
 و دانشگاه دانشجو نظر تبادل و تعامل شورای نامه آئین

 

ثِ هٌظَس تجبدل ًظش ٍ اعالع اص ًظشات هشَستی داًشجَیبى دس هَسد هؼبئل ٍ هشکالت داًشگبُ ّب، اًتقبل ثی ٍاػغِ ًظشات هذیشیت 

، اجتوبػی، ػیبػی، فشٌّگی داًشگبُ ثِ داًشجَیبى، ایجبد فضبّبی هذیشیتی ػبلن، هتؼْذ ٍ پبػخگَ، طسف ًگشی دس هؼبئل ػلوی

 فشٌّگی داًشگبُ ّب ٍ افضایش هیضاى سضبیت هٌذی ٍ صٌفی داًشجَیبى، اػتالی ػشهبیِ اجتوبػی، استقبی ػغح ػلوی شَسای

 .اًشگبُ ّبی کشَس تشکیل هی شَدداًشجَیبى اص ػولکشد هؼئَلیي داًشگبُ ّبی کشَس ثشاػبع ایي آییي ًبهِ دس کلیِ د

ثب ّذف فشاّن آٍسدى صهیٌِ هٌبػت «شَسا»کِ دس ایي آییي ًبهِ ثِ اختصبس « ل ٍ تجبدل ًظش داًشجَ ٍ داًشگبُهشَسای تؼب»  -1ماده

ثشای استجبط هؼتقین هذیشیت داًشگبُ ثب داًشجَیبى، اعالع ثذٍى ٍاػغِ اص هؼبئل ٍ هشکالت داًشجَیبى، ًْبدیٌِ کشدى هشبسکت ٍ 

 .یی ٍ ثشًبهِ سیضی داًشگبُ ّب ثب تشکیت صیش تشکیل هی شَدتَجِ ثِ خَاػتِ ّبی داًشجَیبى دس ًظبم اجشا

 یک ًوبیٌذُ اص داًشجَیبى شبغل ثِ تحصیل ّش داًشکذُ، ایي ػضَ اص ثیي داًشجَیبى ّش داًشکذُ ٍ ثب  1-1

 اًتخبثبتی دس آغبص ًیوؼبل اٍل ّش ػبل تحصیلی ثب سای اکثشیت داًشجَیبى ششکت کٌٌذُ دس اًتخبثبت، ثشگضیذُ 

  .هؼئَل ثشگضاسی اًتخبثبت سئیغ داًشکذُ هی ثبشذ. دهی شَ

  یک ًوبیٌذُ اص شَسای ّوبٌّگی کبًَ ًْبی فشٌّگی ٍ ٌّشی داًشجَیبى ّش داًشگبُ 2-1

 یک ًوبیٌذُ ثِ اًتخبة هذیشاى هؼئَل ًششیبت داًشجَیی فؼبل دس داًشگب3-1ُ

 یک ًوبیٌذُ اص شَسای صٌفی داًشجَیبى  4-1

  .تخبة دثیشاى اًجوي ّبی ػلوی داًشجَیی داًشگبُیک ًوبیٌذُ ثِ اً 5-1

 یک ًوبیٌذُ اص ثضسگتشیي تشکل ػیبػی داًشجَیی فؼبل ٍ داسای هجَص فؼبلیت داًشگبُ 6-1

 یک ًوبیٌذُ اص ثؼیج داًشجَیی  7-1

 دٍ داًشجَی فؼبل دس فؼبلیت ّبی فشٌّگی ٍ دیٌی ثب هؼشفی هؼئَل دفتش ًْبد ًوبیٌذگی هقبم هؼظن  8-1

  .ی دس داًشگبُسّجش

 یک ًوبیٌذُ اص داًشجَیبى غیش ػضَ دس تشکل ّبی ػیبػی، اًجوي ّبی ػلوی، کبًَى ّبی فشٌّگی ٍ  9-1

  .شَساّبی صٌفی هقغغ کبسشٌبػی اسشذ ثِ اًتخبة هؼبٍى آهَصشی داًشگبُ

 ٌگی ٍ یک ًوبیٌذُ اص داًشجَیبى غیش ػضَ دس تشکل ّبی ػیبػی، اًجوي ّبی ػلوی، کبًَى ّبی فشّ 10-1

  .شَساّبی صٌفی هقغغ دکتشی ثِ اًتخبة هؼبٍى آهَصشی داًشگبُ

  .خَاٌّذ شذ هؼبٍى داًشجَیی، فشٌّگی ثِ سئیغ داًشگبُ هؼشفی تَػظ 6-1، 5-1، 4-1، 3-1، 2-1داًشجَیبى ثٌذ -1تبصره  

ذ ٍ حکن آًبى تَػظ سئیغ کلیِ داًشجَیبى هؼشفی شذُ ثشای هذت یکؼبل ثِ ػضَیت ایي شَسا پزیشفتِ خَاٌّذ ش -2تبصره 

  .ػضَیت هجذد آًبى دس صَست احشاص ششایظ ثشای دٍسُ ّبی ثؼذی ثالهبًغ اػت .داًشگبُ صبدس خَاّذ شذ

بی ػیبػی، اًجوي ّبی ػلوی، تشکل ًّجبیذ ػضَ ّیچ یک اص  1 1داٍعلجبى احشاص ًوبیٌذگی هٌتخت هَضَع ثٌذ  -3تبصره 

  .بت داًشجَیی ثبشٌذکبًًَْبی فشٌّگی، شَساّبی صٌفی ٍ ًششی

  .داًشجَیبى ػضَ شَسا ثبیذ ٍاجذ ششایظ صیش ثبشٌذ -2ماده 

 حذاقل یک ًیوؼبل تحصیلی سا ثب هَفقیت دس داًشگبُ ػپشی کشدُ ثبشٌذ ٍ ػبثقِ هششٍعی دس پشًٍذُ  -1

  .تحصیلی ًذاشتِ ثبشٌذ

  .اص تحصیل ثِ هذت یک ًیوؼبل تحصیلی شذُ ثبشذ، ًذاشتِ ثبشٌذحکن قغؼی کویتِ اًضجبعی کِ هٌجش ثِ هحشٍهیت -2

  .حذاقل یک ػبل ثِ تبسیخ فشاغت اص تحصیل آًبى ثبقی هبًذُ ثبشذ -3

  .یکی اص ثیي داًشجَیبى ػضَ شَسا تَػظ سئیغ داًشگبُ ثِ ػوت دثیشی ایي شَسا اًتخبة خَاّذ شذ -3ماده 



تٌظین دػتَس جلؼبت، ّوبٌّگی تشکیل جلؼبت، دػَت اػضبء ثِ جلؼِ،  دثیش شَسا ثشای هذت یک ػبل ٍظیفِ -4ماده 

  .هؼتٌذػبصی ٍ تْیِ صَستجلؼِ ّب سا ػْذ ّذاس اػت

 ششکت کلیِ اػضبء دس جلؼبت الضاهی ٍ دس صَست. جلؼبت شَسا ثِ صَست هٌظن ٍ دٍ هبُ یک ثبس ثشگضاس هی شَد -5ماده 

ػضَیت فشد غبیت دس شَسا هلغی ٍ فشد دیگشی هؼشفی ٍ هٌصَة  ،(عَل ػبل) غیجت دس دٍ جلؼِ هتَالی یب ػِ جلؼِ هتٌبٍة دس

  .هی شَد

  .دس تؼغیالت ًَسٍص ٍ تبثؼتبى الضاهی ثشای تشکیل جلؼبت هبّبًِ یب ثِ عَس کلی جلؼِ ٍجَد ًذاسد -تبصره

، تقَین داًشگبّی ٍ ًظبیش ًظیش تجْیضات آهَصشی، پظٍّشی)هَضَػبت جلؼبت پیشاهَى هؼبئل داًشگبُ اػن اص ػلوی  -6ماده 

هؼبئل فشٌّگی، اجتوبػی ٍ ػیبػی ٍ هؼبئل ( ػلف ػشٍیغ، خَاثگبُ، ایبة ٍ رّبة، ٍام، کوک ّضیٌِ داًشجَیی )، سفبّی (آى

  .داًشجَیبى خَاّذ ثَد .... هشتجظ ثب تشکل ّب ٍ فؼبلیت ّبی فشٌّگی، ػیبػی، ػلوی، اجتوبػی ٍ

  .ل دیگش ًیض هی تَاًذ دس دػتَس هجبحث جلؼبت قشاس گیشدثب تشخیص سئیغ داًشگبُ، هؼبئ: تجصشُ

  .سئیغ شَسا، سئیغ داًشگبُ ٍ قبئن هقبم ٍی هؼبٍى داًشجَیی فشٌّگی اػت -7ماده

ثشاػبع ًظش سئیغ داًشگبُ، هؼبًٍبى، هذیشاى ٍ ػبیش هؼئَالى داًشگبُ ثشای ششکت دس ایي جلؼبت ٍ اعالع اص ًظشات  -8ماده 

  .جَ یب اػالم ثشخی اص ثشًبهِ ّب ٍ ػیبػت ّب ثِ جلؼبت شَسا دػَت خَاٌّذ شذگشٍُ هشبٍساى داًش

 ثِ هٌظَس ایجبد اًگیضُ ثیشتش دس داًشجَیبى ٍ هشبسکت فؼبل آًبى دس هجبحث شَسا، سئیغ داًشگبُ ػبلی یکجبس جلؼِ -9ماده 

  .هشتشک شَسا ٍ ّیئت سئیؼِ داًشگبُ سا تشکیل خَاّذ داد

. ضوي حضَس فؼبل دس جلؼبت، هَظف ثِ حفظ اػشاس ٍ هؼبئل هحشهبًِ هغشح شذُ دس جلؼبت هی ثبشٌذاػضبی شَسا  -11ماده

  .ثب فشد خبعی ثشاثش هقشسات سفتبس خَاّذ شذ .تشخیص هحشهبًِ ثَدى هَضَػبت ثب سئغ داًشگبُ اػت

ا ًوی تَاًٌذ دس اهَس اجشایی چَى هجبحث ٍ جلؼبت ایي شَسا هشَستی اػت، اػضبی آى اص حیث ػضَیت دس ایي شَس  -11ماده 

  .سیضی داًشگبُ هذاخلِ کٌٌذ ٍِ ثشًبه

اػضبی شَسای ّش داًشگبُ یک ًفش سا اص ثیي خَد ثشای ػضَیت دس شَسای هشَستی داًشجَیی ٍصاست ػلَم، تحقیقبت  -12ماده 

  .ٍ فٌبٍسی هؼشفی خَاّذ کشد

  .فشٌّگی ٍ اجتوبػی ٍصاست ػلَم، تحقیقبت ٍفٌبٍسی اػتًظبست ثش حؼي اجشای ایي آییي ًبهِ ثش ػْذُ هؼبٍى  -13ماده 

تَػظ ٍصیش ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍسی تصَیت ٍاص تبسیخ اثالؽ ثِ 8/9/85دس تبسیخ  تجصشُ 5هبدُ ٍ  14س ایي آییي ًبهِ د -14ماده  

  .داًشگبُ ّب، الصم االجشا خَاّذ ثَد

 


