
 

 خدا نام به

 

  نامهاساس

 (SSC)  شریف  صنعتی دانشگاه کامپیوتر مهندسی دانشکده  برنامهفوق و علمی انجمن 

 

 مقدمه

ریزی، اجرا، برنامه به که است ایمجموعه شریف صنعتی دانشگاه کامپیوتر مهندسی یدانشکده برنامهفوق و علمی انجمن

 .پردازدمی دانشکده این در دانشجویی یبرنامهفوق و علمی هایفعالیت از حمایت و ارزیابی

باشد و در صورت بروز هرنوع مشکل می ۱۳۹۶های علمی وزارت علوم سال نامه انجمنویرایش این اساسنامه مطابق با آیین

 شود.طبق آن آیین نامه رسیدگی می

 تعاریف

 مهندسی دانشکده اساتید و دانشجویان از متشکل است نهادی: کامپیوتر مهندسی دانشکده برنامه فوق و علمی : انجمن۱ماده

  .نمایند می انجمن، اقدام مشخص اهداف جهت در مشخص هایفعالیت به داوطلبانه طور به که کامپیوتر

 دانشکده»، «شریف صنعتی دانشگاه» ترتیب به شورا و دانشگاه، دانشکده، دانشجو، انجمن از منظور اساسنامه این در: تبصره

« انجمن مرکزی شورای» و« دانشکده برنامه فوق و علمی انجمن»، «دانشکده دانشجوی»، «دانشگاه کامپیوتر مهندسی

 .شد خواهد ذکر صراحت به است نظر مد دیگری منظور که جا هر و است

 اهداف و وظایف

 ریزی، اجرا، ارزیابیبرنامه انجمن توسط باشند زیر اهداف راستای در که دانشجویی یبرنامهفوق و علمی هایفعالیت: ۲ماده

 :شوندمی حمایت و

 

 صنعتی و علمی اهداف( الف

 دانشجویان علمی سطح افزایش و دانش تعمیق  -

 دانشجویان بین در علمی نشاط ایجاد  -

 علمی هایپژوهش با دانشجویان کردن آشنا  -



 

 صنعت و علم مختلف هایحوزه با دانشجویان کردن آشنا  -

 دانشجویان صنعتی و فنی توانایی افزایش  -

 دانشجویان عملی مهارت و تجربه افزایش  -

 دانشگاه و صنعت ارتباط بهبود  -

 صنعت و کار فضای با دانشجویان کردن آشنا  -

 صنعت به دانشکده و دانشجویان هایتوانایی و ظرفیت شناساندن  -

 .پذیردمی صورت کامپیوتر مهندسی یحوزه در فوق هایفعالیت یهمه: تبصره

 

 اجتماعی فرهنگی اهداف( ب

 دانشجویان بین در همکاری و تیمی کار یروحیه تقویت  -

 دانشجویان بودن مفید و تاثیرگذاری حس و انگیزه افزایش  -

 اجرایی و علمی هایفعالیت در دانشجویان یتجربه کسب و حضور جهت مناسب فضای ایجاد  -

 دانشجویان بین در صحیح علمی فرهنگ ترویج  -

 علمی زندگی و تحصیل به مربوط مسائل خصوص در دانشجویان هدفمند گیریتصمیم به کمک  -

 دانشجویان فرهنگی هایاستعداد بروز برای فضا ایجاد  -

 دانشکده اساتید و دانشجویان بین صمیمیت و تعامل افزایش  -

 دانشکده اساتید بزرگداشت و زحمات از تقدیر  -

 دانشکده التحصیالنفارغ با دانشجویان ارتباط و تعامل افزایش  -

 دانشجویان بین علمی تجارب انتقال و همفکری برای مناسب شرایط ایجاد  -

 دانشکده نواقص رفع و سازنده انتقاد جهت مناسب فضای ایجاد  -

 آن علمی محیط و دانشکده فضای با سال هر ورودی دانشجویان کردن آشنا  -

 دانشکده محیط در پویایی و نشاط ایجاد  -

 .شد خواهند تامین شریف صنعتی دانشگاه قوانین مبنای بر فوق اهداف : تمام۱تبصره 

 .ندارد خود اعضای برای زاییدرآمد جهت مالی هدف گونه هیچ : انجمن۲تبصره  

 



 

 ساختار و کلیات

 اعضای از که دانشکده دانشجویی معاونت نظر تحت و انجمن مصوب نامه اساس اساس بر انجمن هایفعالیت : تمامی۳ماده 

 .شودمی شوند، انجاممی انتخاب دانشکده ریاست توسط و هستند دانشکده علمیهیئت

 .آیدمی شمار به انجمن دانشکده، عضو دانشجوی و استاد : هر۴ماده 

را دارا  برای عضویت در شورای مرکزی انجمن فقط دانشجویان شاغل به تحصیل حق رای و حق داوطلب شدنتبصره: 

 باشند.می

 سال یک مدت به انجمن اعضای مستقیم رای با که است انجمن اعضای از نفر ۹از  متشکل انجمن مرکزی : شورای۵ ماده

 تصویب به باید انجمن هایفعالیت تمامی و است انجمن اجرایی و گیریتصمیم مرجع باالترین شورا این. شوندمی انتخاب

 .برسد شورا این

 با شورایی تشکیل یوظیفه مرکزی انجمن، شورای ینامهاساس در تغییر برای پیشنهادی شدن مطرح صورت : در۶ماده 

 شورا، این این توسط جدید ینامهاساس شدن نهایی از پس. دارد را مرکزی شورای پیشین و حاضر اعضای یهمه از دعوت

 .شد خواهد ارائه دانشگاه فرهنگی معاونت به آن از پس و دانشکده دانشجویی معاونت به نهایی تصویب جهت نامهاساس

 شورای مرکزی

 انتخابات و اعضا

 :است زیر شرح به دانشجویی علمی انجمن مرکزی شورای در عضویت داوطلبان : شرایط۷ماده 

 عمومی شرایط -الف

 انجمن در عضویت -

 انجمن نامهاساس به پایبندی و تعهد -

 (بودن دانشجو صورت در) دانشکده در تحصیل مدت از سال ۱حداقل  ماندنباقی -

 دیگر دانشجویی هایتشکل صنفی، و ها، شوراهایگروه مرکزی شورای در عضویت عدم -

 انجمن امور به کافی توجه و وقت اختصاص -



 

 عالوه بر شرایط عمومی داوطلبان باید حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشند:

 اختصاصی شرایط -ب

 .نباشد ۱۵از  کمتر داوطلب کل معدل -۱

 دانشگاهی و دانشجویی نشریات در( ترجمه یا تالیف از اعم) شده چاپ علمی مقاله یک حداقل داشتن -۲

 .شد خواهد انجام ذیربط گروه مدیر توسط مقاله محتوای بودن علمی تایید -تبصره

 طرح مجری یا کارفرما تأیید به پژوهشی طرح یک اجرای در همکاری یا اجرا -۳

 کتاب ترجمه یا تألیف در همکاری یا تألیف -۴

 .باشد المپیادها برگزیدگان یا و درخشان استعدادهای دانشجویان از داوطلب -۵

 

 مرکزی شورای. گرددمی برگزار کامپیوتر مهندسی دانشکده در دانشگاه بهار ترم انتهای در سال هر انجمن : انتخابات۸ماده 

 .کرد خواهد شروع سال ۱مدت  به تابستان ابتدای از را خود کار منتخب

که  است انجمن اعضای از تن چند یا یک از متشکل گروهی یعهده بر انتخابات برگزاری و ریزیبرنامه : مسئولیت۹ماده 

 بدیهی. شوند تایید دانشکده دانشجویی معاونت توسط و شده پیشنهاد مرکزی شورای توسط باید انتخابات از قبل ماه ۱

 .ندارند را انتخابات کاندیداهای از حمایت یا کاندیداتوری حق گروه این اعضای است

 ارائه انجمن مرکزی شورای به را آن نتایج و انتخابات برگزاری روند از گزارشی بایستمی انتخابات برگزاری گروه: تبصره

 .نماید

 .رسدمی مرکزی شورای تصویب به و تهیه انتخابات برگزاری گروه توسط تبلیغات نامه : آئین۱۰ماده 

داشتند،  را مرکزی شورای در عضویت صالحیت نفر ۹از  آخر، بیش نفرات آرای تساوی خاطر به که صورتی : در۱۱ماده 

 .کندمی انتخاب را برگزیده نفرات قرعه قید به دانشجویی معاونت

 کمتر که صورتی در و باشند آورده دست به را شده اخذ آرای کل تعداد ٪۱۰حداقل  باید شده انتخاب افراد : تمام۱۲ماده 

 .آیندمی در مرکزی شورای عضویت به باشند شرایط این دارای که افرادی باشند، تنها شرایط این دارای نفر ۹از 

 بعدی نفرات از دارد وظیفه شورا ساله، این یک یدوره طول در مرکزی شورای اعضای از یکی انصراف صورت : در۱۳ماده 

 .آورد عمل به دعوت مرکزی شورای در عضویت برای انتخابات آرای ترتیب به

 هامسئولیت و وظایف، اختیارات

 :دارد عهده بر را زیر وظایف انجمن مرکزی : شورای۱۴ماده 

 انجمن یساالنه و ادواری هایفعالیت برای ریزیبرنامه -



 

 .اندشده مشخص شورا داخلی ساختار بخش در که هاییمسئولیت برای مسئول تعیین -

 هایبرنامه ارزیابی ریزی، اجرا، وپیشنهاد، برنامه در انجمن اعضای یبقیه بیشتر چه هر مشارکت برای تالش -

 اهداف به نیل راستای در انجمن

 در همکاری جهت هادانشگاه و هادانشکده سایر در مشابه دانشجویی علمی هایتشکل با مستمر ارتباط برقراری -

 موفق تجارب انتقال و اهداف راستای

 دانشجویی معاونت به مرکزی شورای بعد یدوره انتخابات یکننده برگزار گروه پیشنهاد -

 بهترین هابرنامه ارزیابی ریزی، اجرا، وپیشنهاد، برنامه در دانشجویان بیشتر چه هر مشارکت برای تالش راستای در: تبصره

 تجارب، شورای این از استفاده با و شد خواهد منتقل بعد یدوره به مستندی طی راستا این در گذشته سال هایتجربه

 .کرد خواهد تعیین امر این برای را ساختاری مرکزی

 .است انجمن مرکزی شورای اعضای تمام یعهده بر انجمن نظر زیر شده انجام هایفعالیت یکلیه : مسئولیت۱۵ماده 

 انجمن انتخاب به قبل یدوره مرکزی شورای از نفر مرکزی، دو شورای قبلی یدوره تجربیات بهتر انتقال منظور : به۱۶ماده 

 .بود خواهند مرکزی شورای اصلی عضو بعدی یدوره اول ماه سه قبلی، در

 .شوندمی انتخاب بعدی انتخابات در مستقیم صورت به که استافرادی تعداد احتساب با نفر دو این: تبصره

  داخلی ساختار

 و یابدمی رسمیت( نفر۶یعنی ) اعضا از ۳/۲حضور  با و شده تشکیل بار یک هفته هر مرکزی شورای : جلسات۱۷ماده 

 . بود خواهد االجراالزم آن مصوبات

 .باشد رسیده جلسه در حاضر اعضای ۲/۱ تصویب به بایستمی شورا : مصوبات۱۸ماده 

 انجمن مرکزی شورای در زیر هایمسئولیتمرکزی،  شورای هایمسئولیت و وظایف بهتر چه هر اجرای : جهت۱۹ماده 

 :استشده تعیین

 دبیر -

 دبیر نائب -

 عمومی روابط -

 مالی -

 اموال -

 مستندات -

 هاسیستم -



 

 

 دبیر وظایف. شودمی انتخاب دوره این انتهای تا شورا این اعضای رای با و مرکزی شورای اعضای ، ازانجمن : دبیر۲۰ماده 

 :از بود خواهد عبارت

  انجمن اسناد و مکاتبات امضا -

 انجمن از خارج مسئولین با ارتباط برقراری -

  دانشگاه علمی هایانجمن دبیران شورای یجلسه در شرکت -

 انجمن مهر از استفاده و نگهداری -

 مصوبات و هابرنامه اجرای حسن پیگیری -

 مرکزی شورای اعضای بین یکپارچگی ایجاد -

 .است انجمن مرکزی شورای در تصویب نیازمنددبیر،  توسط انجمن هایقرارداد : امضای۱تبصره 

 .باشد پایبند مرکزی شورای مصوبات کلیه به بایستمی : دبیر۲تبصره 

 دبیر انتخاب برای گیری رای و شودمی عزل خود مسئولیت از دبیر مرکزی شورای اعضای ۳/۲رای  صورت : در۳تبصره 

 .شد خواهد انجام جدید

ی تماعانجمن با نهادهای بیرون از دانشگاه توسط دبیر، با هماهنگی با معاونت فرهنگی اجامضا مکاتبات و اسناد : ۴تبصره 

 .دانشگاه / رئیس یا معاون دانشجوئی دانشکده، صورت خواهد پذیرفت

 و شودمی انتخاب دوره  یک برای شورا این اعضای رای با و مرکزی شورای اعضای میان از انجمن دبیر نایب :۲۱ماده 

  .دارد عهده بر را جسالت این گزارش یتهیه و مرکزی شورای جلسات تشکیل و اداره مسئولیت

 .شد خواهد منتقل دبیر نائب به او وظایف دبیر غیبت صورت در: تبصره

 و شودمی انتخاب دوره یک برای شورا این اعضای رای با و مرکزی شورای اعضای میان از عمومی روابط : مسئول۲۲ماده 

 و اجتماعی هایایمیل، مانیتور، شبکه طریق از انجمن هایبرنامه رسانی اطالع و انجمن سایت محتوای بر نظارت یوظیفه

 .دارد عهده بر را مخاطبین به پاسخگویی همچنین و انجمن سایت

 یوظیفه و شودمی انتخاب دوره یک برای شورا این اعضای رای با و مرکزی شورای اعضای میان از مالی : مسئول۲۳ماده 

 .دارد عهده بر را انجمن هایهزینه و هادرآمد تاریخچه دارینگه و مالی امور مدیریت

 یوظیفه و شودمی انتخاب دوره یک برای شورا این اعضای رای با و مرکزی شورای اعضای میان از اموال : مسئول۲۴ماده 

 .دارد عهده بر را انجمن اموال از حراست و مدیریت و دانشجویان به انجمن اموال با مرتبط خدمات یارائه

 و شودمی انتخاب دوره یک برای شورا این اعضای رای با و مرکزی شورای اعضای میان از مستندات : مسئول۲۵ماده 

 .دارد عهده بر را انجمن مختلف تصمیمات و هابرنامه مستندات سازییکپارچه و آوریپیگیری، جمع یوظیفه



 

 و شودمی انتخاب دوره یک برای شورا این اعضای رای با و مرکزی شورای اعضای میان از هاسیستم : مسئول۲۶ماده 

 .دارد عهده بر را انجمن سایت جمله از انجمن به مربوط کامپیوتری هایسیستم ارزیابی و داری، بهبودایجاد، نگه یوظیفه

 


