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  يتعال باسمه
  

  ياسالم آزاد دانشگاه نخبگان و جوان پژوهشگران ياههباشگا محترم يرؤسا
د رمواشايسته است اي علمي دانشجويي، هند صدور مجوز تأسيس انجمنيآبه منظور ايجاد وحدت رويه، تسريع و تسهيل فر. احترام و سالم با

  مدنظر قرار گيرد: درخواست تأسيس انجمن علمي دانشجويي ارسال مداركدر خصوص زير 
  :مورد نيازالف) مدارك 

به ستاد  از طريق سيستم اتوماسيون اداريمتقاضي و از سوي رياست محترم واحد كه انجمن علمي دانشجويي مورد نظر  نامه درخواست تأسيس -١
  ارسال شده باشد؛ )به همراه ساير مدارك( مركزي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

  حكم استخدامي كارگزيني استاد مشاور انجمن علمي دانشجويي مورد نظر؛ رونوشت تمام صفحه و واضح ازو  رزومه علمي -٢
(معاونت دانشجويي  حراست و كميته انضباطيتأسيس انجمن علمي دانشجويي مورد نظر از  استعالم اخالقي دانشجويان متقاضيرونوشت خواناي پاسخ  -٣

  و فرهنگي) واحد درخواست كننده؛
  دانشجويان متقاضي تأسيس انجمن علمي دانشجويي مورد نظر؛ كارنامه تحصيلي -٤
آخرين  د.امضا شده باش تمام صفحات آنخوانده و با خودكار آبي تكميل و  انجمن و استاد مشاور مؤسس دانشجويان كليه توسطكه  نامه انجمناساس -٥

توسط رياست عالي  ١١/٢/١٤٠٠ص به تاريخ /٤٨٣/١٠هاي علمي دانشجويي دانشگاه به شماره نامه انجمنمذكور در آييننامه اساسنسخه 
است اطمينان حاصل بفرماييد كه دانشجويان  ضروريدسترس است.  درورت فايل مستقل دانشگاه ابالغ شده و در سايت ستاد مركزي باشگاه به ص

  .امضا نمايندو سپس  نامه را با دقت مطالعه نمودهسو استاد مشاور مفاد اسا
  .ذيل اطالعات تكميلي درخواست شده -٦
  

  :اطالعات تكميليب) 
  .ودجهبپيش بيني يكساله انجمن با ذكر عنوان و هاي فعاليتني بيبرنامه پيش) ١
گرايش و -رشتهتفكيك به  شوند)مذكور علمي دانشجويي توانند عضو انجمن كه ميهاي مرتبط (دانشجوياني رشتهتعداد دانشجويان آمار مربوط به ) ٢

  .دامنه دانشجويي فعاليت انجمن)به عبارتي، ( در واحد متقاضي مقطع تحصيلي
  هاي علمي واحد.براي انجمنمجوزهاي صادره  فهرست) ٣
  .اند)شته فعاليت ثبت شده داشتهذگهايي كه در يك سال (انجمن هاي فعال واحدانجمن فهرست) ٤
(اين اطالعات  تا زمان درخواست سال جاريو  گذشته مالي سالدر واحد دانشگاهي علمي دانشجويي  هايانجمن به كليهتخصيص يافته ) ميزان بودجه ٥

  .گردد، درج گردد)ارسال مي از سوي رياست محترم واحدكه درخواست تأسيس انجمن علمي دانشجويي مورد نظر در نامه 
  
هفته  كاري گردد. لذا مداركي كه تا آخرين روزهاي زوج تشكيل ميهاي علمي دانشگاه در آخرين هفته ماهكميسيون مركزي انجمن ) فرآيند بررسي:پ

  ارسال شده باشند در دستوركار قرار خواهند گرفت. و  تكميل دستورالعملاين دوم ماه منتهي به برگزاري جلسه طبق 
  

 اف مستقل)دياداري (اسكن هر مدرك جدا و در قالب تصوير يا پي از طريق اتوماسيون فوق الذكر و اطالعات كليه مداركاست  شايستهت) نحوه ارسال: 
 نامهاساس) و اصل از حراست و كميته انضباطي(پاسخ استعالم اخالقي دانشجويان ، حكم استخدامي كارگزيني استاد مشاور، درخواست تأسيس نامهو 

 گردد.ارسال  دانشگاهبراي طرح در كميسيون مركزي علمي دانشجويي  به آدرس ستاد مركزي باشگاهبه صورت پستي  امضا شده

  
  و احترامبا تشكر

  ١٤٠٠شهريورماه  ٨
 دانشجويي ستاد مركزي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان كل هدايت و توانمندسازياداره


