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فصل اول :کليات و اهداف انجمن پيراپزشکی
ماده  :1به منظور حمایت ،تقویت و ترویج فرهنگ و اخالق علمی و سالمت در دانشگاه ،تقویت روحیه و بنیه علمی
دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینههای مناسب برای فعالیتهای جمعی علمی و کارگروهی ،افزایش
مهارت های عملی و همچنین بهره گیری از توانمندی و خالقیت آنان در تحقق پیشرفت علمی و نهضت تولید علم و
جنبش نرم افزاری و ایجاد کارآفرینی و بهره گیری از دانش و مهارت دانشجویان در جهت اقدامات انسان دوستانه
مطابق با اهداف انجمن های علمی و مواد مندرج در این اساسنامه ،انجمن علمی-دانشجویی پیراپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان آذربایجان غربی که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود،
تشکیل می گردد.
ماده  :2انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است که در زمینه های علمی و پژوهشی و مشاوره ای و خدمات انسان دوستانه
مرتبط به حوزه سالمت فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و صرفا از اختیارات و نام انجمن
در حوزه فعالیت های ماده  4می تواند استفاده کند .دبیر انجمن نماینده قانونی آن است.
ماده  :3انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری
اسالمی و قوانین مصوب انجمن های علمی دانشجویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.

فصل دوم :وظايف و فعاليت ها
ماده  :4به منظور نیل به اهداف تعریف شده در ماده  1این اساسنامه ،انجمن فعالیتهای زیر را با دریافت مجوز از
شورای نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی انجام خواهد داد.در صورت عدم دریافت مجوز انجمن حق اعتراض به
عدم موافقت کمیته نظارت در مرحله اول به کمیته نظارت دانشکده و در مراحل بعد به کمیته نظارت کل دانشگاه
مطابق آیین نامه ابالغی معاونت کل دانشجویی و امور فرهنگی را دارا می باشد.
 مناظره و نقد علمی
 هماندیشی و نشستهای تخصصی
 مطالعات و پژوهشهای علمی
 نشر و ترویج یافته های علمی به صورت وب سایت و یا نشریه علمی پس از اخذ مجوز از کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی
 برگزاری دورههای آموزشی تقویتی ،بازآموزی ،تکمیلی و تشکیل کارگاههای تخصصی ،همایش ها ،کنفرانسها و جشنوارهها
 بازدید های علمی از مراکز علمی ،صنعتی و فناوری و یا مراکز بهداشتی درمانی مرتبط با رشته های وابسته به انجمن
 استفاده از ظرفیتهای رسانه مجازی در حوزه علم و فناوری و خدمات آموزشی
 برگزاری مسابقات علمی
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فصل سوم:
ماده  : 5شرايط اعضای هيأت مؤسس:
حداقل  5نفر از دانشجویان عالقمند به فعالیت علمی پژوهشی رشته های پیراپزشکی و با شرایط ذیل می توانند به عنوان هیأت
مؤسس ،تقاضانامه خود را مبنی بر تشکیل انجمن علمی دانشجویی به شورای نظارت دانشکده ارائه نمایند.
 .1-5اشتغال به تحصیل در یکی از رشته های پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی(ارومیه)
 .2-5عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر
 .3-5گذراندن حداقل یك نیمسال تحصیلی
 .4-5عدم مشروط شدن در نیم سال قبل

فصل چهارم :شرايط عضويت در انجمن
 .1-6عضويت عادی :کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی که فرم عضویت انجمن علمی مربوطه را تکمیل می نمایند.
اين دسته از متقاضيان بايد حداقل يک ترم تحصيلی را سپری کرده باشند و در نيمسال قبل مشروط و يا مردود
تحصيلی نشده باشند(.حداقل معدل برای دوره کارشناسی  12و برای دوره کارشناسی ارشد  14می باشد).
 .2-6عضويت فعال :اعضایی از انجمن علمی که بیش از سه ماه از عضویت آنها گذشته و به تشخیص اکثریت شورای مرکزی یا
مسئول کمیته جذب اعضا-بر اساس آیین نامه ابالغی شورا-شاخص های فعال بودن در انجمن های علمی را کسب کرده باشند.
این اعضا حق رای و کاندیداتوری انتخابات انجمن را صرفا دارا می باشند و در استفاده از امکانات انجمن در اولویت می باشند.
:3-6عضويت افتخاری  :آن دسته از دانشجویان علوم پایه ،علوم بالینی پزشکی  ،دامپزشکی  ،زیست شناسی و  ...مرتبط با یکی
از رشته های دانشکده پیراپزشکی که در سایر دانشکده ها دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی و یا سایر دانشگاه ها
مشغول به تحصیل هستند.همچنین آن دسته از اساتید و کارشناسان که مایل به فعالیت در انجمن هستند می توانند به عضویت
افتخاری انجمن نایل گشته و از امکانات انجمن استفاده نمایند.این اعضا حق رای ندارند.
ماده  :7عضويت در يکی از موارد زير خاتمه می يابد و تائيد آن با نظر شورای مرکزی انجمن می باشد..
 .1-7استعفای کتبی
 .2-7عدم رعایت مقررات و انضباط انجمن که منجر به اخراج می شود.
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فصل پنجم :ارکان انجمن
ماده  :8ارکان اصلی انجمن عبارتند از:
الف :مجمع عمومی ب :شورای مرکزی ج :دبیر د :گروهها و کمیتهها هـ :هیأت مدیره
الف :مجمع عمومی:
ماده  :9شورایی م تشکل از اعضای انجمن علمی پیراپزشکی می باشند .تشکیل مجمع عمومی به نحو زیر است:
 .1-9مجمع عمومی هر سال تحصیلی یکبار و با انتشار فراخوان تشکیل می شود و با حضور یا اجازه کتبی نمایندگی
دو سوم اعضای فعال انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت نصف بعالوه یك معتبر است.
تبصره .بدیهی است در اولین مجمع عمومی برای انتخاب اعضای شورای مرکزی انجمن علمی ،استثنائاً اعضای عادی
داری حق رای می باشند.
 . 2-9در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت ،جلسه دوم با فاصله زمانی کمتر از یك هفته
تشکیل می شود .و با هر تعداد از اعضا رسمیت مییابد.
 .3-9مجمع عمومی فوق العاده با خواست کتبی یك سوم اعضاء مجمع عمومی و سه نفر از اعضای شورای مرکزی
تشکل می گرد و شامل اعضای شورای مرکزی و پنج نفر از اعضای معتمد مجمع عمومی می باشد.
(اعضای معتمد می تواند شامل اعضای هيئت مديره باشد).
تبصره :دعوت نامه برای تشکیل مجمع عمومی به صورت کتبی و اطالعیه و پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به
اطالع اعضا برسد.
ماده  :10وظايف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:
 .1-10انتخاب اعضای شورای مرکزی و اعضای هیأت مدیره
 .2-10تصویب خط مشی انجمن
 .3-10تصویب انحالل انجمن
 .4-10ارائه درخواست جهت عزل شورای مرکزی و اعضای هیئت مدیره(در مورد انحالل شورای مرکزی مرجع نهایی
تصمیم گیرنده کمیته نظارت دانشکده می باشد و در مورد انحالل هیئت مدیره مجمع فوق العاده مرجع نهایی تصمیم
گیری می باشد).ارائه درخواست همراه مستندات باشد.
تبصره  :1مجمع عمومی فوق العاده تنها به منظور تصمیم گیری در مورد بندهای  10-4و  10-3و 10-2تشکیل می شود.
تبصره  :2در موارد زیر انجمن منحل میشود:
 -1بنا بر رأی مجمع عمومی فوق العاده.
 -2در صورتی که تا دو ترم تحصیلی پس از تشکیل انجمن اهدافی را که انجمن برای آن تشکیل شده را انجام
نداده ویا اجرای آن غیرممکن باشد.
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ب و ج  :شورای مرکزی و دبير
ماده  :11اعضای شورای مرکزی انجمن علمی متشکل از  5عضو اصلی و پنچ عضو ذخیره است که دارای یکی از شرایط زیر می باشد:


شرایط عمومی

 -1اشتغال به تحصیل در یکی از رشته های پیراپزشکی
 -2عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر انجمن ها و تشکل های دانشجویی  ،کانون ها و ....
 -3باقیماندن حداقل یك ترم از تحصیل دانشجو


شرایط اختصاصی :دانشجو حداقل باید یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

 -1معدل کل دانشجو کمتر از  16نباشد و معدل نیمسال گذشته وی کمتر از میانگین نمرات دانشجویان رشته نباشد.
 -2حداقل یك مقاله علمی چاپ شده (اعم از تألیف یا ترجمه) در نشریات علمی پژوهشی و یا سمینار و کنگره ها داشته باشد.
 -3مجری یا همکار در یك طرح پژوهشی باشد که تایید الزم را دریافت کرده باشد.
 -4تألیف یا همکاری در تألیف یا ترجمه کتاب
 -5داوطلب از دانشجویان استعدادهای درخشان یا برگزیدگان المپیادها باشد.
انتخاب اعضای شورا با انجام انتخابات پس از دریافت موافقت شورای نظارت بر انجمن های علمی دانشکده از میان اعضای مجمع عمومی
انجمن ،با رأی مستقیم آنان و کسب اکثریت نسبی آرا با شرح وظایف و بر اساس شرایط زیر برای مدت یك سال انتخاب میشوند.
تبصره يک :
درصورتی که دانشجو در طول تصدی شورا فارغ التحصیل شود یا درخواست انصراف دهد و یا اخراج شود ،جایگاه وی به یکی از اعضای
ذخیره متناظر داده می شود و یك عضو ذخیره جدید متناظر با آن رشته طی انتخاباتی که به تایید کمیته نظارت برسد انتخاب گردد.
تبصره دو  :از دوره دوم انتخابات و به بعد شيوه انتخابات اعضای شورای مرکزی بدين شيوه خواهد بود که هر رشته
پيراپزشکی طی برگزاری انتخاباتی دو نفر را به عنوان نماينده آن رشته برمی گزيند.سپس از بين نمايندگان با رای مجمع
کل  5نفر به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی و پنج نفر به عنوان عضو ذخيره انتخاب می شوند .افراد باقی مانده می
توانند به صورت افتخاری در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند.الزم به توضيح می باشد عضويت يک نماينده از دو
نماينده در شورای مرکزی الزامی می باشد و در صورتی که يکی از کرسی های شورا متناظر به يک رشته بنا به دليل
انصراف و يا اخراج و هر دليل ديگری فاقد نماينده گرديد نماينده دوم به مسند عضويت اصلی می نشيند.و طی انتخاباتی
ديگر جانشين عضو خالی انتخاب می گردد.در نخستين دوره شورای مرکزی انجمن رعايت اين تبصره به صورت اختياری
می باشد و تعداد اعضای ذخيره شورا دو نفر می باشد.
 .1-11شورای مرکزی حداکثر تا پانزده روز پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیك وظایف
خود اقدام می نماید و یك نفر به عنوان دبیر که نماینده قانونی انجمن می باشد را مشخص نمایند.
 .2-11کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای دبیر و مهر انجمن معتبر است.
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 .3-11جلسات شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق کل اعضای
حاضر شورای مرکزی معتبر است.
 .4-11شرکت بازرس در جلسات شورای مرکزی بدون داشتن حق رای مجاز است.
 .5-11شورای مرکزی موظف است ظرف حداکثر  2ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و
انتخاب شورای مرکزی جدید اقدام و بالفاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به دفتر انجمن های
علمی دانشجویی دانشکده ارسال و یا تحویل دهد.
تبصره  :3در صورت شهود مدارکی دال بر تقلب و همچنین اعتراض اعضای مجمع عمومی با دستور شورای نظارت بر انجمن
علمی انتخابات ابطال و طبق آیین نامه در تاریخی دیگر انتخابات مجدداً برگزار خواهد شد.
تبصره  :4در صورت عدم برگزاری انتخابات شورای در موعد مقرر و یا تعویق انتخابات ،اعضای شورا استثنائاً از میان شورای
سابق و یا برای مرتبه اول تا زمان برگزاری انتخابات از میان هیأت مؤسس انتخاب خواهد شد.
تبصره  :5جلسات شورای مرکزی حداقل ماهی یکبار با حضور نصف بعالوه یك اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی
اکثریت نسبی حاضرین معتبر است.
تبصره  : 6درصورتی که اعضای شورا فعالیتی نداشته باشند دبیر مختار به تعویض وی با فرد حائز شرایط ذخیره شورا که
مورد تایید کمیته نظارت است می باشد .در صورت لزوم می تواند انتخابات برگزار شود.
ماده  :12شورای مرکزی و دبیر انجمن نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل است:
 .1-12جذب دانشجویان عالقهمند و خالق به فعالیتهای علمیـ پژوهشی و ایجاد انگیزه برای مشارکت در اینگونه فعالیتها
 .2-12برنامهریزی ،ساماندهی ،اجرا ،هدایت و نظارت بر فعالیتهای ادواری و ساالنه انجمن
 .3-12برقراری ارتباط مستمر با دیگر انجمنهای علمی دانشجویی و انجمنهای علمی تخصصی داخل و خارج دانشگاهها
 .4-12برقراری ارتباط با نهادها و سازمانهای خارج از دانشگاه برای انجام فعالیتهای مشترك
 .5-12برنامهریزی و پیشنهاد همکاری برای اجرای طرحهای پژوهشی و مطالعاتی
 . 6-12همکاری و ارتباط مستمر با مدیر و اعضای هیأت علمی گروه آموزشی ذیربط برای تحقق اهداف و فعالیتهای علمی
انجمن
 .7-12تشکیل کمیتههای مختلف کاری و نظارت بر عملکرد آنها(از جمله کمیته مالی و ارزیابی)
 .8-12برگزاری انتخابات شورای مرکزی دوره بعد
 .9-12تدوین برنامههای ساالنه و ارائه آن به شورای نظارت دانشکده
 :9-12تصویب تغییرات اساسنامه که به باید به تایید مجمع فوق العاده برسد.
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د :کميتههای انجمن علمی
ماده  : 13انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که براساس وظایفی که شورای مرکزی برای آنها
تعیین می کنند به فعالیت می پردازند.سرپرست کمیته ها بر اساس چارت پیوست اساس نامه و با انتخاب شورای مرکزی
تعیین می گردد:.
 .1گروه های انتشارات و تولیدات علمی با هدف نشر نشریه  ،وب سایت
 .2گروه های مطالعاتی و تخصصی
 .3گروه های آمار و اطالعات و بانك های اطالعاتی و جذب اعضا که سرپرست کمیته با انتخاب رئیس هیئت مدیره و با
موافقت دبیر صورت می گیرد.
 .4گروه های آموزشی و پژوهشی.
 .5گروه های ارتباطات و روابط عمومی.
 .6گروه های مشاوره ای
 .7گروه مسابقات
 .8و...
هـ  :هيأت مديره
ماده  :14از میان مجمع عمومی اعضایی شامل یك بازرس ،یك کارشناس جهت بررسی مصوبات شورای مرکزی ،یك
کارشناس امور مالی و یك رئیس جهت ارائه گزارش فعالیت های انجمن به مجمع عمومی و شرکت در شورای حل
اختالف و یك مسئول روابط عمومی و بانك اطالعاتی و جذب اعضا تحت عنوان هیأت مدیره طی انتخاباتی در اولین
جلسه مجمع عمومی برگزیده خواهد شد.
تبصره يک  :اعضای هیأت مدیره نباید از بین کسانی باشند که برای انتخاب شدن در شورای مرکزی داوطلب شده اند
و همچنین تفکیك مسئولیت های هیئت مدیره با نظر شخصی آنها صورت می گیرد اما انتخاب مسئول روابط عمومی و
بانك اطالعاتی و جذب اعضا باید به تایید دبیر انجمن برسد.
تبصره دو  :در صورت بروز اختالف بین اعضای شورای مرکزی و بین اعضای هیئت مدیره شورای حل اختالف به به بررسی و
حل اختالفات می پردازد.
اعضای شورای حل اختالف از بین افراد زیر انتخاب می شود:
 -1رئیس هیأت مدیره به عالوه بازرس
 -2نماینده یا نمایندگان شورای نظارت بر فعالیت های علمی انجمن علمی دانشکده
 -3اعضای شورای مرکزی انجمن
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فصل ششم :بودجه و اعتبارات و موارد متفرقه:
ماده  :15منابع مالی انجمن عبارتند از:
 .15-1درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی-پژوهشی و مشاوره ای و سایر خدمات مندرج فصل دوم این اساسنامه
 .15-2دریافت کمك ها و هدایا.
 .15-3حمایت های دانشکده و دانشگاه.
تبصره .کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده  4این اساسنامه خواهد شد و هر گونه اختیارات
انجمن در مورد هزینه کرد منابع مالی انجمن خارج از اهداف موضوع ماده  4و سوء استفاده از منابع مالی دانشگاه سلب
خواهد شد.
ماده  .16کلیه وجوه و مدارك و پرونده های مالی-تراز مالی-و غیر مالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر
مرکزی انجمن نگهداری می شود و در موقع مراجعه مراجع نظارت کننده یا سایر مراجع صالحیت دار در اختیار آنان قرار
خواهد گرفت .انجمن موظف به اعالم تراز مالی خود در پایان هر ترم تحصیلی پس از تصویب در جلسه مالی هیأت مدیره
توسط حسابدار و دارای تایید دبیر به مراجع ذیربط می باشد.حساب بانکی انجمن می تواند به صورت مستقل  ،مشترك با
دانشکده و یا معاونت باشد.
ماده  .17در صورت تصویب انحالل انجمن در مجمع عمومی ،همان مجمع  ،هیأت تسویه ای را برای پرداخت دیون و
و صول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد .هیات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها کلیه
دارایی های منقول و غیر منقول انجمن را با نظارت دانشکده به یکی از انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه واگذار کند.
ماده  .18جزئیات اجرائی این اساسنامه در آئین نامه اجرایی توسط شورای مرکزی انجمن تعیین می گردد.
ماده  .19هر گونه تغییر در اساسنامه ،بالفاصله به صورت کتبی به کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده
اطالع و پس از تصویب معتبر می باشد.

اين اساسنامه مشتمل بر شش فصل 19 ،ماده 34 ،بند و  13تبصره تصويب و در
دبيرخانه انجمنهای علمی دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی استان آذربايجان غربی به ثبت رسيد.

