آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی

مقدمه

به منظور حمایت ،تقویت و ترویج فرهنگ و اخالق علمي در دانشگاا هگا ششگور ،تقویگت روحوگه و بنوگه علمگي
دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمونهها مناسب برا فعالوتها جمعي علمي ،همچنون بهر گور
از توانمند و خالقوت آنان در تحقق توسعه علمي و نهضت تولود علم و جنگش
دانشجویي حوز ها مختلف دان

نگر افگاار انجمگنهگا علمگي

با حمایت دانشااهها و مؤسسات آموزش عالي ششور طشق مفاد این آیگوننامگه

تشكول ميشوند و به فعالوت ميپردازند.
بخش اول :تعاریف ،اهداف و كلیات

ماده 1ـ انجمنها علمي دانشجویي متشكل از دانشجویان عالقهمند به مشارشت در فعالوتهگا علمگي در یگ
دانشكد یا گرو آموزشي است.
تبصره 1ـ در هر دانشاا متناظر با هر رشته دانشااهي ی

انجمن علمي ميتواند تشكول شود.

تبصره 2ـ در صورتي شه دانشجویان دو یا چند رشته عالقمند به تشكول انجمن علمي دانشجویي بگون رشگتها
باشند ميتوانند طشق ضوابط این آیوننامه اقدا نمایند.
ماده 2ـ اتحادیه انجمن ها علمي ،تشكوالتي دانشگجویي ،یوگر انتفگاعي و بگون دانشگااهي و متشگكل از دبوگران
انجمنها علمي در رشته دانشااهي است شه در چارچوب ضوابط این آیوننامه و دستورالعمل آن تشكول ميشود
و به فعالوت ميپردازد.
ماده 3ـ فعالوتها علمي عشارتند از:

1گ مناظر و نقد علمي
2گ هماندیشي و نشستها تخصصي
3گ مطالعات و پژوه ها علمي
4گ نشر و ترویج یافتهها علمي
5گ فعالوتها شم

آموزشي

تبصرهـ برخي از مصادیق و عرصهها فعالوت انجمنهاو اتحادیهها انجمنها علمي عشارتند از:
1گ برگاار دور ها آموزشي تكمولي و تقویتي و تشكول شارگاهها تخصصي
2گ برگاار و همكار در اجرا جشنوار ها ،شنفرانسها و مسابقات علمي (داخلي و خارجي)
3گ تولود و انتشار نشریه علمي ،شتاب و نشریات الكترونوكي ،نر افاارها رایانها و فولمها علميگ آموزشي
4گ برنامهریا و اجرا بازدیدها علمي از مراشا علمي ،صنعتي و فناور
5گ اطالعرساني در خصوص شلوه فعالوتها مرتشط با اهداف انجمن
6گ حمایت و تشویق ماد و معنو از ابتكارات ،خالقوتها علمي ،فعالوتها پژوهشي و اختراعات دانشجویان
ماده 4ـ اهداف تشكول و فعالوت انجمنها و اتحادیهها انجمنها علمي عشارتند از:
1گ ایجاد زمونه ها مناسب برا شكوفایي استعدادها ،براناوختن خالقوت علمي دانشگجویان ،دانگ آموختاگان و
بهر گور از توانمند ایشان در تقویت و تحقق فضا علمي دانشاا
2گ افاای

مشارشت و رقابت دانشجویان در فعالوتها علمي جمعي و نهادینه ساختن این فعالوتها

3گ حمایت از فعالوتها علمي دانشجویي و راهنمایي و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوه
4گ تقویت و تحكوم پووندها نظا آموزش عالي با بخ ها مختلف جامعه
5گ تعموق دان

و بون

علمي دانشجویان با بهر گور از توان علمي اعضا هوأت علمي

بخش دوم :اركان و تشكیالت

ماده 5ـ دانشجویان شلوه گرای ها و مقاطع تحصولي ی

رشته دانشااهي اعضا انجمن علمي متناظر با همگان

رشته به شمار ميروند.
ماده 6ـ شورا مدیریت انجمن علمي متشكل از  5عضو اصلي و  2عضو عليالشدل است شه با انجگا انتخابگات از
موان اعضا انجمن ،با رأ مستقوم آنان و شسب اشثریت نسشي آرا برا مدت ی
تبصرهـ اعضا اصلي و عليالشدل در رشتههایي با فراگور بو

سال انتخاب ميشوند.

از  555دانشجو متشگكل از  7عضگو اصگلي و 2

عضو عليالشدل خواهد بود.
ماده 7ـ وظایف شورا مدیریت عشارتند از:
1گ جذب دانشجویان عالقهمند و خالق به فعالوتها علميگ پژوهشي و ایجاد اناوا برا مشگارشت در ایگنگونگه
فعالوتها
2گ برنامهریا  ،ساماندهي ،اجرا ،هدایت و نظارت بر فعالوتها ادوار و ساالنه انجمن
3گ برقرار ارتشاط مستمر با دیار انجمنها علمي دانشگجویي و انجمگنهگا علمگي تخصصگي داخگل و خگار
دانشاا ها
4گ برقرار ارتشاط با نهادها و سازمانها خار از دانشاا برا انجا فعالوتها مشترك

5گ برنامهریا و پوشنهاد همكار برا اجرا طرحها پژوهشي و مطالعاتي
6گ تصویب اساسنامه انجمن علمي و اخذ تأیود آن از مدیریت فرهناي دانشاا
7گ همكار و ارتشاط مستمر با مدیر و اعضا هوأت علمي گرو آموزشي ذیربط برا تحقق اهداف و فعالوتهگا
علمي انجمن (موضوع ماد )3
8گ تشكول شموتهها مختلف شار و نظارت بر عملكرد آنها
9گ برگاار انتخابات شورا مدیریت دور بعد
15گ حفظ و ناهدار وسایل و تجهواات انجمن ،تصویب هاینهها مالي برنامههگا ،تنظگوم و ارا گه گگاارش مگالي
انجمن به طور ساالنه و ارسال آن به مدیر فرهناي دانشاا
11گ تدوین برنامهها ساالنه و ارا ه آن به مدیر فرهناي
ماده 8ـ شورا مدیریت انجمن یكي از اعضا خود را به عنوان دبور شورا انتخاب ميشند و به ر وس دانشگكد و
مدیر فرهناي دانشاا اعال ميشند.
ماده 9ـ دبور انجمن مسئولوت برگاار جلسات شورا مدیریت انجمن و پواور و نظارت بر اجرا مصوبات آن،
شرشت در جلسات شورا دبوران انجمنها علمي دانشكد یا دانشاا و ارا ه گاارش مستمر به شورا مدیریت را
بر عهد دارد .همچنون دبور انجمن مسئول انجا شلوه امور حقوقي و ادار انجمن است.
ماده 11ـ شوراي دبيران:
در دانشااههایي شه حداقل  5انجمن علمي دانشجویي تشگكول شگد باشگد شگورا دبوگران انجمگنهگا علمگي
دانشجویي دانشاا با حضور دبوران شلوه انجمنها علمي دانشجویي تشكول ميشود.

تبصرهـ دانشكد هایي شه حداقل  3انجمن علمي داشته باشند ميتوانند شورا دبوران انجمنها علمي دانشكد
را تشكول دهند شه وظایف شورا دبوران دانشاا به جا بند دو به آن تفویض ميگردد.
ماده 11ـ ی

نفر از اعضا شورا دبوران دانشكد به انتخاب ایشان به عنوان دبور این شورا انتخاب ميشگود شگه

به نمایندگي از این شورا در شورا دبوران انجمنها علمي دانشاا شرشت ميشند.
تبصرهـ دبور شورا دبوران هر دانشكد به تعداد انجمنها علمي آن دانشكد در شورا دبوران دانشگاا دارا
حق رأ ميباشد.
ماده 12ـ شورا دبوران انجمنها علمي دانشجویي دانشاا از موان خود ی

نفر را به عنوان دبور شورا انتخگاب

مينمایند شه براساس آیون نامه داخلي شورا فعالوت خواهد شرد.
ماده 13ـ دبوران شورا دبوران انجمنها علمي دانشجویي دانشااهها حداقل سالي ی

بار به دعگوت ادار شگل

امور فرهناي وزارت علو جهت بررسي مسا ل ،مشكالت عمومي انجمنها ،انتقال تجربوگات و برنامگهریگا جهگت
طرحها و برنامهها مشترك تشكول جلسه ميدهند.
ماده 14ـ انجمنها علمي دانشجویي رشتهها مشابه ميتوانند نسشت به تشگكول اتحادیگه انجمگنهگا علمگي
دانشجویي آن رشتهها اقدا نمایند شه ضوابط و شرایط تأسوس اتحادیه در چارچوب این آیوننامگه و دسگتورالعمل
تشكول و فعالوت اتحادیه انجمنها علمي دانشجویي دانشااهها تعوون خواهد شد.
ماده 15ـ وظايف شوراي دبيران
1گ پوشنهاد و تصویب طرحها مشترك و هماهناي در اجرا آن برنامهها
2گ انتخاب نمایندگان شورا دبوران برا شرشت در شموته حمایت و نظگارت بگر انجمگنهگا علمگي دانشگجویي
دانشاا

3گ معرفي ی

نفر ناظر برا هوأت اجرایي انتخابات انجمنها علمي دانشجویي

4گ تصویب آیوننامه داخلي مشترك انجمنها علمي دانشجویي دانشاا و آیوننامگه داخلگي شگورا دبوگران در
چارچوب این آیوننامه
5گ ایجاد هماهناي و رسودگي به مسا ل بون انجمنها علمي دانشجویي
6گ نظارت بر حسن عملكرد انجمن ها علمي دانشجویي (امور مالي ،حفظ و استفاد صحوح از اموال و تجهوگاات،
اجرا آیوننامه داخلي و  )...و ارا ه گاارش به شموته حمایت و نظارت بر انجمنها علمي دانشجویي دانشاا .
بخش سوم :ضوابط تشكیل و فعالیت انجمنها و اتحادیههای علمی دانشجویی

ماده 16ـ برا تأسوس انجمن علمي دانشجویي ،حداقل  5نفر از دانشگجویان رشگته ذیگربط تقاضگا خگود را بگه
معاون دانشجویي و فرهناي دانشكد و در صورت عد وجود ایگن پسگت در دانشگكد آن را بگه معگاون پژوهشگي
دانشكد ارا ه مي دهند .معاون دانشكد در صورت عد تأسوس انجمن در رشته مورد نظر ،پس از مشورت با گگرو
آموزشي مربوطه موافقت خود را برا تأسوس انجمن اعال و نسشت به فراخوان ثشتنا داوطلشان شورا مدیریت و
برگاار انتخابات اقدا مينماید.
تبصره 1ـ در صورت عد وجود هر ی

از معاونان فوقالذشر ،به صالحدید ر وس دانشكد یكي از معاونان عهد دار

وظایف خواهد شد.
تبصره 2ـ انتخابات در سطح دانشاا و همامان در شلوه دانشكد ها در آبانما هر سال برگاار مگيشگود .معاونگت
دانشجویي و فرهناي زمان دقوق برگاار انتخابات را اعال ميشند.

ماده 17ـ معاون دانشكد صالحوت نامادها را بر طشق مفاد این آیوننامه بررسي و احگراز و پگس از اعگال اسگامي
نامادها انتخابات را با اعال قشلي برگاار ميشند .نتایج آن طي صورتجلسها تنظوم و به مدیریت فرهناي دانشگاا
ارسال ميشود.
تبصره 1ـ فقط دانشجویان شایل به تحصول در رشته مورد نظر حق رأ و حق داوطلب شدن را دارا ميباشند.
تبصره 2ـ نخستون شورا مدیریت منتخب حداشثر ظرف مدت دو هفته پس از برگاار انتخابات باید اساسگنامه
انجمن را تدوین و به مدیریت فرهناي دانشاا ارسال نماید.
ماده 18ـ ادار امور فرهناي پس از تأیود انتخابات و اساسنامه ،انجمن را در لوست انجمنها علمگي دانشگجویي
دانشاا ثشت و به دانشكد اعال خواهد شرد .مدیر گرو آموزشي مربوط نسشت بگه صگدور حكگم اعضگا شگورا
مدیریت برا مدت ی

سال اقدا مينماید.

ماده 19ـ شرایط داوطلشان عضویت در شورا مدیریت انجمن علمي دانشجویي به شرح ذیل ميباشد:
الفـ شرايط عمومي
1گ اشتغال به تحصول در رشته مربوط
2گ عد عضویت در شورا مرشا دیار تشكلها دانشجویي اعم از صنفي ،سواسي ،ورزشي و فرهناي
تبصرهـ اعضا شورا مرشا دیار تشكلها در صورت استعفا ی

ما قشل از برگاار انتخابات انجمنها علمي

و پذیرش آن ميتوانند داوطلب عضویت در شورا مدیریت انجمن علمي شوند.
3گ عد محكوموت منجر به توبوخ شتشي و در در پروند یا باالتر.
4گ گذراندن حداقل ی

نومسال تحصولي برا دانشجویان مقاطع شارداني و شارشناسي

بـ شرايط اختصاصي
داوطلشان باید حداقل دارا یكي از شرایط ذیل باشند:
1گ معدل نومسال گذشته داوطلب شمتر از مواناون معدل گرو در همان نومسال نشاشد.
2گ داشتن حداقل ی

مقاله علمي چاپ شد (اعم از تألوف یا ترجمه) در نشریات دانشجویي ،دانشااهي و ...

تبصرهـ تأیود علمي بودن محتوا مقاله توسط مدیر گرو ذیربط انجا خواهد شد.
3گ اجرا یا همكار در اجرا ی

طرح پژوهشي به تأیود شارفرما یا مجر طرح

4گ تألوف یا همكار در تألوف یا ترجمه شتاب
5گ داوطلب از دانشجویان استعدادها درخشان و یا برگایدگان المپوادها باشد.
ماده 21ـ مجوز برنامهها و فعالوتهایي شه در سطح دانشكد برگاار ميشود توسط معاون دانشكد و در صورتي شه
در سطح دانشاا برگاار شود توسط مدیر فرهناي پس از تأیود معاون دانشكد و در صورتي شه در سطح ملگي یگا
فرادانشااهي برگاار شود توسط شموته حمایت و نظارت از انجمنها علمي دانشجویي دانشاا پس از تأیود مدیر
فرهناي صادر ميشود.
ماده 21ـ فعالوتها انجمنها علمي دانشجویي در چارچوب این آیوننامه و صگرفا در عرصگههگا علمگي مجگاز
ميباشند و هرگونه فعالوت صنفي ،سواسي و  ....توسط انجمنها تخلف محسوب ميشود.
ماده 22ـ مواان و نحو حمایت مالي از طرح هگا مصگوب انجمنهگا علمگي دانشگجویي بگه تشگخوت معاونگت
دانشجویي و فرهناي دانشاا ميباشد.

ماده 23ـ ی

ما قشل از پایان مدت قانوني فعالوت شورا مدیریت انجمن ،این شورا بگا تشگكول هوگأت اجرایگي

انتخابات شامل ی

نمایند از اعضا شورا مدیریت (با شرط عد داوطلشگي) ،یگ

دبوران دانشاا یا دانشكد و ی

نماینگد از نماینگد شگورا

نمایند از طرف معاون دانشكد نسشت به برگاار انتخابات دور جدیگد اقگدا و

صورتجلسه را برا معاون دانشكد ارسال خواهد شرد.
تبصرهـ در صورت داوطلب شدن تما اعضا شورا مدیریت یكي از دانشجویان آن رشته را به عنوان نمایند در
هوأت اجرایي انتخاب ميشنند.
ماده 24ـ در صورت وجود هرگونه شكایت و یا اعتراض در شلوگه مراحگل انتخابگات مگدیر امگور فرهناگي مرجگع
پواور ميباشد.
تبصرهـ در صورت باقي ماندن اختالف ،شموته حمایت و نظارت بر انجمنها علمي دانشگجویي دانشگاا مرجگع
تصمومگور نهایي خواهد بود.
ماده 25ـ جهت تشكول انجمن علمي دانشجویي بون رشتها  5نفر از دانشجویان به عنوان هوأت مؤسس دالیگل
توجوهي ،اساسنامه پوشنهاد و تقاضگا

خگود را بگه معگاون دانشگكد ارا گه و پگس از تأیوگد ایشگان بگه منظگور

تصمومگور برا شموته نظارت و حمایت از انجمنها علمي دانشگجویي دانشگاا ارسگال مگيشگود .در صگورت
موافقت شموته با تشكول انجمن علمي بون رشتها مراتب به دانشكد اعال و هوأت مؤسس نسگشت بگه فراخگوان
عضویت در انجمن اقدا خواهد شرد.
ماده 26ـ پس از عضوگور و تصویب نهایي اساسنامه در مجمع عمومي ،اعضگا انجمگن شگه شگرایط عمگومي و
اختصاصي داوطلشان را دارا ميباشند ،ميتوانند داوطلب عضویت در شورا مدیریت انجمگن شگد و پگس از تأیوگد
نهایي صالحوت توسط هوأت اجرایي ،انتخابات برگاار خواهد شد.
تبصره 1ـ فقط اعضا انجمن حق رأ و حق داوطلب شدن در انجمن مربوطه را دارند.

تبصره 2ـ شرایط داوطلشان عضویت در انجمن علمي دانشجویي بون رشتها باید در اساسنامه پوشگنهاد اعگال
شد باشد.
بخش چهارم :شورای حمایت و نظارت بر انجمنها و اتحادیههای علمی دانشجویی

ماده 27ـ برا حمایت از انجمنها علمي دانشجویي و نظگارت بگر آنهگا در وزارت علگو  ،تحقوقگات و فنگاور
شورایي مرشب از معاون فرهناي و اجتماعي وزارت علو (ر وس شورا) ،معاون پشتوشاني ،حقگوقي و امگور مجلگس
وزارت علو یا نمایند تا االختوار و  ،مدیرشل دفتر امور فرهناي (نا ب ر وس) ،مدیرشل دانشجویان داخل ،دبوگر
شموسوون انجمنها علمي وزارت علو  ،شارشناس مسئول امور انجمنها و اتحادیهها علمي دانشجویي ،سه تگن
از دبوران اتحادیهها به انتخاب شورا دبوران اتحادیهها انجمنها علميگ دانشجویي تشكول ميشود .دبورخانگه
این شموته در ادار شل امور فرهناي معاونت فرهناي و اجتماعي خواهد بود .وظایف این شموته عشارتند از:
1گ سواستاذار و تعوون خط مشيها شالن انجمنهگا علمگي دانشگجویي دانشگاا هگا ششگور در چگارچوب
سواست توسعه علمي و قانون برنامه.
2گ ارزیابي فعالوتها و نظارت بر شموتهها نظارت بر انجمنها علمي دانشجویي دانشاا ها براساس گاارشهگا
مستند و سایر روشها.
3گ تعوون مواان و چاوناي حمایت مالي وزارت علو  ،تحقوقات و فناور از همای ها ششگور و نشسگتهگا
علمي انجمنها
4گ اخذ تصموم و ارا ه پوشنهاد جهت تسهول ارتشاط بون انجمنها علمي دانشجویي با انجمنها علمي استادان
و پژوهشاران و انجمنها علمي متناظر یا مشابه آن در ششورها دیار.
5گ تصویب دستورالعمل اتحادیه انجمنها علمي دانشجویي دانشاا ها ششور و نظارت بر حسن اجرا آن.

ماده 28ـ هوأت مؤسس اتحادیه حداقل  3تن از نمایندگان انجمنهگا علمگي دانشگجویي دانشگاا هگا و مراشگا
آموزش عالي وابسته به وزارت علو  ،تحقوقات و فناور در ی

رشته علمي معون ميباشد شگه درخواسگت مجگوز

تأسوس و فعالوت را به شورا حمایت و نظارت بر انجمنها و اتحادیهها علمي دانشجویي وزارت علگو (موضگوع
ماد  27این آیوننامه) ارا ه مينماید .محتوا این درخواست مشتمل بر موارد زیر است:
1گ تقاضا عضویت بو

از نومي از تشكلها علمي موجود آن رشته در دانشاا ها و مراشا آموزش عالي ،به

همرا نامه تأیود هر ی

از انجمنها شه بر مشنا آن مدیر امور فرهناي دانشاا تأسوس و فعالوت آن انجمن را

تسجول شرد باشد.
2گ ارا ه پو نویس اساسنامه اتحادیه شه به امضا تشكلها متقاضي عضویت رسود باشد.
ماده 29ـ شورا حمایت و نظارت پس از دریافت درخواست هوأت مؤسس و شورا مرشا موقت اتحادیه
حداشثر ظرف مدت دو ما نسشت به بررسي آن درخواست اقدا مينماید و موافقت با تأسوس موقت یا دا مي یا
دالیل مخالفت شورا را توسط دبورخانه به اطالع مؤسسان خواهد رساند.
ماده 31ـ تأسوس ،شرایط انتخاب شوندگان ،شورا مرشا  ،انتخابات ،تشكوالت و ارشان ،اساسنامه و انحالل
اتحادیهها انجمنها علمي دانشجویي در دستورالعمل مجاایي شه به تصویب شورا حمایت و نظارت بر
انجمنها و نظارت بر انجمنها و اتحادیهها علمي دانشجویي وزارت علو  ،تحقوقات و فناور براساس این
آیوننامه خواهد رسود ،تعوون ميشود.
ماده 31ـ به منظور حمایت و نظارت فعالوتها انجمنها علمي دانشجویي ،شموتها در هر دانشاا با همون
عنوان با ترشوب زیر تشكول ميشود:
1گ معاون دانشجویي و فرهناي دانشاا (ر وس شموته)
2گ مدیرشل امور فرهناي دانشاا (دبور شموته)

3گ مدیرشل امور پژوهشي دانشاا
4گ مدیرشل امور آموزشي دانشاا
5گ ی

نفر از اعضا هوأت علمي دانشاا به انتخاب ر وس دانشاا

6گ دو نمایند از شورا دبوران انجمنها علمي دانشجویي دانشاا به انتخاب ایشان
تبصره 1ـ حكم اعضا شموته توسط ر وس دانشاا صادر ميشود.
تبصره 2ـ در دانشااههایي شه برا امور انجمنها علمي دانشجویي واحد مستقل ایجاد شد باشد مسئول آن
واحد بدون حق رأ در جلسات شموته شرشت ميشند.
تبصره 3ـ اعضا انتخابي شموته برا مدت ی

سال انتخاب ميشوند.

ماده 32ـ وظایف شموته حمایت و نظارت بر انجمنها علمي دانشجویي دانشاا به شرح ذیل است:
1گ نظارت بر حسن عملكرد انجمنها علمي در چارچوب قوانون و مقررات و رسودگي به شكایات و تخلفات و
حل اختالفات
تبصره 1ـ در صورتي شه شورا مدیریت انجمن علمي یا شورا دبوران دانشاا از اساسنامه انجمن تخلف نمایند،
شموته حمایت و نظارت برا بار اول به شورا مدیریت انجمن یا شورا دبوران تذشر شفاهي یا شتشي (حسب
مورد) ميدهد .در صورت تكرار تخلف برا بار دو اخطار شتشي ميدهد و در صورت تكرار و دریافت اخطار سو ،
دبور انجمن یا دبور شورا دبوران باید در شموته حمایت و نظارت دالیل اقدا خود را توضوح دهند .در صورتي شه
انجمن یا شورا دبوران نتوانند شموته را قانع نمایند شموته به شرح ذیل دربار انجمن تصموم خواهد گرفت:

الفگ انحالل شورا مدیریت انجمن شه در این صورت معاون دانشكد موظف است ظرف مدت  2ما انتخابات
شورا مدیریت را برگاار نماید( .اعضا شورا مدیریت منحل شد نميتوانند ناماد انتخابات شوند).
ب) چنانچه تخلفي انضشاطي متوجه شخت حقوقي از اعضا شورا مدیریت یا اعضا شورا دبوران باشد ،به
شموته انضشاطي معرفي خواهد شد.
تبصره 2ـ مرجع تجدید نظر در آرا شموته حمایت و نظارت شورا فرهناي دانشاا است.
2گ بررسي و تصویب برنامهها پوشنهاد انجمنها علمي دانشجویي شه در سطح فرا دانشااهي ،ملي یا
بونالمللي برگاار ميگردد.
3گ سواستاذار و تعوون خط مشيها شالن انجمنها علمي دانشجویي دانشاا در چارچوب سواست توسعه
علمي ششور.
4گ برنامهریا و هماهناي مسا ل بنواد و مستمر انجمنها علمي دانشجویي (تسهول ارتشاطات با دیار
نهادها جامعه ،جلب حمایتها مالي ،تشویق و تقدیر از انجمنها علمي فعال و طرحها برگاید و )...
5گ پوشنهاد برنامه و بودجه سالوانه انجمنها علمي دانشجویي دانشاا به ریاست دانشاا
6گ پوشنهاد بودجه سالوانه انجمنها علمي به ریاست دانشاا براساس برنامهها ارا ه شد به مدیریت امور
فرهناي و برنامه مدون انجمنها.
این آیوننامه در  32ماد و  21تشصر در تاریخ  1387/ 9/ 18به تصویب وزیر علو  ،تحقوقات و فناور رسود و از
تاریخ ابالغ به دانشااهها قابل اجرا است.

