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 و اهداف کلیات -یکمفصل 

  -1 ماده

در سطح ملی و بین المللی گروهی علمی های گسترش همکاری و دانشجویی کشور های علمیبه منظور استفاده از ظرفیت انجمن

 شود.تشکیل می «کشور علوم اجتماعی دانشگاه های سراسردانشجویی می علهای انجمناتحادیه »

دانشجویی علوم اجتماعی علمی های انجمناتحادیه »به جای ،«اتحادیه»رعایت اختصار از واژه  به منظوردر متن حاضر  -1 تبصره

 استفاده شده است.« علمی دانشجویی انجمن»، به جای «انجمن» و از«های سراسر کشوردانشگاه

  -2 ماده

که در  علوم اجتماعیی مرتبط با رشته علمی یهاحوزهدر فعال دانشجویی های علمی متشکل از انجمنغیرانتفاعی  سازمانیادیه اتح

 د.نکنفعالیت میها و موسسات آموزش عالی کشور دانشگاه

 فعالیتو چارچوب مدت  -3 ماده

و از تاریخ اخذ مجوز فعالیت از اداره کل  هشد برای مدت نامحدود تشکیلاساسنامه توسط مجمع عمومی اتحادیه از تاریخ تصویب 

پیروی قوانین جمهوری اسالمی ایران فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای شخصیت حقوقی است. اتحادیه از 

های علمی ای انجمنهفعالیت اتحادیههای علمی دانشجویی و دستورالعمل اجرائی نامه انجمنآئینملزم به رعایت مشخصا  کند ومی

 .استدانشجویی 

 های فعالیتحوزه -4 ماده

کند. از جمله فعالیت می های مختلف علوم اجتماعیتخصصی گرایش هایهای علمی و پژوهشی مرتبط با حوزهاتحادیه در زمینه

 های فعالیت اتحادیه از قرار زیر است:حوزه

 انتشار کتب و نشریات علمی سراسری  -

 ی علمی و تخصصی داخلی و بین المللیهانو انجم ارتباط با نهادها -

 علمی در سطح ملی و بین المللی گردهماییبرگزاری  -

 های کشورهای علمی در دانشگاهبرگزاری کارگاه -

 برگزاری مسابقات علمی در سطح ملی و بین المللی -

 مطالبات علمی دانشجویانبرای پیگیری  و ارتباط با نهادهای موثر های علوم اجتماعیویان رشتهنمایندگی علمی دانشج -

 گذاری آموزشی و پژوهشیدر حوزه سیاست

 های مرتبط با حوزه علمی علوم اجتماعی متناسب با صالحدید مجمع شورای مرکزی اتحادیهکلیه فعالیت -

و اجرا ریزی ها برنامهدانشگاهاتحادیه به میزبانی های علمی عضو های اتحادیه باید از طریق هماهنگی با انجمنبرنامه -1 تبصره

 شود. 
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 اهداف -5 ماده

 :قرار زیر است ازشود پیگیری میهای اتحادیه فعالیت ی که از طریقاهداف

ان ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن روحیه مشارکت جمعی و خالقیت و شکوفایی علمی دانشجوی -

 ی علوم اجتماعیرشته

 نشگاه و جامعهکمک به تقویت علوم اجتماعی مستقل و انتقادی در دا -

برطرف نمودن معضالت و گسترش نقد اجتماعی و ارائه راهکار تالش برای  تقویت نقد اجتماعی در دانشگاه و جامعه و  -

 مشکالت

 سازی آموزش، از بین رفتن استقالل دانشگاه و ...  نقد فرآیندهای مخرب نهاد و محتوای علم مانند کاالیی -

 های اجتماعی در جامعهو آسیبها تالش برای کاهش انواع نابرابری -

و علوم اجتماعی های علمی رشتههای تالش برای فراگیرشدن اتحادیه در سطح ملی از طریق عضویت کلیه انجمن -

 در دانشگاه ها ی علمی دانشجویی علوم اجتماعیحمایت از راه اندازی و تشکیل انجمن ها

 های موفقو همکاری مشترک و تکثیر ایده افزاییهای علمی از طریق همانجمن ارتقاء سطح فعالیت -

های علمی عضو اتحادیه به جهت استفاده بهینه از ها و حمایت از حقوق انجمنمدیریت، هماهنگی و نظارت بر فعالیت -

 های موجودظرفیت

 
 

 های اتحادیهبرنامه -6 ماده

 دوره مسئولیت: های زیر در طیبرگزاری برنامهریزی برای برنامهشورای مرکزی اتحادیه موظف است به 

 سراسری انتشار نشریه -

 ای جهت ایجاد تبادل علمی میان مرکز و پیرامون و کاهش فاصله میان آنهاهای منطقهبرگزاری همایش -

های مختلف و برگزاری جلسات منظم با مسئولین جهت ارائه های علمی در حوزهگردآوری نظرات علمی اعضای انجمن -

 آنهاهای علمی به نظرات اعضای انجمن

 های علمی جهت پیگیری اهداف اتحادیه برگزاری کارگاه -

 تخلف تشکیالتی -7 ماده

 آیند:به حساب می تشکیالتیموارد زیر از جمله تخلفات 

 شورای مرکزیسوء استفاده از مهر و نشان اتحادیه و بدون تصویب  -

 سوء استفاده از بودجه و عدم شفافیت مالی -

 شست ساالنهعدم التزام نسبت به اساسنامه و مصوبات ن -

 

مصادیق، هیئت بررسی و تعیین نامه داخلی جهت تصویب مجمع عمومی به منظور ملزم به ارائه آیین شورای مرکزی -1 تبصره

 خواهد بود.با تخلفات تشکیالتی احکام متناسب 
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 اتحادیه ضوابط عضویت در -ومفصل د

 حقوقیاعضای  -8 ماده

 توانندمیهستند حوزه علمی علوم اجتماعی فعال در که کشور رسراس و مراکز آموزش عالی هادانشگاه دانشجویی علمی هایانجمن

 شانیت صاحبرا دارد و به نمایندگی از انجمن عمومی های عضو اتحادیه حق حضور در مجمع انجمن هنمایند شوند. اتحادیه عضو

 . بود دخواه اساسنامه این مقررات ذیل سازیتصمیم و گیریتصمیم

 هضوابط عضویت انجمن در اتحادی -9 ماده

 عبارتند از:در اتحادیه ها های علمی دانشجویی دانشگاهضوابط عضویت انجمن

علمی و تخصصی علوم اجتماعی مطابق با ضوابط مندرج در دفترچه  عضو باید مرتبط با حوزههای انجمنحوزه فعالیت  -

 باشند. کنکور سراسری

 پذیرش و التزام نسبت به اساسنامه اتحادیه -

 ت اتحادیهالتزام به اجرای مصوبا -

 

 شرایط نماینده انجمن  -10 ماده

 :در زمان برگزاری مجمع عمومی اتحادیهمجمع  حاضر درانجمن نماینده شرایط 

 دانشجو باشد. -

 شورای مرکزی انجمن باشد. عضو -

 

 ارکان اتحادیه، اختیارات و وظایف -مسوفصل 

 ارکان اتحادیه -11 ماده

 .)بازرسان( زرسباو  ، شورای مرکزیمجمع عمومیاتحادیه عبارتند از اصلی ارکان 

 مجمع عمومی -12 ماده

 . شودالعاده تشکیل مییا فوق)ساالنه( که بصورت عادی  است اتحادیه ی درگیرباالترین رکن تصمیممجمع عمومی 

 :مجمع عمومی عادیو وظایف  اختیارات -13 ماده

 خط مشی اتحادیه تصویب و مسائل و مشکالت پیرامون گیریتصمیم و نظر بررسی،تبادل -13-1

 های آتیمجمعتاسیسی و اصالح آن در  مجمعنامه در بررسی و تصویب اساس -13-2
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 اتحادیه انبازرسو  شورای مرکزی انتخاب اعضای -13-3

 تفسیر اساسنامه -13-4

 مجمع عمومی نحوه برگزاری 

ریزی جهت برگزاری مجمع عمومی بر عهده شورای مرکزی اتحادیه با هماهنگی دانشگاه و انجمن میزبان برنامه -13-5

 است. 

کل نمایندگان  نصف به عالوه یکشود و با حضور تشکیل می بار و در ماه اردیبهشتومی عادی سالی یکمجمع عم -13-6

که حداقل بیست یافت، مشروط به آنخواهد  ترسمی )از هر انجمن علمی یک نماینده(های عضو اتحادیهانجمن

بی اعضا، تصمیمات مجمع با رای اکثریت نس. داشته باشندانجمن علمی از ده دانشگاه دولتی در مجمع حضور 

 رسمیت خواهد داشت. 

مجمع عمومی با حضور حداقل در صورتی که در دعوت نخست، جلسه مجمع عمومی به رسمیت نرسید، جلسه دوم  -1 تبصره

 بیست انجمن از ده دانشگاه دولتی رسمیت خواهد یافت.

ز طریق ارسال های عضو را کتبا اهفته پیش از برگزاری مجمع، انجمن دوشورای مرکزی اتحادیه موظف است حداقل  -2 تبصره

کننده، نسبت به زمان، مکان و نامه سفارشی و یا از طریق ارسال ایمیل رسمی با تایید دریافت ایمیل از دریافت

 های برگزاری مجمع مطلع سازد.برنامه

، نماینده خود را به شورای مرکزی اتحادیه یک هفته پیش از برگزاری مجمع عمومیهای عضو اتحادیه موظفند انجمن -3 تبصره

 نمایند. یمعرف

اداره جلسات مجمع عمومی بر عهده هیئت رئیسه سه نفره با ترکیب رئیس، نائب رئیس و منشی خواهد بود که در  -13-7

 شوند. ابتدای جلسه مجمع با رای اکثریت نسبی حاضران انتخاب می

اتحادیه  توانند کاندیدای شورای مرکزینمی ،مجمعدر صورت مخالفت اکثریت اعضای اعضای منتخب هیئت رئیسه  -1 تبصره

 شوند. 

سه های حداقل دستور جلسات مجمع در حین برگزاری مبتنی بر پیشنهاداتی خواهد بود که کتبا توسط انجمن -13-8

 ارائه شده باشد.مجمع دانشگاه به هیئت رئیسه 

 ها و پیشنهادات را قبل ازریزی کرده و طرحرا برنامه تخصصیهای تواند به تناسب نیاز، کمیسیونمجمع عمومی می -13-9

برساند. رای کمیسیون جنبه مشورتی داشته و پیشنهادات تخصصی ، به تصویب کمیسیون مجمعطرح در 

 تواند محدود به طرح در کمیسیون نباشد.می

برای شورای مرکزی مجمع مجمع عمومی در جلسه رسمی، با رای اکثریت حاضران مصوبه خواهد داشت و مصوبه  -13-10

 الزم االجراست.های عضو و انجمن



 های علمی دانشجویی علوم اجتماعی دانشگاه های سراسر کشوراساسنامه اتحادیه انجمن

6 

 

 العادهفوق عمومیمجمع  -14 ماده

و یا موارد  عادیهای عضو به منظور انجام وظایف مجمع عمومی انجمن زا 3/1یا  اتحادیه از اعضای شورای مرکزی 3/2درخواست  هب

 :شودتشکیل میذکر شده در زیر 

 )بازرسان( اتحادیه یا بازرسعزل و استیضاح اعضای شورای مرکزی  -

در مواردی که شورای مرکزی از  جایگزینی اعضای شورای مرکزی یا هیئت رئیسه به دالیلی چون استعفا و یا استیضاح -

 افتد.می نصاب

 

حضور نماینده اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت  هبمشروط العاده فوقیا جلسات مجمع عمومی عادی رسمیت  -1 تبصره

 .استعلوم، تحقیقات و فناوری 

 بازرس -15 ماده

کند. نفر اول بازرس اصلی و نفر دوم بازرس علی البدل دیه انتخاب مینه دو نفر را به عنوان بازرس اتحامی در جلسه ساالمجمع عمو

 :از  است اتحادیه عبارت خواهد بود. وظایف بازرس

 عمومی؛ مجمع برای گزارش تهیه و اتحادیه مالی اوراق و اسناد لیهبررسی ک -

 عمومی؛ مجمع ارائه به برای عملکرد گزارش هتهی وحضور در جلسات شورای مرکزی  -

 در جلسات شورای مرکزی اتحادیهمصوبات مجمع  اجرایپیگیری  -

 رسیدگی به شکایات  -

 های داخلی نظارت بر تهیه و اجرای آیین نامه -

 

 شورای مرکزی -16 ماده

معتبر  حاضرین ءرسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرا ی شوراشورای مرکزی با حضور اکثریت اعضاجلسات  -16-1

 خواهد بود. 

 صورت پذیرد. توسط دبیر اتحادیه روز قبل از تشکیل جلسه  10دعوت از اعضای شورای مرکزی باید حداقل  -16-2

در جلسات شورای مرکزی به عنوان عضو مدعو بدون حق رای شرکت کنند.  بازرسانالزامی است حداقل یک نفر از  -16-3

 ای جلسات شورای مرکزی است.بر بازرسان اتحادیهدبیر اتحادیه موظف به دعوت از 

 وظایف و اختیارات شورای مرکزی -16-4

 طبق اساسنامه و مصوبات مجمع اتحادیه  امورمدیریت  -

 های غیرعضو برای حضور در مجمعو دعوت از انجمن های عضوگسترش تعداد انجمن -

 هاهای عضو جهت برگزاری برنامههماهنگی انجمن -

 ت ایشانهای تخصصی و نظارت بر فعالیتشکیل کمیته -
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های مختلف اتحادیه توسط اعضای شورای مرکزی و ارائه گزارش از عملکرد کمیته به مجمع قبول مسئولیت کمیته -

 عمومی

 مسئولیت سخنگویی اتحادیه و نمایندگی آن در مجامع علمی و دانشگاهی -

 العادهبرگزاری مجمع عمومی عادی یا فوقهماهنگی  -

 هاو پاسخگویی در قبال مسئولیتمجمع عمومی ه بشورای مرکزی ارائه گزارش از عملکرد  -

 ر اتحادیهوانظران، افراد صاحب تجربه و ادتشکیل شورای مشورتی اتحادیه با دعوت از محققان، صاحب -

 المللیارتباط با مجامع تخصصی داخلی و بین -

 از جانب اتحادیهالمللی انتخاب و معرفی نماینده در مجامع علمی داخلی و بین -

 

 رای مرکزیاعضای شو -17 ماده

 مجمعحاضران در اکثریت نسبی که با رای  البدل استعضو علی 2اصلی و عضو (7)یا  5شورای مرکزی متشکل از  -17-1

 شوند.انتخاب می )از هر انجمن علمی یک نماینده(

 نماینده هر انجمن علمی در مجمع، دبیر یا نماینده دبیر انجمن علمی خواهد بود.  -17-2

 .استهای مختلف ری خود موظف به انتخاب دبیر اتحادیه، و مسئوالن کمیتهشورای مرکزی در اولین جلسه کا -17-3

در قبال اختیارات و وظایف خود به شورای مرکزی و مجمع عمومی پاسخگو اعضای شورای مرکزی اتحادیه 

 هستند.

علمی بایست در زمان برگزاری انتخابات، عضو شورای انجمن اتحادیه، می مرکزی کاندیداهای عضویت در شورای -17-4

 دانشگاه خود باشند. 

، از هر اتحادیه شوند، اما حداکثرمرکزی توانند کاندیدای عضویت در شورای از هر دانشگاه، افراد به هر تعداد می -17-5

 .تواند در شورای اتحادیه عضو شود، میدو نفر از هر دانشگاه انجمن علمی یک نفر و 

توانند کاندیدای تا پایان تحصیلشان باقی مانده باشد، نمی کسانی که در زمان برگزاری انتخابات کمتر از یک سال -17-6

 عضویت در شورای مرکزی اتحادیه شوند 

 آیند. برای مدت یک سال به عضویت شورای مرکزی اتحادیه در میبه عنوان شخصیت حقیقی، اعضای انتخاب شده،  -17-7

 مرکزی انتخاب خواهد شد. دبیر اتحادیه، با رای اکثریت اعضای شورای مرکزی، از میان اعضای شورای  -17-8

 شرایط اعضای شورای مرکزی -17-9

 امکان تخصیص وقت کافی -

 شهرت اخالقی، علمی و آکادمیک -

 مدیر و مدبر و منظم در امور -

 در زمان برگزاری مجمع انجمن عضو اتحادیه گی ازعضویت در مجمع به نمایند -
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 طرق پایان عضویت در شورای مرکزی -17-10

ا استعفای خود را تسلیم شورای مرکزی کرده و در شورای مرکزی نیز به تصویب استعفا: عضو شورای مرکزی باید کتب -

 برسد. 

سؤال مجمع  طرح از پس مرکزی، شورای عضو که بود خواهد ممکن آن از پس مرکزی شورای عضو استیضاحاستیضاح: -

 .باشد نکرده قانع بیفتد نصاب از سؤال که نحوی به را کنندگان سؤال او، از عمومی

 

شود و باید به تصویب العاده انجام میفوق مجمعالزم است. استیضاح در از اعضای مجمع  3/1رح سوال، امضایبرای ط -1 تبصره

 برسد. مجمع

 اختیارات و وظایف دبیر اتحادیه -18 ماده

نب المللی و باالترین مقام اتحادیه خواهد بود و از جادبیر اتحادیه نماینده حقوقی اتحادیه در جوامع علمی و تخصصی داخلی و بین

 اتحادیه وظایف و اختیارات زیر را دارد:

 صاحب حق امضاء از جانب اتحادیهو نماینده حقوقی  -

 پیگیری تصویب اصالحات اساسنامه رابط اتحادیه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مسئول  -

 و ریاست و اداره آن جلسات شورای مرکزیبرنامه ریزی جهت تشکیل  -

 به مجمع عمومیمرکزی  از عملکرد شورایارائه گزارش  -

های اتحادیه برای ارائه به مرجع نظارت و تهیه گزارش ساالنه و تنظیم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه -

 مجمع عمومی 

 مسئولیت پیگیری مصوبات جلسه شورای مرکزی -

 

 مشاورانشورای  -19 ماده

های اتحادیه ترتیب دهد. اعضای شورای مشاوران فعالیتموظف است جلساتی را برای مشورت و ارتقاء سطح شورای مرکزی اتحادیه 

 آموختگان موفق و فعاالن جامعه مدنی باشند. ر اتحادیه و دانش، ادواالمللینظران داخلی و بینبین صاحبتوانند از می

 موارد متفرقهبودجه و  -مچهارفصل 

 و درآمدها منابع مالی -20 ماده

 مک مالی بپردازد:از محل موارد زیر به اخذ کتواند اتحادیه می -20-1

 نهادهای دولتی و عمومیو دیگر  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -

 آموزشی برای دانشجویان،  -های علمی، برگزاری کارگاهفروش کتب و نشریات علمی درآمدهای ناشی از  -

 حق عضویت داوطلبانه اعضا -

 هادریافت هدایا و کمک -
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درآمدها و های طرح شده در این اساسنامه شود. و فعالیت کلیه عواید و درآمدهای اتحادیه باید صرف اهداف -20-2

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  اداره کل فرهنگی و اجتماعیهای اتحادیه باید ثبت و شرح آن به اطالع هزینه

 همچنین مجمع عمومی اتحادیه برسد.

 هاکمیته -21 ماده

با و ای هایی بصورت منطقهضو، کمیتههای علمی عتر تصمیمات و مشارکت حداکثری انجمنجهت اجرای مطلوب -21-1

طرح در شورای اندیشی جهت ارائه همها موظف به کمیتهگیرد. مسئولیت اعضای شورای مرکزی شکل می

 ای ضروری اتحادیه عبارت خواهند بود از: هکمیتهمرکزی و یا مجمع عمومی هستند. 

 پژوهش -

 روابط عمومی، نشر و رسانه -

 و تشکیالت اخلیی دهانامهآئیننامه، اساس -

 ها بر اساس تصمیم مجمع یا شورای مرکزی شکل خواهد گرفت. بقیه کمیته

سال توسط دبیر های علمی عضو خواهد بود. حکم ریاست کمیته برای مدت یکانجمن نمایندگانها از بین کمیتهعضای ا

 شود.اتحادیه امضا و ابالغ می

 .ضورداردنماینده ایشان در کمیته حکه است  ییهاانجمناستفاده از ظرفیت موظف به  کمیتههر  -21-2

 هاوظایف مشترک کمیته -22 ماده

 ها از قرار زیر است:وظایف مشترک کمیته

 های کمیته و ارائه مکتوب طرح برای تصویب در شورای مرکزی و یا مجمع عمومیاندیشی پیرامون رسالتهم -

در زمینه  های علمی عضوهای اتحادیه و انجمنتانداز و ماموریتهیه و تدوین اسناد باالدستی اعم از اهداف، چشم -

 های هر کمیتهکارویژه

شناسایی افراد صاحب تجربه و خوش فکر برای حضور در شورای مشاوران و یا استفاده از نظرات ایشان در راستای  -

 و معرفی به شورای مرکزی های کمیتهماموریت

 

 انحالل -23 ماده

پذیرد. در صورت العاده انجام مییا فوق مجمع عمومی عادیضای مجمع عمومی در از کل اعدو سوم  درخواستانحالل اتحادیه با 

تصمیم به انحالل، مجمع عمومی حداقل سه نفر را به عنوان هیئت تسویه انتخاب و اعضای این هیئت موظف خواهند بود با 

 د.نل اتحادیه نمایفرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اقدام به انجام مراحل قانونی انحالاداره کل هماهنگی 

اتحادیه فعالیت ساله اعضای شورای مرکزی و عدم تشکیل شورای مرکزی جدید، در صورت به پایان رسیدن دوره یک -1 تبصره

  مجدد اتحادیه در چنین شرایطی منوط به طی مجدد فرایند تاسیس خواهد بود.فعالیت خواهد شد. تعلیق

 ماده پایانی -24 ماده
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به و در تاریخ ................... به تایید مجمع عمومی رسیده  23/2/95مورخ  مجمعدر  ماده،  24فصل، و چهاراین اساسنامه مشتمل بر 

 .رسیده است ، تحقیقات و فناوریوزارت علومتایید اداره کل فرهنگی و اجتماعی 

 

 


