
 بسمه تعالی

 ای ایرانشاخه دانشجویی انجمن هسته نامهآئین

 
ای ایران تهبه تصویب هیأت مدیره انجمن هس 1399اسفند  29ماده در تاریخ  11فصل و  5ی در نامه شاخه دانشجویآئین

 .و پس از یک دوره اجرا بازبینی خواهد شد رسید

 فصل اول: کليات و اهداف

ای های شاخه دانشجویی انجمن هستهدهی روند ایجاد و فعالیتنامه اجرایی شاخه دانشجویی به منظور سازمانآیین :1ماده 

 ایران در هیأت مدیره انجمن به تصویب رسیده است. در تهیه این آئین نامه تعاریف زیر استفاده شده است.

 شودای ایران اطالق میهستهنجمن نامه اجرایی شاخه دانشجویی، به اانجمن: در آیین، 

 ه استولیت انجمن را بر عهده گرفتسال مسئ 3ای ایران که به مدت هیأت مدیره: هیأت مدیره انجمن هسته، 

 ی و وابسته در عضویت انجمن هستندشاخه دانشجویی: تمام افرادی که به صورت دانشجوی، 

  :اند.شده مسئولیت شاخه دانشجویی تعیینبه که بوسیله انتخابات  شورایی از شاخه دانشجوییشورای اجرایی 

 

های علمی دانشجویی وزارت شاخه دانشجویی ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسالمی و قوانین مصوب انجمن :2ماده 

 علوم، تحقیقات و فناوری است.

 

ای اهداف زیر برای شاخه علوم و فنون هسته به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء فعالیت دانشجویان در حوزه :3ماده 

 دانشجویی تعیین شده است. 

  ایهستهتالش در نقش آفرینی دانشجویان در نقشه راه علوم و فنون 

 ایههای مرتبط با علوم و فنون هستهای علمی و آموزشی میان دانشجویان رشتهیجاد تشكل برای همكاریا 

  ایمند به علوم و فنون هستهآموزان مستعد و عالقهتشویق دانشجویان و دانشایجاد انگیزه و 

 ایباال بردن سطح علمی دانشجویان و آگاه کردن آنها از ابعاد و قلمروهای جدید علوم و فنون هسته 

 ای های مرتبط با علوم و فنون هستههای دانشجویی رشتهبرقراری ارتباط با تشكل 

 ایهای مرتبط با علوم و فنون هستهار اخبار مربوط به فعالیتهای علمی دانشجویان رشتهانتش 

 دانشجویان برای کاریابی و کارآفرینی راهنمایی و آماده کردن  



 فصل دوم: وظایف و فعاليتها

 نامه، شورای اجرایی اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد.این آیین 3تعریف شده در ماده  اهدافبه  نیلبه منظور : 4ماده 

 های علمیها و ژورنال کالبها، کارگاهپیشنهاد و مشارکت در برگزاری دوره 

 های دانشجوییها و کنفرانسها، نشستپیشنهاد و مشارکت در برگزاری سمینارها، وبینارها، همایش 

 ها و مسابقات دانشجویی و دانش آموزیپیشنهاد و مشارکت در برگزاری جشنواره 

  بازدیدهای علمی از مراکز علمی و صنعتیپیشنهاد و مشارکت در برگزاری 

 مندر هماهنگی با واحد روابط عمومی انج های انجمن و انتشار خبرنامهمشارکت در مستندسازی فعالیت 

 ایستههو نرم افزار در حوزه علوم و فنون  نامهلغتنشریه، ، دانشنامه، کتابانتشار هیه و مشارکت در ت 

 ای در جامعه علمی و جذب دانشجویان مستعد مشارکت در تبیین اهداف انجمن هسته 

 های شاخه دانشجویی به هیات مدیره انجمنگزارش ماهیانه و فصلی از فعالیت 

 های گفتگوی علمی دانشجویانت وبگاه شاخه دانشجویی و اتاقیجاد و مدیریا 

 ایایجاد بانک اطالعات علمی از دستاوردهای علمی دانشجویان مرتبط با علوم و فنون هسته 

 ایهای مرتبط با علوم و فنون هستهآموختگان رشتهایجاد بانک اطالعاتی از دانش 

  نجمناای و ارائه پیشنهادات به هیات مدیره دانشجویی در بستر علوم و فنون هستهرصد فضای کسب و کار 

 

ای ایران و در راستای اهداف شاخه های شورای اجرایی باید با هماهنگی هیات مدیره انجمن هستهتمام فعالیت :5ماده 

 دانشجویی باشد.

 

 فصل سوم: اعضاي شاخه دانشجویي

های شاخه توانند در فعالیتاند میتمام افرادی که به صورت دانشجویی و وابسته به عضویت انجمن در آمده :6ماده 

 دانشجویی مشارکت داشته باشند.

 کند.ای ایران فعالیت مینامه و برپایه اساسنامه انجمن هستهشاخه دانشجویی در چارچوب این آیین :7ماده 

  



 ي دانشجویيفصل چهارم: ارکان شوراي اجرای

نفر علی البدل از اعضای دانشجویی انجمن هستند که در  2نفر عضو اصلی و  7متشكل از حداکثر شورای اجرایی  :8ماده 

ای مشغول به تحصیل بوده و از طریق فراخوان عمومی، با انتخابات مستقیم و با های مرتبط با علوم و فنون هستهرشته

 شوند.یران تعیین میای اتایید هیات مدیره انجمن هسته

توانند بیش از دو شوند و هیچ یک از اعضا نمیماه تعیین می 18: اعضای شورای اجرایی برای مدت 1تبصره 

 دوره متوالی در عضویت شورای اجرایی قرار گیرند.

 تواند در مقطع کارشناسی باشد. عضو شورای دانشجویی می 2: حداکثر 2تبصره 

 توانند از یک دانشگاه باشند.ورای اجرایی میعضو ش 2: حداکثر 3تبصره 

: در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای شورای اجرایی عضو جانشین برای 4تبصره 

 مدت باقی مانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد کرد.

پایان دوره با شورا همكاری داشته توانند تا التحصیل شدن، می: هر یک از اعضای شورا در صورت فارغ5تبصره 

 باشند.

 

شرکت اعضای شورا در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه، بیش از سه جلسه بدون  :9ماده 

 اطالع قبلی و بیش از پنج جلسه با اطالع قبلی حكم استعفای عضو غایب است. 

 دیگری را برای شرکت در جلسه شورا معرفی نمایند.توانند به جای خود شخص : اعضای شورا نمی1تبصره 

: تمام جلسات حضوری و یا مجازی به پیشنهاد رئیس شورا و در غیاب وی به پیشنهاد نایب رئیس با دعوت 2تبصره 

 شود. در هر زمان پنج نفر از اعضای شورا میتوانند تشكیل جلسه را پیشنهاد کنند. کتبی یا تلفنی تشكیل می

 ورت جلسات شورا باید مستند و حداکثر ظرف مدت یک هفته به هیأت مدیره انجمن ارسال شود. : ص 3تبصره 

: صورت جلسات شورا قبل از اجرا شدن باید به تائید هیأت مدیره انجمن رسیده و در صورت نیاز از طریق 4تبصره 

 روابط عمومی انجمن اطالع رسانی شود.

های ارتباطی از پایان دوره شورای دانشجویی، از طریق فراخوان در وبگاه و کانال: هیات مدیره حداکثر یک ماه قبل 5ماده 

 کند.اقدام به ثبت نام الكترونیكی متقاضیان شرکت در شورای اجرایی دانشجویی می

: صالحیت متقاضیان، پس از ثبت نام و دریافت مدارک، در هیات مدیره انجمن بررسی و پس از تائید، کاندیدها 60تبصره

های ارتباطی انجمن به دیگر اعضای دانشجویی معرفی حداقل یک هفته قبل از برگزاری انتخابات از طریق وبگاه و کانال

 شوند.می



: مدت زمان برگزاری انتخابات بانظر هیات مدیره انجمن تعیین شده و اعضای شاخه پس از احراز هویت امكان 7تبصره 

 نفر را از بین کاندیدای اعالمی خواهند داشت. 7انتخاب حداکثر 

گیری، هیات مدیره انجمن یک هفته زمان شود و پس از پایان رای: انتخابات با نظارت بازرس انجمن برگزاری می8تبصره 

الم نفر عضو انتخابی شورای دانشجوی و دو عضو علی البدل را تعیین و به ایشان اع 7دارد تا در صورت تائید انتخابات 

 نماید و پس از امضای مدارک و منشور علمی و اخالقی به اعضای انجمن معرفی نماید.

دهند و از بین خود یک نفر را به : اعضای شورای اجرایی حداکثر دو هفته بعد از انتخاب شدن تشكیل جلسه می9تبصره 

 عنوان رئیس شورا و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب میكنند.

 

 م: بودجه و اعتبارات و موارد متفرقهفصل پنج

بودجه و اعتبارات شاخه دانشجویی با توجه به پیشنهادات شورای اجرایی دانشجویی و تصمیمات هیات مدیره  :11ماده 

 شود. ای ایران تامین و حسابرسی میدار انجمن هستهانجمن و زیر نظر خزانه

 


