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 مقدمه : 

 

پژوهشی   خودجوش و جمعی های فعالیت از حمایت و دانشجویان میان در  علمی نشاط تقویت راستای در             

 علمی هایانجمن، دانشگاه فرهنگی  و علمی لندگیبا جهت  در توانمند و مستعد دانشجویان مشارکت و راهنمائی و

 نامهآیین طبق  بهشتی دانشگاه شهید  اجتماعی و  فرهنگی معاونت حمایت  با تحصیلی مختلف های رشته  دانشجویی

 است.  گردیده رشته مختلف تشکیل  75  کشور  در   عالی آموزش وموسسات دانشگاهها دانشجویی علمی هایانجمن

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی هر ساله مصادف با شروع سال تحصیلی در پایان مهر ماه برگزار و اعضای 

انتخاب  با  انجام فعالیت های خود می نمایند. کمیته اجرایی انتخابات  ماه شروع به  شورای مرکزی جدید از آبان 

 بات را در کمال صحت و سالمت برعهده دارد.  مستقیم معاون فرهنگی و اجتماعی تشکیل و وظیفه برگزاری انتخا

 پژوهشکده/ی دانشجویی به تفکیک دانشکده  جدول انجمن های علم
نام دانشکده/   نام انجمن علمی نام دانشکده / پژوهشکده 

 پژوهشکده 

 نام انجمن علمی

 ادبیات فرانسه . 2دبیات فارسی .ا1 ادبیات و علوم انسانی  

آلمانی  4.تاریخ  3 انگلیسی  5.زبان  .زبان  6.زبان 

.ادبیات عرب 9.زبان شناسی  8.زبان روسی  7چینی  

  علوم اجتماعی .12فلسفه.11.باستان شناسی 10

شناسی  1 علوم زمین  مکانی 2.زمین  .علوم 

 جغرافیا .3

 آموزش شهروندی.4

 اقتصاد .1 اقتصاد و علوم سیاسی 

 علوم سیاسی .2

  .مطالعات منطقه ای 3

 تکنولوژی و آبادانی روستاها .1 زیراب

و .2 چوب  صنایع  و  علوم  مهندسی 

 کاغذ 

.علوم 4فیزیک  .3.ریاضی  2آمار  .1 علوم پایه 

 .فیزیک بنیادی5کامپیوتر

مدیریت .3.مدیریت  2.کارآفرینی  1 مدیریت و حسابداری 

 حسابداری .4کسب و کار

 IT. مدیریت 5 

سانحه.1 معماری  از  پس  سازی    .2بازسازی  .فناوری 3شهر 

منظر  4معماری   معماری  5.معماری  .مطالعات 

 .مدیریت پروژه و ساخت 8.معماری 7مرمت .6

 حقوق  .1 حقوق 

 حقوق محیط زیست .2

فناوری  علم.1 علوم و فناوری زیستی   بنیادین    .2و  زیست .3سلولهای 

 نانو.5زیست فناوری .4شناسی 

و   برق  مهندسی 

 کامپیوتر

 مهندسی کامپیوتر .2.رباتیک 1

 IEEEآی تری پل ای  .3

 ی برق ولنجکسمهند.4

 علم اطالعات و دانش شناسی  .2.روانشناسی 1  علوم تربیتی و روانشناسی 

 مشاوره .4علوم تربیتی .3

 حقوق خانواده  .1 پژوهشکده خانواده 

 خانواده درمانی .2

 فتونیک و پالسما .1 پژوهشکده لیزر شیمی .1  شیمی

شناختی   علوم  پژوهشکده 

 و مغز 

 اتیسم .1

   علوم شناختی.2

علوم   و  بدنی  تربیت 

 ورزشی

 علوم ورزشی .1

 .هدایت و ناوبری2هوافضا .1 فناوری های نوین مهندسی هسته ای  .1 هسته ای 

برق .4.عمران  3.مکاترونیک  2مکانیک    .1 پردیس عباسپور

 . نقشه برداری 5عباسپور

اولیه   مواد  پژوهشکده 

 گیاهان داروییو 

 گیاهان دارویی .1

کالم  .2.الهیات1 الهیات علوم محیطی  .1 پژوهشکده علوم محیطی   و  .معارف 3حکمت 

 اسالمی

   .اعجاز قران1 پژوهشکده اعجاز قران 

 

 



 

 تشکیل کمیته اجرایی انتخابات  ( 1ماده 
 

با هدف سیاستگذاری و برنامه ریزی انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی، به ریاست کمیته         

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل می شود. اعضای این کمیته توسط معاون فرهنگی و اجتماعی انتخاب 

اون فرهنگی و اجتماعی در شده و می توانند طبق دستورالعمل تصویب شده با تقسیم و تعیین وظایف از سوی مع

اجرای دستورالعمل اقدام نمایند.)اعضاء پیشنهادی : مدیر فرهنگی و اجتماعی، معاون مدیر فرهنگی، کارشناس 

به انتخاب با سابقه بیش از دو سال فعالیت در انجمن های علمی  انجمن های علمی دانشجویی، دو نفر از دبیران  

 معاون فرهنگی و اجتماعی (

 ( 1400/ 5/7شنبه  یکانتخابات )شروع فعالیت ازروزمرکزی دبیرخانه وع به فعالیت   (شر2ماده 

از سوی اداره انجمن در سایت های مختلف   مجازیانتخابات بصورت ثبت نام برای  انجام تبلیغات مرتبط با  .1

  (1400/ 4/7)های علمی  

فرم .2 ثبتتخصیص  )کاندیداتوری(  های  داوطلبان  اجتماعی نام  و  فرهنگی  معاونت  سایت  وب  در 

sasnews.sbu.ac.ir     (5/7 /1400) 

 14ساعت   (21/7/1400ثبت نام ) زمان  و پایان  فرم های ثبت نام داوطلبان  آوری  جمع .3

 ( 1400/ 21/7)لیست داوطلبان و ارسال برای اخذ استعالمات  تهیه   .4

اجتماعی  .5 و  فرهنگی  معاونت  سایت  وب  طریق  از  داوطلبان  شده  تایید  و  نهایی  لیست  اعالم 

sasnews.sbu.ac.ir  (26/7/1400)  و نیز از طریق کانال ها و سایر مراجع اطالع رسانی به دانشجویان 

 14ساعت  

 (  1400  / 30/7)بالفاصله پس از جمع آوری صندوق هاجمع آوری آراء و شمارش   .6

اجتماعی   .7 و  فرهنگی  معاونت  سایت  وب  در  انتخابات  نتایج  فردای   sasnews.sbu.ac.irاعالم 

   (1/8/1400) انتخابات

 (1/8/1400)ارائه صورتجلسه برگزاری و نتایج آراء به معاون فرهنگی و اجتماعی فردای انتخابات  .8

  (3/8/1400الی    1/8/1400)موجود در سایت انتخابات    ارائه صورتجلسه انتخاب دبیر و پیشنهاد استاد مشاور .9

 

 

 

 



 زمان بندی انتخابات: ( 3ماده 

 sasnews.sbu.ac.irاز طریق وب سایت   5/7/1400دوشنبه    : )کاندیداتوری(نام داوطلبان  تاریخ شروع ثبت.1

 14ساعت   21/7/1400چهارشنبه       : )کاندیداتوری(  تاریخ پایان ثبت نام داوطلبان.2

 25/7/1400شنبه  یک :   کاندیداتوری    اعالم لیست نهایی و تایید شده داوطلبان.3

تا ساعت 29/7/1400لغایت    25/7/1400از تاریخ    )تایید صالحیت شدگان کاندیداتوری(  شروع تبلیغات دانشجویان.4

 شب    12

 17صبح الی  8از ساعت   1400/ 30/7    جمعه  :  تاریخ برگزاری انتخابات

 شب   24عصر لغایت    17از ساعت     30/7/1400شمارش آراء : 

  14ساعت    1/8/1400  شنبه    انتخابات :قطعی    اعالم نتایج 

 

 

 

 

 شورای مرکزی انجمن های علمی باید واجد شرایط ذیل باشند: انتخابات   داوطلبدانشجویان  (  4ماده  
 

 شرایط عمومی  - الف

 اشتغال به تحصیل در رشته مربوط -1

 عضویت در انجمن  -2

 دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی  ی هاعدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل -3

منجر  -4 انضباطی  محکومیت  دارای  فرد  که  مواردی  پرونده    در  در  درج  و  کتبی  توبیخ  است، تشخیص به 

 خواهد بود.   صالحیت داوطلبی بر عهده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

 کاردانی، کارشناسی و دکترای عمومی گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقاطع   -5

 عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته -6

 

 

 شرایط اختصاصی  - ب

 نباشد.  14معدل نیم سال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیم سال و یا کمتر از   -1

داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده در نشریات علمی ترویجی، علمی پژوهشی با علمی مروری و  -2

 تخصصی مشروط به تأیید مدیر گروه یا استاد مشاور انجمن    نشریات علمی 



 

 

 اجرا با همکاری در اجرای یک طرح پژوهشی و ارائه تأییدیه از کارفرما یا مجری طرح    -3

 تألیف یا ترجمه کتاب تألیف یا همکاری در     -4

 همکاری و مشارکت در اختراع ثبت شده با طرح کارآفرینی مورد تأیید مراجع ذیصالح    -5

داوطلبان باید واجد همه بندهای شرایط عمومی باشند اما داشتن حداقل یکی از شرایط اختصاصی   -تبصره  

 . کندکفایت می

 

معاون     ،علمی دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوریآیین نامه تاسیس انجمن های    25ماده  براساس    (5ماده  

ه به  را  شرایط  واجد  نامزدهای  اسامی  و  بررسی  را  نامزدها  صالحیت  دانشگاه  اجتماعی  و  اجرایی   ئتیفرهنگی 

 کند. انتخابات اعالم می

اجرایی انتخابات در کلیه مراحل   ئتیدر صورت وجود هرگونه شکایت و یا اعتراض نسبت به عملکرد ه:  1  )نکته

 .(فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مرجع پیگیری استمدیریت  انتخابات انجمن،  

: دانشجویانی که عضو انجمن در سال گذشته بوده و هیچگونه فعالیتی نداشته اند امکان شرکت در انتخابات 2)نکته  

 را نخواهند داشت. ( 

 

 تهیه و تنظیم و به تصویب کمیته اجرایی انتخابات رسیده است.   8/5/1400ماده در تاریخ     5این دستورالعمل در  
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