کميته به شرح ذیل درباره 

 انجمن تصميم خواهد گرفت:

ماه  2ـ انحالل شورای مدیریت انجمن که در این صورت معاون دانشكده موظف است ظرف مدت  الف

توانند نامزد انتخابات  ورای مدیریت را برگزار نماید. )اعضای شورای مدیریت منحل شده نميانتخابات ش

 شوند(.

ب( چنانچه تخلفي انضباطي متوجه شخص حقيقي از اعضای شورای مدیریت یا اعضای شورای دبيران باشد، 

 به کميته انضباطي معرفي خواهد شد.

 ت و نظارت شورای فرهنگي دانشگاه است.مرجع تجدید نظر در آرای کميته حمای ـ2تبصره 

های علمي دانشجویي که در سطح فرا دانشگاهي، ملي یا  های پيشنهادی انجمن ـ بررسي و تصویب برنامه2

 گردد. المللي برگزار مي بين

های علمي دانشجویي دانشگاه در چارچوب سياست  های کالن انجمن ـ سياستگذاری و تعيين خط مشي3

 .توسعه علمي کشور



های علمي دانشجویي )تسهيل ارتباطات با دیگر  ریزی و هماهنگي مسائل بنيادی و مستمر انجمن ـ برنامه4

 های برگزیده و ...( های علمي فعال و طرح های مالي، تشویق و تقدیر از انجمن نهادهای جامعه، جلب حمایت

 اه به ریاست دانشگاههای علمي دانشجویي دانشگ ـ پيشنهاد برنامه و بودجه ساليانه انجمن5

های ارائه شده به مدیریت امور  های علمي به ریاست دانشگاه براساس برنامه ـ پيشنهاد بودجه ساليانه انجمن6

 ها. فرهنگي و برنامه مدون انجمن

به تصویب وزیر علوم، تحقيقات و فناوری  1387/ 9/ 18  تبصره در تاریخ 21ماده و  32نامه در  این آیين

 تاریخ ابالغ به دانشگاهها قابل اجرا است.رسيد و از 
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