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 گفتارپیش
دائمی برای   یهستند و وجود ساز و کار  و پژوهشی دانشگاه  نفعان اصلی نظام آموزشیدانشجویان یکی از ذی 

نظامبهره بهبود  مسیر  در  آنان  مشارکت  از  دانشجویان  آموزشی  گیری  علمی  سطح  افزایش  است.   و    ضروری 

رسیدن  های ایشان در  ظرفیت  حداکثر  های دانشجویی و استفاده ازالیتتر فع  دهی، هماهنگی و انسجام بیشسازمان

 سازد.آشکار می آموزشی کشورمراکز  دانشجویی را در ل ساختارمندتشک  ایجاد یک  به نیاز ،به این مهم

 یات ل_کل  فصل او  
شورای عالی انقالب    7/08/1370خ  مور    ی مین جلسهب دویست و شصت و دو  به استناد مصو    :1  یماده

بعد به اختصار  ن  فوق که م    ی بهمصو    4  ی مربوطه و تصویب کمیسیون موضوع ماده  ینامهفرهنگی و آیین 

  براساس مواد  آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان  مرکز    ی انجمن علمی تغذیه،  شودنامیده می   "کمیسیون"

 . شود" نامیده می  انجمن " گردد که در سطور بعد به اختصار آتی تشکیل می 

 هاارزش طبق  و  انقالب  هایآرمان  پرتو  در  که  است  دانشجوییــعلمی  نهاد  یک  ،مذکور  انجمن  :2  یماده

 . کندمی الیتفع   به  اقدام و  برداشته گام  همبستگی و تفاهم  راستای  در

  اختیارات   و  وظایف  و  باشدمی  آن  اعضای  آرای  بر  مبتنی   ،انجمن  هایالیتفع    و   تصمیمات  ی یهکل    :3ی  ماده

 . است شده   تفویض   تشکیالتی   ارکان  این   به   اعضا   سوی  از  است،شده  ذکر  اساسنامه   این  در  که   تشکیالتی   ارکان

 کند. الیت می ی مربوطه فع  صی و فن  علمی، تحقیقاتی، تخص  های در زمینه  من صرفا  جان :4 یماده

 :ارکان تشکیالتی انجمن :5 یماده

 الف_ دبیر انجمن

 ارتباط با مهارتکده ب_ کارگروه

 یج_ کارگروه پژوهش

 د_ کارگروه روابط عمومی

 ه_ کارگروه ارتباط با مراکز رشد

 و_ کارگروه ارزیابی و توسعه

ارتباط داشااته باشااند. ایشااان به ی باید با یکی از اعضااای هیئت علمی اعضااای شااورای مرکز: 6 یماده

 شود. د و توسط رئیس دانشگاه انتخاب میالیت انجمن هستنعنوان مسئول نظارت بر فع  

 م_شورای مرکزی انجمن فصل دو  
 عضو  2  و  اصلی   عضو  5  از  بمرک    انجمن،  اجرایی  رکن  باالترین  عنوان  به   مرکزی  شورای  :7  یماده

 . شوند می انتخاب  سال یک ت مد   به( عمومی مجمع) انجمن اعضای  رأی طریق   از که باشد می  البدلعلی

 :مرکزی شورای کاندیداتوری جهت کنندهشرکت اعضای شرایط :تبصره 

 :عمومی شرایط( الف 

 تغذیه یرشته در تحصیل به اشتغال (1
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 باالتر یا پرونده در درج و کتبی توبیخ به منجر محکومیت عدم (2
 دانشجو تحصیل از ترم یک حداقل ماندن باقی (3

 (ذیل شرایط از یکی حداقل بودن دارا: )اختصاصی شرایط( ب

الیت  فع    یو سااابقه  باشااد  نیمسااال  همان  در  17  از  تربیش  داوطلب  یگذشااته  نیمسااال لمعد   (1

 آموزشی یا پژوهشی داشته باشد.

 پژوهشیــعلمی نشریات در شدهچاپ علمی یمقاله یک حداقل داشتن (2

 طرح مجری یا کارفرما تأیید به پژوهشی طرح یک اجرای در همکاری یا اجرا (3

 کتاب یترجمه یا تألیف در همکاری یا تألیف (4

 .باشد المپیادها برگزیدگاناز  یا درخشان استعدادهای دانشجویان از ،داوطلب (5

 مرکزی   شورای اعضای انتخابات برگزاری چگونگی :8 یماده

فرم ثبت نام انتخابات    یف به فراخوان عمومی و ارائه موظ    انجمن مرکزیساله، یک   ی پس از پایان دوره

توسط  شدن  یید صالحیت  و تأ  و ارسال فرم ثبت نام باشد. داوطلبان پس از تکمیل  جدید انجمن می   یدوره

 توانند در انتخابات انجمن شرکت داده شوند. می  ،هیئت ناظر

  هستند و آرای  در انتحابات انجمن ی  رأتغذیه دارای حق   ی فقط دانشجویان رشته: تبصره

 باشد. ها مردود میرشته  یدانشجویان بقیه

  یک  یعالوه  به نصف حضور با  و بار یک ماهی حداقل  ،علمی انجمن مرکزی شورای جلسات  :9 یماده

 . است  معتبر حاضرین نسبی اکثریت رأی  با  ،آن بات مصو   و یابدمی رسمیت اعضا

 

 وظایف شورای مرکزی انجمن: :10 یماده

  در  مشارکت   برای   انگیزه  ایجاد   و  پژوهشی   علمی،  های الیتفع    به   مندعالق  و  ق خال    دانشجویان   جذب (  1بند

 . هاالیتفع   گونه این

  و داخل صیتخص  اا علمی های انجمن  و دانشجوییاا علمی هایانجمن دیگر با  مستمر ارتباط برقراری (2 بند

 . هادانشگاه خارج

 . مشترک  هایالیتفع   انجام   برای دانشگاه  از خارج  هایسازمان  و نهادها  با  ارتباط برقراری( 3 بند

 پژوهشی مطالعات اجرای برای   همکاری پیشنهاد  و ریزیبرنامه( 4 بند

  اهداف  ق تحق   برای ربطذی آموزشی گروه علمی هیئت  اعضای و مدیر با مستمر ارتباط و همکاری( 5 بند

 انجمن   علمی های الیتفع   و

 هاآن عملکرد بر نظارت  و  کاری مختلف های کمیته تشکیل( 6 بند

 دانشکده نظارت یکمیته به آن یارائه و ساالنه هایبرنامه تدوین( 7 بند

 .بعد یدوره مرکزی شورای انتخابات برگزاری( 8 بند
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  به   خود  میان  از  را  نفر  یک  شورا  اعضای  علمی،  انجمن  مرکزی  شورای  یجلسه  لیناو    در  :11  یماده

 . نمایندمی معرفی دانشکده  نظارت ی کمیته به  و کرده  انتخاب  علمی انجمن دبیر عنوان

  بر   نظارت  و  پیگیری  و  انجمن  مرکزی  شورای  جلسات   برگزاری  مسئول  ،علمی  انجمن  دبیر  :12  یماده

  هایانجمن  دبیران  شورای   یا   دانشکده   علمی  هایانجمن  دبیران   مجمع   جلسات   در   شرکت  آن،  بات مصو    اجرای 

 . دارد عهده بر را مجمع عمومی به مستمر گزارش یارائه  و  دانشگاه دانشجوییاا علمی

  علمی   انجمن  مالی  و  اداری  حقوقی،  امور  ییهکل    بر  نظارت  مسئول  علمی،  انجمن  دبیر  :تبصره

 .  باشدمی

عهده گیرد یا مسئولیت یکی از   ها را برمسئولیت یکی از کارگروه ،تواند خودکمیته می  دبیر :13 یماده

 البدل واگذار کند. ها را به یکی از اعضای علیارگروهک

و در صورت   ندارند   را های انجمنگیریکدام از تصمیمی در هیچ رأحق    ،البدلاعضای علی :14 یماده

 ف به همکاری با انجمن هستند. موظ   ،نیاز

 ی دارند.  رأحق   کمیته  برای تعیین دبیر البدل فقط اعضای علی :1ی هتبصر 

حضور تمامی اعضای اصلی در جلسات الزامی است و اگر یکی از اعضای اصلی نتواند   :15 یماده

 . خواهد شدتصویب   ،یرأ  3یعنی  ،یک ی عالوه ه تعداد نصف ببات با در جلسه شرکت کند، مصو  

تر باشد،  اگر تعداد اعضای اصلی که نتوانند در جلسه شرکت کنند از یک نفر بیش  :1 یتبصره 

 جلسه به روز دیگری موکول خواهد شد. 

 م _دبیر انجمن فصل سو  
 . شود می  انتخاب  هاآن  یواسطه  به  و  مرکزی  شورایاصلی    اعضای  نفر   5میان  از  ،انجمن  دبیر  :16  یماده

.  شود ، به عنوان دبیر انجمن تعیین میدست آورده  را ب  اکثریت نسبی آراء آن فردی که  :  1ی  تبصره

 باشد.( زی در انتخابات مربوطه الزامی میی اعضای شورای مرکیه)حضور کل  

  در   را  انجمن  دبیر   انتخاب   ، خود  ی جلسه  نخستین  در   است  فموظ    مرکزی  شورای:  2ی  تبصره

 . دهد قرار کار دستور

  جلسات  تشکیل   و اداره  مسئول  او،  مقام قائم عنوان  به  ،دبیر غیاب  در شورا  اعضای  از نفر  کی :17 یماده

 . باشد می  انجمن  مکاتبات امضای  و مرکزی شورای

 . شودمی  انتخاب  دبیر  توسط  ،دبیر مقامقائم: تبصره 

 انجمن  دبیر اختیارات و وظایف حدود :18 یماده

 مرکزی شورای  جلسات   تشکیل و جلسات  دستور ی هتهی ( 1 بند
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 در  تصویب  صورت  در  دانشگاهیبرون  یا  دانشگاهیدرون  مکاتبات   و  استعالمات  ی یهکل    امضای(  2  بند

 مرکزی شورای

 ها الیت کارگروهو فع   انجمن  باتمصو   اجرای   حسن بر  نظارت( 4 بند

از گزارش دبیر انجمن  فع    یدربارهارزیابی مسئول کارگروه    های تبصره:  پیشرفت و  الیت  روند 

 گیرد. های مختلف در انجام این مهم کمک می کارگروه

 هیئت علمی دانشگاه  استادانارتباط با  (5 بند

 انجمن  سخنگویی( 6 بند

  های رسانه  و  دانشجویی   هایلتشک    به  انجمن  هایهبیانی   و  اخبار  ابالغ   شامل  بند  این:  1  یتبصره

 . شودمی هم  دانشگاه داخل و خارج نهادهای و گروهی

  برابر  در  ،انجمن  سوی   از   دارد   حق   که  است   کسی   تنها   عنوان  به   انجمن  سخنگوی :  2  یتبصره

 . کند اعالم  را  انجمن  رسمی مواضع ،هارسانه

 . کند  تفویض   دیگری  فرد به را انجمن  سخنگویی مسئولیت  تواندمی انجمن دبیر: 3 یتبصره

 خواهد بود.  ی کشور ییدانشجواایعلم یهاانجمن  انریدب یانجمن در شورا  یندهیانجمن، نما  ریدب (7 بند

ناظر  ی مجر  ،انجمن  ر یدب  (8  بند شورامصوب   و  اجرا  رکزیم  یات  امور  و  بوده  و    یی انجمن  انجمن 

 و انجام خواهد داد.  کرده ی ریگیالزم را پ  یهایهماهنگ

انجام مکاتبات    تیمسئول   ،انجمن  رکزیم  یاز شورا  یندگی نمابه  انجمن بوده و    یندهی نما  ،انجمن  ریدب  (9  بند

 . بر عهده داردرا  در قبال آن  ییانجمن و پاسخگو یاسناد رسم جادیو ا

 ها  کارگروه ینده یانتخاب نما  (10 بند

ها را  مسئولیت کارگروه  ،افراد  یسوابق و رزومهها،  توانایی ه به  دبیر بایستی با توج    :1  یتبصره

 به اعضای انجمن واگذار کند. 

 ف به پیروی از نظر دبیر انجمن در تفویض اختیارات هستند. تمامی اعضا موظ   :2 یتبصره

 ی داخل و خارج دانشگاه هاها و انجمنتهی کم ریبا سا  یجلسات هماهنگ یبرگزار ارتباط و (11 بند

جهت    با دانشگاه   های الزمانجام هماهنگی  ی انجمن، دبیر انجمن وظیفه  ی سالهیک   ی در پایان دوره  (12  بند

 عهده دارد.  های اعضای انجمن را برصدور گواهینامه
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ر هر یک از اعضا، آن  ث  الیت مؤدر صورت تشخیص دبیر انجمن مبنی بر عدم فع    :2ی  تبصره

 شود. عضو مشمول صدور گواهینامه نمی

 اهداف و  انجمن فی _معر  چهارم فصل 
های  سیاست دانشگاه و در راستای    معاونت فرهنگیاست که زیر نظر    محوردانشجو   ، واحدیانجمن  :19  یماده

 . باشدتغذیه می  یرشته منددانشجویان عالق ل ازنماید. این کمیته متشک  الیت می فع   ،استکه به شرح ذیل آمده  ،انجمن
 اعضای انجمن باید حداقل یک سال تحصیلی خود را گذرانده باشند. یهمه  تبصره: 

 اهداف  :20 یماده

  که   آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان  یسهس  مؤ   داوطلب  دانشجویان  از  لمتشک    است  نهادی  ،علمی تغذیه  انجمن

دانشگاه، افزایش سطح علمی  سطح آموزشی    ارتقای  به  بتوانند  تا   آوردمی  فراهم دانشجویان  برای  مندنظام  بستری

انجمن علمی همچنین با کمک    .کنند  کمکهای پژوهشی دانشگاه و دانشجویان  الیتدانشجویان و توسعه و پیشرفت فع  

تحصیالت    ی، آنان را برای ورود به بازار کار یا ادامهخود  ایحرفه  و  فردی   رشد  حداکثر  کسببه دانشجویان برای  

 سازد.میدر مقاطع بعدی تحصیلی آماده 

 ساختار  :21 یماده

 به شرح ذیل است:  کارگروه مختلف 5ل از متشک   ،ساختار انجمن

 :کارگروه ارتباط با مهارتکده 21-1

  ی هامهارت  کسب   در  انیدانشجو  یسازتوانمندهمچنین با  و    یمهارت  یهاموزش این کارگروه با ایجاد بستر آ

با هدف  این کارگروه    شود.در این افراد می  ها و تجارب الزممهارت  باعث ایجاد   ،یو عموم  یصتخص  

سازی دانشجویان جهت ورود به بازار  ، باعث آمادهآموزیفرهنگ مهارت  ی گرایی و ارتقامقابله با مدرک 

 شود. تحصیل در مقاطع باالتر می  ی کار یا ادامه

 مهارتکده: وظایف مسئول کارگروه ارتباط با 

 های مرتبط شناسی آموزشی دانشجویان و برگزاری دوره آسیب .1

 ط های مرتبو برگزاری دوره  تحصیل  یشناسی دانشجویان در ورود به بازار کار یا ادامهآسیب .2

ت  مد  کوتاه  های آموزشی مختلفجهت برگزاری دورهوارستگان    یمهارتکده   همکاری و ارتباط با .3

 ت و بلندمد  

 کارگروه ارزیابی و توسعه جهت نیازسنجی و توانمندسازی انجمنارتباط با  .4

 : پژوهشیکارگروه  21-2

کارگروه   نیو ا   باشد ی از شبه علم م  یعلم  ی هیپا  و بر  حیالعات صح اط    ص یتنها راه تشخ  ،و پژوهش  قی تحق

توانمندساز فع    ی نهیدر زم  انیدانشجو  ی با هدف  دانشجوپژوهش، شرکت  کنگره  انی ال  و    ی داخل  یها در 

  قات ی بردن سطح تحق  باال   تیو در نها   ی المللنیب  عتبر م  یهان در ژورنالآمقاله و چاپ    ی ارائه  ،یخارج

 . است شکل گرفتهدانشگاه 

 وظایف مسئول کارگروه پژوهش:

   های مشترک های دانشگاه در امور پژوهشی و پروژهها و انجمنکمیته با  یهمکار .1
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 های پژوهشیالیت دانشجویان و استفاده از دانشجویان مستعد در فع  غربالگری  .2

 دسازی انجمن نی در راستای توانمسی نوو مقاله یپژوهش  یهاکارگاه همکاری در برگزاری .3

 : روابط عمومیکارگروه  21-3

  ی پل ارتباط  گر، ید  ی هاو نهادها و دانشگاه  انیر با دانشجوث  ؤارتباط م  ق یاز طر  ،یروابط عموم  یتهیکم

در    انیدانشجو  یها در جهت انعکاس خواسته  تهیکم  نیا   .باشدی خارج از آن م  طیو مح  یانجمن علم  انیم

 . کندی م فای ا ی اساس  یارتباط با انجمن، نقش

 وظایف مسئول کارگروه روابط عمومی: 

 ها االت آنؤبه س  ییو پاسخگو انیبا دانشجو ارتباط  .1
 انجمن ی هابرنامه ی رسانالع اط   .2
 ی انتشار مطالب علم بخشی ودر جهت آگاهی یمجاز ی هارسانه ت یاز ظرف  استفاده .3
 ای ها در مناسبات تغذیه جشن یبرگزار .4

 های انجمنالیت در فع    انیمشارکت دانشجو شیدر جهت افزا تالش .5
 ان یدانشجو های شنهادی و پ هاانتقاد  انعکاس .6
 های مربوطدانشجویان داوطلب و مستعد به کارگروه فی معر   .7

 : ارتباط با مراکز رشدکارگروه  21-4

ی  ورانهاها به محصوالت یا خدمات فن  تبدیل شدن آن  یهای نوین و دانشی تا مرحلهحمایت از ایده یچرخه

شود. مرکز محسوب میسازی و عرضه به بازار، به عنوان رسالت اصلی مرکز رشد دانشگاه  قابل تجاری

بدون   ،دانشجوییهای  های افراد و تیم اوریها و فن  ی، خدماتی و معنوی از ایدهرشد به منظور حمایت ماد  

 است.ی و تحصیالت، تأسیس گردیدهگونه محدودیت سن  هیچ

 وظایف مسئول کارگروه ارتباط با مراکز رشد: 

 دانشجویی( ق های خال  ویژه تیمه )ب پذیرش صاحبان ایده  .1
 های نوآورانه الیتفع   کمک به ایجاد، پرورش و بقای .2
 های مورد نیازخدمات و مشاوره یسازی ایده از طریق ارائهبه سوی پیاده هدایت صاحبان ایده .3

 بنیاناندازی کسب و کارهای دانشتشویق و ترغیب نوآوران به راه .4

 مالکیت معنوی  های قانونی جهت حفظ حقوقتالش برای فراهم آوردن حمایت .5

 های عملی در راستای کاربردی نمودن ایدهایده صاحبان   ازحمایت   .6

 :ارزیابی و توسعهکارگروه  21-5

هاي  ارزیابی عملکرد واحدمنابع پژوهشی و آموزشی انجمن و    ی مدیریت و توسعهاین کارگروه با هدف  

 است. ، شکل گرفتهسازی بازدهی آنان و مدیریت منابعبه منظور شفاف  ، اجرایی

 وظایف مسئول کارگروه ارتباط با مراکز رشد: 

ی آموزشی و  هاتدوین، اجرا و پایش برنامه   جهت   ربط های ذیها و بخش کمیته ر با  ث  ؤتعامل م .1

 پژوهشی

 های مختلفالیت و عملکرد کارگروهفع  تحلیل و رصد مستمر  .2
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  امکانات الزم به منظور تسهیل انجام پژوهش آوردن شرایط وفراهم  .3

 توانمندسازی هاي آموزشی و احی و پیشنهاد اجراي برنامه طر   .4

امور پژوهشي و تحقیقاتي    یتغییر یا توسعه  یهاي الزم در زمینهپیشنهادها و طرح  یارائه .5

 دانشگاه 

 های انجمن به دبیر انجمنبرنامه ها و میزان پیشرفت  الیت گزارش فع   یارائه .6

 های مختلفبخش دسترس و ابالغ به کارگروه در  تبیین و ارزیابی منابع .7

 شناسی نظام مدیریتی و اجرایی انجمنهای آسیبی گزارشهتهی  .8

 ای مرکزی ی رفع اختالفات اعضای شورنحوه م _پنجفصل 
 هایالیت فع   بر  نظارت  شورای  یمداخله ، نیاز صورت در و علمی  انجمن  دبیر گریواسطه  با :22 یماده

 . انجمن

 انحالل، ادغام یا تشکیل کارگروه   یدرباره گیریتصمیم یا اساسنامه تغییر م _ ششفصل 
  انحالل   یدرباره  گیریتصمیم  یا  اجرایی  هاینامهآیین   اساسنامه،  در  تغییر  ایجاد  جهت  گام  لیناو    :23  یماده

 . است  شورای مرکزی اختیارات  از  که باشد می تغییرات  نویسپیش  نگارش منظور به  تیهیئ  تعیین انجمن،

، ادغام یا  انحالل  مورد  در  گیریتصمیم یا  انجمن هاینامهآیین و  اساسنامه  در  تغییری  هرگونه  :24  یماده

 . شورای مرکزی برسد ی لیهاو   تصویب  به باید   ،تشکیل کارگروه جدید

-همه  به   انجمن  اعضای   میان   باید  ،مرکزی  شورای  پیشنهادی   اجرایی  های نامهینآی  و   اساسنامه :25  یماده

 . شود  گذاشته نهایی  تصویب  و رسیپ

  و   اساسنامه  تغییرات  به   شورای مرکزی  اعضای  از   نفر  یک  ی عالوه  به  نصف  حداقل  اگر  :26  یماده

ادغاماجرای  های نامهآیین  ،اساسنامه  تغییرات  باشند،   داده  مثبت   رأی   اجرایی  های نامهآیین یا    ی و انحالل، 

 . االجراستالزم جدید، باتمصو   و  شد خواهد  تصویب  تشکیل کارگروه جدید

 .شودنماینده از شورای نظارت انجام میمورد فوق با حضور یک  :تبصره 

 فات برخورد با تخل   م _هفتفصل 
بات انجمن، عدم رعایت پیروی از مصو  های انجمن، عدم  الیت نظمی و اختالل در فع  ایجاد بی   :27  یماده

 شود. ف محسوب می تخل    ، یا عدم رعایت اصول کاری و اخالقی  رث  الیت مؤمواد مذکور در اساسنامه، عدم فع  
و در صورت عدم    داده   ر کتبی ل تذک  او    یدر وهله   ، فتبصره: دبیر انجمن در برخورد با افراد متخل  

ارات او را به یکی از  اختی  فرد را عزل کند و  ،یید هیئت ناظربا تأ تواند  دبیر انجمن می   ،هتوج  

 البدل واگذار کند. اعضای علی

دبیر    ، ضعف در مدیریت و عدم صالحیتات مذکورفتخل    یگزارش یا مشاهده  در صورت  :28  یماده

در    د انتخاب دبیری را دارد. برگزاری مجد  انجمن، هیئت ناظر اختیار عزل دبیر انجمن را از سمت خود و  

گیری بین اعضای  عنوان عضو اصلی انتخاب شده و بعد از رأی البدل با ی علیاین صورت یکی از اعضا

 شود. اصلی، دبیر انتخاب می
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