اساسنامه
اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی فیزیک ایران
اصلاحی در تاریخ 2931/21/5

مهر و امضا انجمن های علمی حاضر در مجمع :

اساسنامه اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی فیزیک ایران

فصل یکم -کلیات و اهداف
ماده  -1نام
نام این مجموعه « اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی فیزیک ایران » است.
تبصره  -1در متن حاضر به لحاظ رعایت اختصار از واژه « اتحادیه » ،به جای عبارت « اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی فیزیک
ایران » استفاده شده است .همچنین از واژه « انجمن » ،به جای عبارت « انجمن علمی دانشجویی » استفاده شده
است.

ماده  -2تعریف
اتحادیه سازمانی غیرانتفاعی و متشکل از انجمنهای فعال در حوزههای علمی فیزیک (شامل رشتههای وابسته و زیرمجموعه فیزیک)
است که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور فعالیت می کنند و از تاریخ اخذ مجوز فعالیت از اداره کل فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دارای شخصیت حقوقی است و دبیر شورای مرکزی آن نماینده قانونی اتحادیه میباشد.

ماده  -3مدت و چارچوب فعالیت
اتحادیه از تاریخ تصویب این اساسنامه توسط مجمع عمومی برای مدت نامحدود تشکیل خواهد شد و ملزم به رعایت قوانین جمهوری
اسلامی ایران و قوانین دانشگاههای کشور است .اتحادیه همچنین ملزم به رعایت قوانین آئیننامه انجمنها و دستورالعمل اجرائی فعالیت
اتحادیههای انجمنها است.

ماده  -4حوزههای فعالیت
اتحادیه در زمینههای علمی و پژوهشی مرتبط با حوزههای علم فیزیک فعالیت میکند .از جمله حوزههای فعالیت اتحادیه از قرار زیر
است:
-

انتشار کتب و نشریات علمی سراسری
ارتباط با نهادها و انجمنهای علمی و تخصصی داخلی و بین المللی
برگزاری همایشها و کنفرانسها و گردهماییهای علمی در سطح ملی و بین المللی
برگزاری مسابقات علمی در سطح ملی و بین المللی
برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی استانی و ملی و بین المللی
نمایندگی علمیِ دانشجویان رشتههای فیزیک ،فیزیکمهندسی ،فوتونیک ،مهندسی پلاسما و دیگر رشتههای وابسته
ارتباط با نهادهای موثر در حوزه سیاستگذاری آموزشی و پژوهشی
حمایت و ارائه طرحهای نوین در جامعه علمی فیزیک
ترویج و حمایت از کارآفرینی و اشتغال فارغالتحصیلان علوم فیزیک
سازماندهی برنامهها و فعالیتهای مشترک انجمنهای تحت پوشش اتحادیه و نظارت بر آنها
حمایت از راه اندازی و تشکیل انجمنهای فیزیک و نیز فعالیت آنها در داخل دانشگاهها
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تبصره  -1اتحادیه شأنیت اجرایی ندارد و برنامههای اتحادیه باید از طریق هماهنگی با انجمنهای عضو اتحادیه به میزبانی دانشگاهها
برنامهریزی و اجرا شود.

ماده  -5اهداف
اهدافی که از طریق فعالیتهای اتحادیه پیگیری میشود از قرار زیر است:
-

شناسایی نیازهای کشور و تلاش برای برطرف نمودن معضلات و مشکلات مرتبط با علوم فیزیک
تلاش برای فراگیرشدن اتحادیه در سطح ملی از طریق عضویت کلیه انجمنهای حوزه فیزیک
تأثیرگذاری مثبت و حمایت از طرح های نوین آموزشی و پژوهشی در جامعه علمی فیزیک
تسهیل اکتساب و فرآیندسازی در فضای کار و اشتغال فارغالتحصیلان علوم فیزیک
ترویج و نهادینه کردن مفاهیم صحیح علم فیزیک و کاربردهای آن در جامعه
تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با اساتید و فیزیک پیشگان صاحب نظر
ایجاد بستری مناسب جهت ارتباط انجمن های علمی فیزیک سراسر کشور
تشویق و ترغیب و ایجاد روحیه پژوهش و شناسایی استعدادها

ماده  -6اصول حاکم بر فعالیتهای اتحادیه
اصول حاکم بر فعالیتهای اتحادیه عبارتاند از:
-

پایبندی به اخلاق حرفهای و آکادمیک
التزام به اصل شورا و مشورت و پرهیز از خودرایی و استبداد رای
التزام به اجرای تصمیمات اتحادیه
حاکم بودن اصل حسابرسی و مسئولیتپذیری
التزام به حفظ و امنیت اطلاعات مسائل داخلی و کاری اتحادیه در برابر ارگانها و مجموعههای رقیب
التزام به تعهد و تخصص کاری در برابر پذیرفتن مسئولیتها
پرهیز از منافع شخصی و گروهی در برابر منافع جمعی اتحادیه
پرهیز از دخالت دادن موضوعات سیاسی و سازمانی در امور علمی و حرفهای اتحادیه

ماده  -7تخلف تشکیلاتی
موارد زیر از جمله تخلفات تشکیلاتی به حساب میآیند:
-

سوء استفاده از مهر و نشان اتحادیه بدون تصویب شورای مرکزی
سوء استفاده از بودجه و عدم شفافیت مالی
عدم التزام نسبت به اصول اتحادیه (موضوع ماده )6

تبصره  -1شورای مرکزی ملزم به ارائه آیین نامه داخلی جهت تصویب مجمع عمومی به منظور تعیین مصادیق ،هیئت بررسی و
احکام متناسب با تخلفات تشکیلاتی خواهد بود.

فصل دوم -ضوابط عضویت در اتحادیه
3

اساسنامه اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی فیزیک ایران

ماده  -8اعضای حقوقی
انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور که فعال در حوزه علمی فیزیک هستند میتوانند عضو
حقوقی اتحادیه شوند .نماینده انجمنهای عضو اتحادیه حق حضور در مجمع عمومی را دارد و به نمایندگی از انجمن ،صاحب شأنیت
تصمیمگیری و تصمیمسازی ذیل مقررات این اساسنامه خواهد بود.
تبصره  -1اعضای حقوقی موظف به معرفی اتحادیه و شرح فعالیت های آن به اعضای انجمن علمی دانشگاه خود میباشند.

ماده  -9ضوابط عضویت انجمنها در اتحادیه
ضوابط عضویت انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاهها در اتحادیه عبارتند از:
-

حوزه فعالیت مرتبط با حوزهی علمی و تخصصی فیزیک
پذیرش و التزام نسبت به اساسنامه اتحادیه
التزام به اجرای مصوبات اتحادیه

ماده  -11شرایط نماینده انجمن
نماینده انجمن حاضر در مجمع اتحادیه باید در زمان برگزاری مجمع عمومی حائز شرایط زیر باشد:
-

دانشجو باشد.
عضو شورای مرکزی انجمن باشد.

تبصره  -1معرفی نماینده با گواهی ای از طرف دانشگاه مربوطه با مهر و امضای مدیر مجموعه و دبیر آن انجمن محرز میگردد.

ماده  -11اعضای حقیقی
اعضای حقیقی اتحادیه طبق آییننامههای داخلی اتحادیه از خدمات و حمایتهای اتحادیه بهرمند و از ایشان برای حضور در کمیتهها و کارگروهها و
پروژههای کوتاه مدت دعوت میگردد و شامل افراد زیر می شوند:

-

اعضایی که سالانه حق عضویت پرداخت میکنند.
نمایندگان اعضای حقوقی ادوار مختلف از بدو تأسیس.
اعضای شورای مرکزی هر انجمن عضو اتحادیه(مادامی که عضو شورای مرکزی باشند)
اعضای حقیقیای که حداقل یک دوره ،مسئولیتی در اتحادیه پذیرفته باشند.
اعضای افتخاری و وابسته که در هیئت بررسی اتحادیه به عضویت حقیقی اتحادیه در میآیند.

فصل سوم -ارکان اتحادیه ،اختیارات و وظایف
ماده  -12ارکان اتحادیه
ارکان اصلی اتحادیه عبارتند از مجمع عمومی ،شورای مرکزی و بازرسان
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ماده  -13مجمع عمومی
مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیمگیری در اتحادیه است که متشکل از نماینده انجمنهای فیزیک و رشته های وابسته است و بصورت
عادی (سالانه) یا فوقالعاده تشکیل میشود.
-

مجمع عمومی فوقالعاده در ماده  16تفسیر میشود.

ماده  -14اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی:
 -1-14بررسی ،تبادل نظر و تصمیمگیری پیرامون مشکلات و مسائل اتحادیه و تصویب خط مشی اتحادیه
 -2-14بررسی و تصویب اساسنامه در مجمع تاسیسی و اصلاح آن در مجمعهای آتی
 -3-14انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسان اتحادیه
 -4-14اخذ گزارش سالانه از فعالیتهای اتحادیه
 -5-14اخذ گزارش ترازنامه و صورتحساب سال مالی گذشته و بودجه سال آتی اتحادیه
 -6-14تصویب برنامه سالانه و سند چشمانداز اتحادیه

ماده  -15نحوه برگزاری مجمع عمومی
 -1-15برنامه ریزی جهت برگزاری مجمع عمومی بر عهده شورای مرکزی اتحادیه با هماهنگی دانشگاه و انجمن میزبان است.
 -2-15مجمع عمومی عادی سالی یکبار و در ماه آذر تشکیل میشود و با حضور نصف به علاوه یک نمایندگان کل انجمنهای
عضو اتحادیه رسمیت خواهد یافت ،مشروط به آنکه حداقل بیست انجمن از دانشگاههای دولتی در مجمع حضور
داشته باشند.
تبصره  -1شورای مرکزی اتحادیه موظف است حداقل دو هفته پیش از برگزاری مجمع ،انجمنهای عضو را کتبأ از طریق ارسال
نامه سفارشی و یا از طریق ارسال ایمیل رسمی با تایید دریافت ایمیل از دریافتکننده ،نسبت به زمان ،مکان و
برنامههای برگزاری مجمع مطلع سازد.
تبصره  -2انجمن های عضو اتحادیه موظفند یک هفته پیش از برگزاری مجمع عمومی ،نماینده خود را به شورای مرکزی اتحادیه
معرفی نمایند.
 -3-15اداره جلسات مجمع عمومی بر عهده هیئت رئیسه سه نفره با ترکیب رئیس ،نائب رئیس و منشی خواهد بود که ترکیبی
از دبیر ،یک بازرس و یک مشاور عضو در شورای مشورتی از سال گذشته میباشد.
تبصره  -1در صورت عدم حضور افراد ذکر شده ،هیئت رئیسه میتواند از اعضای حاضر در مجمع عمومی با رأی اعضای مجمع
انتخاب شود.
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 -4-15دستور جلسات مجمع در حین برگزاری مبتنی بر پیشنهاداتی خواهد بود که کتبا توسط انجمنهای حداقل سه دانشگاه
به هیئت رئیسه مجمع ارائه شده باشد.
 -5-15مجمع عمومی میتواند به تناسب نیاز ،کمیسیونهای تخصصی را برنامهریزی کرده و طرحها و پیشنهادات را قبل از
طرح در مجمع ،به تصویب کمیسیون تخصصی برساند .رای کمیسیون جنبه مشورتی داشته و پیشنهادات میتواند
محدود به طرح در کمیسیون نباشد.
 -6-15بررسی و تصویب لایحهها و طرحهای کلان و پراهمیت در بازههای زمانی متفاوت
 -7-15مجمع عمومی در جلسه رسمی ،با رای اکثریت حاضران مصوبه خواهد داشت و مصوبه مجمع برای شورای مرکزی و
انجمنهای عضو لازم الاجراست.

ماده  -16مجمع عمومی فوقالعاده
به درخواست  2/3از اعضای شورای مرکزی اتحادیه یا  1/3از انجمنهای عضو به منظور انجام وظایف مجمع عمومی عادی و یا موارد
ذکر شده در زیر تشکیل میشود:
-

عزل و استیضاح اعضای شورای مرکزی یا بازرسان اتحادیه
جایگزینی اعضای شورای مرکزی به دلایلی چون استعفا و یا استیضاح در مواردی که شورای مرکزی از حد نصاب میافتد.

تبصره  -1جلسات مجمع عمومی عادی و فوقالعاده با حضور نماینده اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
رسمیت مییابد.

ماده  -17بازرسان اتحادیه
مجمع عمومی در جلسه سالانه دو نفر از اعضای حقوقی را به عنوان بازرس اتحادیه انتخاب میکند .نفر اول بازرس اصلی و نفر دوم
بازرس علی البدل خواهد بود .وظایف بازرسان اتحادیه عبارت است از:
-

بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی اتحادیه و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
تهیه گزارش عملکرد برای ارائه به مجمع عمومی
پیگیری اجرای مصوبات مجمع در جلسات شورای مرکزی اتحادیه
رسیدگی به شکایات اعضا
طرح استیضاح و یا عزل دبیر اتحادیه در شورای مرکزی
تفسیر بخش های کلی اساسنامه و آیین نامه های اجرایی اتحادیه
جلوگیری از انجام تخلفات اساسنامه ای و آیین نامه ای

تبصره  -1حضور حداقل یک بازرس در جلسات شورای مرکزی الزامی است.
تبصره  -2وظایف و مسئولیتهای طرح شده در ماده  17برعهده بازرس اصلی میباشد و به صورت پیشفرض مسئولیتی برعهده
بازرس علی البدل نمی باشد مگر اینکه از طرف بازرس اصلی یا شورای مرکزی از وی درخواستی شود.
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ماده  -18شورای مرکزی
 -1-18جلسات شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضای شورا رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد
بود.
 -2-18دعوت از اعضای شورای مرکزی باید حداقل  11روز قبل از تشکیل جلسه توسط دبیر اتحادیه صورت پذیرد.
 -3-18بازرسان الزامیست در جلسات شورای مرکزی بدون حق رای شرکت کنند .دبیر اتحادیه موظف به دعوت از بازرسان
اتحادیه برای جلسات شورای مرکزی است.
 -4-18وظایف و اختیارات شورای مرکزی
-

مدیریت امور اتحادیه طبق اساسنامه و مصوبات مجمع
گسترش تعداد انجمنها برای حضور در مجمع
هماهنگی انجمنهای عضو جهت برگزاری برنامهها
تشکیل کمیتههای تخصصی و نظارت بر فعالیت ایشان
قبول مسئولیت کمیتههای مختلف اتحادیه توسط اعضای شورای مرکزی و ارائه گزارش از عملکرد کمیته به مجمع عمومی
مسئولیت سخنگویی اتحادیه و نمایندگی آن در مجامع علمی و دانشگاهی
هماهنگی برگزاری مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده
ارائه گزارش از عملکرد شورای مرکزی به مجمع عمومی و پاسخگویی در قبال مسئولیتها
تشکیل شورای مشورتی اتحادیه با دعوت از محققان ،صاحبنظران ،افراد مجرب و ادوار اتحادیه
ارتباط با مجامع تخصصی داخلی و بینالمللی
انتخاب و معرفی نماینده در مجامع علمی داخلی و بینالمللی از جانب اتحادیه
درخواست استیضاح و یا عزل دبیر اتحادیه

تبصره  -1یک عضو شورای مرکزی میتواند مسئولیت چند کمیته را بپذیرد.
تبصره  -2مسئول هر کمیته میتواند انجام امور کمیته تحت سرپرستی خود را با تأیید دبیر اتحادیه به عضوی که در شورای
مرکزی عضویت ندارد واگذار کند.

ماده  -19اعضای شورای مرکزی
 -1-19شورای مرکزی متشکل از  7عضو میباشد که بر اساس قطب بندی با رأی اکثریت نسبی حاضران در هر قطب برای
مدت یک سال انتخاب میشوند.
 -2-19لیست قطبها :
-

قطب :1استانهای تهران ،سمنان و البرز
قطب :2استانهای مازندران ،گیلان ،گلستان و خراسان شمالی
قطب :3استانهای اصفهان ،مرکزی ،قم و چهار محال بختیاری
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-

قطب :4استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل و زنجان و قزوین
قطب :5استانهای خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،سیستان و بلوچستان،کرمان و یزد
قطب :6استانهای های خوزستان ،ایلام ،کرمانشاه ،لرستان ،کردستان و همدان
قطب :7استانهای فارس ،هرمزگان ,کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر

 -3-19شورای مرکزی پس از تشکیل موظف به انتخاب دبیر اتحادیه ،و مسئولان کمیتههای مختلف است .اعضای شورای
مرکزی اتحادیه در قبال اختیارات و وظایف خود به شورای مرکزی و مجمع عمومی پاسخگو هستند.
تبصره  -1در صورت برکناری و یا استعفای هر یک از نمایندگان قطبها ،قطب میتواند فرد جایگزین را انتخاب و طی صورت
جلسه ای با امضای دبیران قطب به شورای مرکزی برای مدت زمان باقی مانده دوره شورای مرکزی معرفی نماید.
 -4-19شرایط اعضای شورای مرکزی
-

امکان تخصیص وقت کافی
شهرت اخلاقی ،علمی و دانشگاهی
مدیر و مدبر و منظم در امور
عضویت در مجمع به نمایندگی از انجمن عضو اتحادیه در زمان برگزاری مجمع

 -5-19راههای لغو عضویت در شورای مرکزی
-

استعفا :عضو شورای مرکزی باید کتبا استعفای خود را تسلیم شورای مرکزی کرده و در شورای مرکزی نیز به تصویب
برسد.
غیبت :در صورتی که یک عضو شورای مرکزی سه غیبت را در جلسات شورا داشته باشد عضویت آن در شورای مرکزی
لغو میشود.
استیضاح :استیضاح عضو شورای مرکزی در راستای مسئولیتهایی که پذیرفته است پس از آن ممکن خواهد بود که عضو
شورای مرکزی ،پس از طرح سؤال مجمع عمومی از او ،سؤال کنندگان را به نحوی قانع نکرده باشد.

تبصره  -1برای طرح سوال ،امضای  1/3از اعضای مجمع لازم است .استیضاح در مجمع فوقالعاده انجام میشود و باید به تصویب
مجمع برسد.

ماده  -21اختیارات و وظایف دبیر اتحادیه
دبیر اتحادیه نماینده حقوقی اتحادیه در جوامع علمی و تخصصی داخلی و بینالمللی و بالاترین مقام اتحادیه خواهد بود و از جانب
اتحادیه وظایف و اختیارات زیر را دارد:
-

نماینده حقوقی و صاحب حق امضاء از جانب اتحادیه
رابط اتحادیه و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و مسئول پیگیری تصویب اصلاحات اساسنامه در شورای حمایت و نظارت
وزارت علوم
برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات شورای مرکزی و ریاست و اداره آن
ارائه گزارش از عملکرد شورای مرکزی به مجمع عمومی
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-

تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینههای اتحادیه برای ارائه به مرجع نظارت و مجمع
عمومی
انتخاب نایب دبیر از بین اعضای شورای مرکزی ،تا در امور اجرایی دبیر را همراهی و نیز در صورت نیاز و یا غیبت اجباری
دبیر در جلسات وظایف دبیر را پیگیری کند.
پیگیری و عمل به تصمیمات و مصوبات شورای مرکزی

ماده  -21شورای مشاوران
شورای مرکزی اتحادیه موظف است جلساتی را برای مشورت و ارتقاء سطح فعالیتهای اتحادیه ترتیب دهد .اعضای شورای مشاوران
میتوانند از بین صاحبنظران داخلی و بینالمللی ،اعضای ادوار گذشته اتحادیه و دانشآموختگان موفق ،صاحبان حرفه و کسبوکارهای
موفق و  ...باشند.
تبصره  -1با تصویب شورای مرکزی افرادی از شورای مشاوران میتوانند بدون حق رای در برخی جلسات شورای مرکزی شرکت
کنند.

فصل چهارم -بودجه و موارد متفرقه
ماده  -22منابع مالی و درآمدها
 -1-22اتحادیه میتواند از محل موارد زیر به اخذ کمک مالی و درآمد بپردازد:
-

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و دیگر نهادهای دولتی و عمومی
درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی ،پژوهشی ،مشاورهای و یا فروش کتب و نشریات علمی
دریافت هدایا و کمکها
گرفتن حق عضویت از اعضای اتحادیه در قبال خدمات
انعقاد قرارداد همکاری یا خدماتی با مؤسسات و شرکتهای خصوصی و دولتی

 -2-22کلیه عواید و درآمدهای اتحادیه باید صرف اهداف و فعالیتهای طرح شده در این اساسنامه شود .درآمدها و هزینههای
اتحادیه باید ثبت و شرح آن به اطلاع اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و همچنین
مجمع عمومی اتحادیه برسد.

ماده  -23کمیتهها
کمیتهها شامل اعضایی میشود که در راستای مسئولیتها و اهداف تخصصی و حرفهای آن کمیته ،مطابق با آییننامه داخلی اتحادیه
تصمیمگیری و فعالیت میکنند.
 -1-23جهت اجرای مطلوبتر تصمیمات و مشارکت حداکثری انجمنهای علمی عضو ،کمیتههایی بصورت قطب بندی و با
مسئولیت اعضای شورای مرکزی شکل میگیرد .کمیتهها موظف به هماندیشی جهت ارائه طرح در شورای مرکزی
و یا مجمع عمومی هستند.
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تبصره  -1کمیته ها تحت سرپرستی اعضای شورای مرکزی فعالیت کرده و مسئولیت کمیته ها با ایشان است .
 -2-23کمیتههای مصوب اتحادیه از قرار زیر است:
-

علمی – پژوهشی
آموزش
کارآفرینی
روابط عمومی ،رسانه
اساسنامه ،آئیننامههای داخلی و تشکیلات
ارتباط با مجامع علمی و تخصصی بینالملل
فرهنگی ترویجی
اجرایی

 -3-23اعضای کمیته ها از بین اعضای حقوقی و حقیقی اتحادیه خواهند بود .حکم ریاست کمیته برای مدت یکسال توسط
دبیر اتحادیه امضا و ابلاغ میشود.
 -4-23هر کمیته موظف به استفاده از ظرفیت انجمنهایی است که نماینده ایشان در کمیته حضور دارد.

ماده  -24وظایف کمیتهها
 -1-24وظایف مشترک کمیتهها از قرار زیر است:
-

هماندیشی پیرامون رسالتهای کمیته و ارائه مکتوب طرح برای تصویب در شورای مرکزی و یا مجمع عمومی
تهیه و تدوین اسناد بالادستی اعم از اهداف ،چشمانداز و ماموریتهای اتحادیه و انجمنهای علمی عضو در زمینه
کارویژههای هر کمیته
شناسایی افراد صاحب تجربه و خوش فکر برای حضور در شورای مشاوران و یا استفاده از نظرات ایشان در راستای
ماموریتهای کمیته و معرفی به شورای مرکزی
مستندسازی فعالیت های اتحادیه در هر یک از کمیته های فوق
تهیه منابع خبری و علمی در حوزه فعالیت خود به گونه ای تخصصی به منظور قرار گیری آن در نشریه اتحادیه

 -2-24وظایف کمیته علمی – پژوهشی:
-

تعیین سیاستهای کلی ،مدیریت و برنامه ریزی فعالیتهای علمی – پژوهشی اتحادیه
سرپرستی و هماهنگی کلیة واحدهای تخصصی -اجرایی علمی اتحادیه
تشکیل کمیته های علمی درگرایش های مختلف فیزیک

 -3-24وظایف کمیته آموزش
-

نیاز سنجی ،تدوین و برگزاری دوره های آموزشی برای اعضاء و انجمن های علمی دانشجویی فیزیک کشور
برنامهریزی و برگزاری دورههای آموزشی و تخصصی
شناسایی فعالین آموزشی اتحادیه و استفاده از پتانسیل آنها
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 -4-24کارآفرینی:
-

ارتباط با فضای کسب و کار
پیگیری بحث کارآفرینی مرتبط با رشته فیزیک
پیگیری بحث اشتغال دانشجویان رشته فیزیک
تحقیق در جهت شناخت نیازهای صنعت و فعالیتهای متناسب با نیازهای جامعه
معرفی توانمندیهای اعضای اتحادیه در جهت رفع مشکلات صنعت وارتباط با آن
تلاش برای تنظیم قرارداد با واحدهای صنعت

 -5-24وظایف کمیته روابط عمومی و رسانه:
-

مدیریت و برنامهریزی سیستمهای اطلاع رسانی و ارتباطات خارجی اتحادیه
دریافت و پردازش اطلاعات توانمندیها و نیازهای علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
شرکت در نمایشگاهای مرتبط با اتحادیه پس از تأیید شورای مرکزی

 -6-24وظایف کمیته فرهنگی ترویجی:
-

مدیریت و برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی
تدوین پیشنهادات برنامه های فرهنگی اتحادیه و برگزاری آنها
تهیه و انتشار نشریه اتحادیه

 -7-24وظایف کمیته ارتباط با مجامع علمی و تخصصی بینالملل
-

ارتباط با نهادها و انجمنهای علمی و تخصصی داخلی و بین المللی
ارتباط با نهادهای موثر در حوزه سیاستگذاری آموزشی و پژوهشی
سازماندهی برنامهها و فعالیتهای مشترک انجمنهای تحت پوشش اتحادیه و نظارت بر آنها
برقراری ارتباط و همکاری با دانشجویان و اساتید خارج از کشور

 -8-24وظایف کمیته اجرایی:
-

تشکیل زیرمجموعههای اجرایی و حرفهای و مجهز برای جابجاییها و پیگیریهای اجرایی در برگزاری برنامههایی از جمله
کارگاههای آموزشی ملی ،همایشها ،کنفرانسها و ...

ماده  -25دبیرخانه:
 -1-25دانشگاه  ..............................به عنوان دبیرخانه موقت از بین اعضای حقوقی در نشست مجمع عمومی سال  1394اتحادیه
و با رای مستقیم اعضاء تعیین گردید.
 -2-25وظایف:
-

مدیریت سایت اتحادیه
مدیریت و مستند سازی امور دفتری اتحادیه و ارتباطات داخلی اتحادیه
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ماده  -26انحلال
انحلال اتحادیه با تصویب نصف به علاوه یک از کل اعضای مجمع عمومی در مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده انجام میپذیرد .در
صورت تصمیم به انحلال ،مجمع عمومی حداقل سه نفر را به عنوان هیئت تسویه انتخاب و اعضای این هیئت موظف خواهند بود با
هماهنگی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اقدام به انجام مراحل قانونی انحلال اتحادیه نماید.
تبصره  -1در صورت به پایان رسیدن دوره یک ساله اعضای شورای مرکزی و عدم تشکیل شورای مرکزی جدید ،اتحادیه منحل
خواهد شد .شکلگیری مجدد اتحادیه در چنین شرایطی منوط به طی مجدد فرایند تاسیس خواهد بود.

ماده  -27ماده پایانی
این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل 27 ،ماده و  18تبصره در مجمع مورخ  5اسفند ماه  1394به تایید مجمع عمومی رسیده و در
تاریخ  ...................به تصویب شورای حمایت و نظارت بر انجمنها و اتحادیههای علمی دانشجویی وزارت علوم رسیده است.
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