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 درمانی کشور ،های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی های علمی دانشجویی دانشگاه نامه انجمنینئآ

 
 :مقدمه

قانون  2و ماده  8/5/1151سیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب أقانون ت 1ماده  «ج»در راستای اجرایی نمودن بند 
به منظور حمایت، تقویت قانون برنامه پنجم توسعه و  22و  8و مواد  9/7/1131آموزش پزشکی مصوب  تشکیل وزارت بهداشت، درمان و

کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم علوم پزشکی های  و ترویج فرهنگ و اخالق علمی در دانشگاه
گیری از توانمندی و  همچنین بهرهو  های عملی کارگروهی، افزایش مهارتو  های جمعی علمی های مناسب برای فعالیت آوردن زمینه

در های علمی دانشجویی  انجمن و ایجاد کارآفرینی، افزاری علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرمپیشرفت خالقیت آنان در تحقق 
شوند و به فعالیت  نامه تشکیل می ینطبق مفاد این آی پزشکی کشور ی علومها شگاهدانبا حمایت سالمت  های مختلف دانش عرصه

 . پردازند می

 

 :تعاريف، اهداف و كليات :فصل اول
یك های علمی در یك دانشکده یا  مند به مشارکت در فعالیت متشکل از دانشجویان عالقهجمعیتی : علمی دانشجویی  انجمن :1 ماده
 . استی و یا دانشگاه های علوم پزشکی کشور آموزش گروه

 
موضوع و یا با یك  ،ای بین رشته، تخصصیو یا  عمومی رشتهدانشجویی متناظر با هر توان انجمن علمی  میدر هر دانشگاه  :2 ماده

 .تشکیل داد که ذیل این آیین نامه فعالیت نماید خاص
انجمن علمی دانشجویی : مثل: شودهای دانشگاه را شامل می تمامی عناوین دانشکده :های عمومی انجمن علمی دانشجویی رشته :2-1

 ...پرستاری، انجمن علمی دانشجویی پزشکی و
انجمن : شود مثل دانشگاه را شامل می/های آموزشی یك دانشکده تمامی عناوین گروه :های تخصصی انجمن علمی دانشجویی رشته :2-2

 ... هندسی پزشکی ومانجمن علمی دانشجویی  جراحی، انجمن علمی دانشجویی پرستاری روان،رستاری داخلی دانشجویی پ علمی
عمومی یا تخصصی  دو یا چند رشته توسط دانشجویان دانشجوییتشکیل انجمن علمی  :ای انجمن علمی دانشجویی بین رشته :2-1

دانشگاه علوم که تمامی اعضا باید از ،انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی سالمت، انجمن علمی دانشجویی روان شناسی سالمت: مثل
محسوب خواهند  افتخاریو یا همکار به عنوان عضو  ...(وزارت علوم، دانشگاه آزاد و )ها  پزشکی وزارت متبوع بوده و اعضاء سایر دانشگاه

 .شد

انجمن : جهت پرداختن به یك موضوع خاص مثل دانشجوییتشکیل انجمن علمی  :انجمن علمی دانشجویی یك موضوع خاص :2-1
 ...ویی آسم و آلرژی، انجمن علمی دانشجویی فشار خون وعلمی دانشج

 
 دانشجوییهای علمی  جمعیتی کشوری متشکل از کلیه دبیران انجمن :های علوم پزشکی کشور انجمن علمی دانشجویی دانشگاه :1 ماده

 .باشد های علوم پزشکی کشور می از کلیه دانشگاه موضوع خاصو یا با یك  ای بین رشته، تخصصی رشتهیك مرتبط با 
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نامه  آیین 11 و با شرایط مندرج در ماده بطیرعلمی پژوهشی رشته ذنفر از دانشجویان عالقمند به فعالیت  5حداقل  :هیئت موسس :1 ماده 

 .ارائه نمایند شورای نظارت دانشکدهبه  دانشجویی انجمن علمیتقاضانامه خود را مبنی بر تشکیل  که
 

 : عضویت :5 ماده
 . مربوطه را تکمیل می نمایند دانشجوییدانشجویان دانشگاه که فرم عضویت انجمن علمی : عضو عادی :5-1
کثریت شورای اماه از عضویت آنها گذشته و به تشخیص  مربوطه که بیش از سه دانشجویی اعضایی از انجمن علمی: عضو فعال :5-2

 . را کسب کرده باشند دانشجویی های علمی انجمنهای فعال بودن در  مرکزی  شاخص
 

 . باشند مربوطه می دانشجویی مجمعی متشکل از اعضای فعال انجمن علمی :دانشجویی انجمن علمی مجمع عمومی :3 ماده
 

شورایی متشکل از اعضای فعال انجمن علمی است که به صورت سالیانه توسط مجمع  :علمی دانشجویی  انجمن شورای مرکزی :7 ماده
 .شود نامیده می شورای مرکزی انجمن علمیشوند و از این پس،  عمومی انتخاب می

 
که های علمی دانشجویی یك دانشکده  شورایی متشکل از دبیران انجمن :های علمی دانشجویی دانشکده  شورای دبیران انجمن :8 ماده

شورای دبیران یك دانشکده را بر عهده دارد که از این پس،  دانشجوییهای علمی  وظیفه هماهنگی و انسجام بخشی بین انجمن
 .شود نامیده می دانشکده

 
یك دانشگاه که  های شورای دبیران دانشکدهشورایی متشکل از دبیران : دانشگاه دانشجوییهای علمی  شورای دبیران انجمن :9 ماده

 شورای دبیران دانشگاهیك دانشگاه را بر عهده دارد و از این پس،  دانشجوییهای علمی  هماهنگی و انسجام بخشی بین انجمن وظیفه
 .شود نامیده می

 
های مشابه  شورای دبیران دانشکدهشورایی متشکل از دبیران  :های کشور دانشکده دانشجوییهای علمی  انجمن شورای دبیران :12 ماده

 . ای علوم پزشکی کشور استه در دانشگاه
 .تواند یك شورا در سطح کشور تشکیل شود های علوم پزشکی، می متناسب با هر یك از دانشکده .تبصره

 
های  شورایی متشکل از دبیران شوراهای انجمن: های علوم پزشکی کشور های علمی دانشجویی دانشگاه شورای دبیران انجمن :11 ماده

 .باشد های علمی دانشجویی هر دانشگاه می کشور و دبیر شورای دبیران انجمنهای  علمی دانشجویی دانشکده
 

 :اهداف :12 ماده
های  انشگاهدهای علمی دانشجویی با هدف کلی جهاد علمی و ترویج فرهنگ سالمت در کلیه سطوح جامعه و با اهداف زیر در  انجمن

 . شود علوم پزشکی کشور تشکیل می

 افزایی در جهت تقویت و توسعه دستاوردهای علمی دانشگاه علمی کشور و ایجاد همحرکت بر اساس نقشه جامع  -
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 های فردی و گروهی دانشجویان  گیری از توانمندی شکوفایی استعدادها و برانگیختن خالقیت علمی دانشجویان و بهره - 

 نشجویان های علمی دا های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت -

 های علمی جمعی و نهادینه ساختن فرهنگ کار گروهی افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت -

 تقویت و تحکیم پیوند بین نظام آموزش سالمت با عموم جامعه  -

 های عملی دانشجویان  تعمیق دانش و بینش علمی و مهارت -

 ردی نمودن مطالعات علمیهای دانش بنیان به منظور کارب استفاده حداکثری از شرکت -

گیری از دانش و تجربه  های علمی تخصصی مرتبط و بهره ها و انجمن ایجاد بستری مناسب در جهت تعامل و استفاده از تجربیات نهاد -
 اعضاء هیئت علمی

 تشویق در جهت ایجاد روحیه کارآفرینی و درآمدزایی در بین دانشجویان حوزه سالمت -

 مؤثر و سازنده بین دانش و صنعت تالش در جهت ایجاد ارتباط  -

 های علمی در دانشگاه با استفاده حداکثری از فضای مجازی در حوزه سالمت توسعه و ترویج فعالیت -

 ای بر طبق نقشه جامع و پرهیز از موازی کاری فعالیت شبکه -

 

 ضوابط تشكيل و صدور مجوز انجمن علمي دانشجويي : فصل دوم
 

و با شرایط مندرج  ذیربط علمی پژوهشی رشتهنفر از دانشجویان عالقمند به فعالیت  5حداقل  :جوییتاسیس انجمن علمی دانش :11 ماده
شورای نظارت به دانشجویی  انجمن علمیعنوان هیأت مؤسس، تقاضانامه خود را مبنی بر تشکیل  توانند به مینامه  آیین 11در ماده 
  .و اهداف تشکیل آن باید به پیوست تقاضانامه ارائه گردد دانشجویی انجمن علمیاساسنامه پیشنهادی . ارائه نمایند دانشکده

 
 شرایط اعضای هیأت موسس :11 ماده
 اشتغال به تحصیل در دانشگاه مربوط. 11-1
 عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر .  11-2
 گذراندن حداقل یك نیمسال تحصیلی .  11-1
 شدن در نیم سال قبلعدم مشروط .  11-1

شرایط صدور مجوز و فرآیند تاسیس طبق دستورالعمل اجرایی خواهد بود که توسط شورای مرکزی نظارت تهیه و تدوین خواهد  :1 تبصره
 .شد

اعضای موسس . های علمی دانشجویی قرار خواهد گرفت نمونه اساسنامه توسط شورای مرکزی نظارت تهیه و در اختیار انجمن: 2 تبصره
 .نامه نسبت به تطبیق مفاد اساسنامه نمونه با شرایط و مقتضیات ویژه اقدام نماید جمن علمی دانشجویی مجازند در چارچوب این آیینان

دبیر انجمن علمی تقاضانامه خود  1های علوم پزشکی کشور، الزم است حداقل  برای تشکیل انجمن علمی دانشجویی دانشگاه :1 هتبصر
 .شوند های علمی مرتبط، عضو آن انجمن تلقی می بدیهی است سایر  انجمن. نظارت ارائه نمایندرا به شورای مرکزی 
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های دانشگاه و وزارت  گیری انجمن در چارچوب سیاست که مرجع تصمیمشورایی : شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی :15 ماده 

انجمن، با رأی  مجمع عمومی انجام انتخابات از میان اعضای با است که البدل  عضو علی 2عضو اصلی و  5متشکل از متبوع بوده و 
برای مدت یك سال انتخاب و با شرح وظایف و بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل اجرایی مستقیم آنان و کسب اکثریت نسبی آرا 

 .شوند می
 

 علمي دانشجويي  انجمن برنظارت : سوم فصل
با ترکیب و شرح  کمیته نظارت دانشکده در هر دانشکده و،دانشجویی های علمی به منظور حمایت و نظارت بر فعالیت انجمن :13 ماده

 :شود وظایف زیر تشکیل می
 :کمیته نظارت دانشکدهترکیب . 13-1
به عنوان دبیر کمیته نظارت ( دانشکدهترجیحاً معاون فرهنگی )یك نماینده تام االختیار از معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ( الف

 دانشکده
 (ترجیحاً معاون پژوهشی دانشکده)نماینده تام االختیار رئیس دانشکده ( ب
 (به انتخاب شورای دبیران دانشکده)های علمی دانشجویی دانشکده  نفر از دبیران انجمن 2( ج
 یك نفر عضو هیئت علمی به انتخاب رییس دانشکده( د

 :ف شورای نظارت دانشکدهشرح وظای. 13-2
 بررسی صالحیت هیئت موسس و صدور مجوز فعالیت( الف
 های علمی دانشجویی دانشکده تعلیق حداکثر سه ماهه مجوز فعالیت انجمن( ب
 درخواست لغو مجوز فعالیت انجمن علمی دانشجویی دانشکده به شورای نظارت دانشگاه( ج
شورای به که توسط دانشگاه تامین اعتبار خواهد شد  دانشکدههای علمی دانشجویی  برنامه و بودجه سالیانه انجمن آن بخش از پیشنهاد (د

 دانشگاه نظارت 
نامه داخلی  امور مالی، حفظ و استفاده صحیح از اموال و تجهیزات، اجرای آیین)دانشجویی های علمی انجمن حسن عملکردنظارت بر( ه
 ...( و
 بر روند انتخاباتنظارت ( و

عهده شورای نظارت دانشگاه و براساس دستورالعمل اجرایی تهیه شده توسط شورای نظارت بر عملکرد شورای نظارت دانشکده، بر .تبصره
 .مرکزی نظارت خواهد بود

 
و با ترکیب دانشگاه شورای نظارت ، در سطح دانشگاه دانشجویی های علمی های انجمن فعالیتبر به منظور حمایت و نظارت  :17 ماده

 :شود زیر تشکیل میشرح وظایف 
 :ترکیب شورای نظارت دانشگاه .17-1
 (شورایس ئر)دانشجویی دانشگاه و معاون فرهنگی ( الف
 (شورادبیر )مدیر امور فرهنگی دانشگاه ( ب
 (علمی هیأتعضو ) پژوهشی دانشگاهمعاون پژوهشی و یا نماینده تام االختیار معاونت ( ج
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 (علمی هیأتعضو ) آموزشی دانشگاه معاون آموزشی و یا نماینده تام االختیار معاونت( د 

 یس دانشگاهییك نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به انتخاب ر( ه
 (بدون حق رای) دانشجوییهای علمی  کارشناس مسئول امور انجمن( و
 ن شورادانشگاه به انتخاب ای دانشجوییهای علمی  دبیران انجمن شورایدو نماینده از ( ز

 . شود یس دانشگاه صادر مییرشورا، توسط حکم اعضای  :1تبصره 
 .و انتخاب مجدد بالمانع است شوند برای مدت یك سال انتخاب می دو نماینده دانشجویی :2تبصره 

 :دانشگاه نظارت شورایوظایف . 17-2
 .گردد المللی برگزار می دانشگاهی، ملی یا بین  علمی دانشجویی که در سطح فراهای  های پیشنهادی انجمن بررسی و تصویب برنامه( الف
از محل اعتبارات دانشگاه پرداخت  کهدانشگاه  های دانشکده های علمی دانشجویی برنامه و بودجه سالیانه انجمنتصویب آن بخش از  (ب

 ریاست دانشگاهگردد و ارائه آن برای تایید نهایی توسط  می
های  تسهیل ارتباطات با دیگر نهادهای جامعه، جلب حمایت)های علمی دانشجویی  انجمن افزاینده همو هماهنگی مستمر ریزی  مهبرنا (ج

 ...(های برگزیده و  فعال و طرح دانشجوییهای علمی  مالی، تشویق و تقدیر از انجمن
 در چارچوب قوانین و مقررات و رسیدگی به شکایات و تخلفات و حل اختالفات دانشجوییهای علمی  نظارت بر حسن عملکرد انجمن( د
 در حوزه بین الملل دانشجوییهای علمی  های انجمن نظارت بر فعالیت (ه
 بنا به درخواست شورای نظارت دانشکده دانشجوییهای علمی  تصمیم در مورد لغو مجوز فعالیت انجمن( و
 
ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای مرکزی  و نظارت بر آن دانشجوییای علمی ه برای حمایت از انجمن :18 ماده 

 :شود نظارت با ترکیب و شرح وظایف زیر تشکیل می
 :ترکیب شورای مرکزی نظارت. 18-1
 (رییس شورا)معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ( الف
 ( دبیر شورا)مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت ( ب
 االختیار معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نماینده تام( د
 االختیار معاونت آموزشی وزارت بهداشت نماینده تام( ه
 وزارت بهداشتمنابع انسانی االختیار معاونت توسعه و  نماینده تام( و
 قی و امور مجلس وزارت بهداشتاالختیار معاونت حقو نماینده تام( ز

 (بدون حق رای)رئیس اداره فرهنگ سالمت وزارت بهداشت( ح
 های علوم پزشکی کشور به انتخاب اعضای شورا دانشگاه دانشجوییهای علمی  سه تن از اعضای شورای دبیران انجمن( ط

 . رت بهداشت خواهد بوددبیرخانه این شورا در اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزا :تبصره

 :وظایف شورای مرکزی نظارت .18-2
ارچوب سیاست توسعه علمی و هچ کشور درهای های علمی دانشجویی دانشگاه کالن انجمنهای سیاستگذاری و تعیین خط مشی( الف

 .قانون برنامه
 ها  های علمی دانشجویی دانشگاه های نظارت بر انجمن کمیته  ارزیابی فعالیتنظارت و ( ب
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 ها احتمالی آن مرجع رسیدگی به تخلفات و ها دانشگاه نظارت شورای احکام صادره در نظر تجدید های خواستدر به رسیدگی( ج 

 ها های علمی انجمن های کشوری و نشست از همایش بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتعیین میزان و چگونگی حمایت مالی وزارت ( د
ژوهشگران و پ ،استادان علمیهای علمی دانشجویی با انجمنهای ارائه پیشنهاد جهت تسهیل ارتباط بین انجمن اخذ تصمیم و( ه

 .های علمی متناظر یا مشابه آن در کشورهای دیگر انجمن
 نامه آیین این اجرایی های دستورالعمل و تصویب تدوین( و
 

 دانشجوييهای علمي  نحوه طرح و رسيدگي به شكايات و تخلفات انجمن: فصل چهارم
نامه در محدوه هر دانشگاه، در صالحیت  علمی دانشجویی از مقررات صریح مندرج در این آیین  به تخلفات انجمن رسیدگی :19 ماده

تواند از  باشد مراتب می( دانشجو یا دانشجویان عضو انجمن)شورای نظارت دانشگاه است و چنانچه تخلف ارتکابی از سوی شخص حقیقی
 . سوی شورای نظارت دانشگاه، جهت رسیدگی به شورای انضباطی دانشگاه ارجاع گردد

 
 :س از بررسی رای خود را به شرح زیر صادر می نمایدشورای نظارت دانشگاه پ :22 ماده
ماه از حق تاسیس  3در صورتی که هیئت موسس هر گونه فعالیتی  قبل از صدور مجوز  انجام دهد اعضای هیئت موسس به مدت. 22-1

 .انجمن علمی محروم خواهد شد
و بعد از   نماید، بنا بر تشخیص شورای نظارت دانشگاه در صورتی که انجمن علمی صراحتاً بر خالف اساسنامه مصوب خود اقدام .22-2

 .تذکر شفاهی و کتبی، مجوز آن لغو خواهد شد

 
باشد و این شورا موظف است  مرجع تجدید نظر در آرای شورای نظارت دانشگاه، شورای مرکزی نظارت وزارت بهداشت می :21 ماده

 .رای شورای مرکزی نظارت وزارت بهداشت الزم االجرا است .ماه از تاریخ دریافت پرونده، اعالم نظر نماید 1ظرف مدت 
 

باید در چارچوب قوانین و در حدود اختیارات و امکانات از  دانشگاهعلمی دانشجویی و سایر نهادهای  و معاونت فرهنگی :22ماده 
 . دنحمایت کن های علمی دانشجویی انجمن

 

 :نامه ابالغ، اجرا و تفسير آيين: فصل پنجم
های اجرایی آن و نظارت بر حسن اجرای این  نامه مقام عالی وزارت و تدوین و تصویب دستورالعمل مرجع تفسیر این آیین :21 ماده
 .ها بر عهده شورای مرکزی نظارت است نامه در دانشگاه آیین

 
ماه وضعیت و  2ظرف مدت  اند، موظفند ها فعال بوده نامه در دانشگاه که پیش از ابالغ آیین دانشجویی های علمی انجمن :21 ماده

 .نامه حاضر منطبق نمایند اساسنامه خود را با مفاد آیین
 

به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ تبصره  8ماده و  25، فصل 5نامه در یك مقدمه،  ینئاین آ :25 ماده
 .جرا استهای علوم پزشکی قابل ا ابالغ به دانشگاه


