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 بسمه تعالی

                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

و  اق تاسيسه ميثباساسنامه تركيب دو واژه؛ اساس)بنياد و شالوده( و نامه)مكتوب و نوشته( مي باشد و 

قرر و كيل مقانوني گفته مي شود كه بر اساس آن، نام، اهداف، اجزا و حدود وظايف اجزا در يك تش

 الزم وييهای علمي دانشجانجمن نامهاساس ساختار و محتوا در زير موارد معين شده است.  رعايت

 :است

 

 کليات و اهداف: فصل اول

نيه ، تقويت روحيه و ببه منظور حمايت، تقويت و ترويج فرهنگ و اخالق علمي در دانشگاه :1 ماده

و  ميهای جمعي علهای مناسب برای فعاليتعلمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه

ر تحقق گيری از توانمندی و خالقيت آنان دهمچنين بهرهو  ش مهارت های عمليكارگروهي، افزاي

 ييعلمي دانشجو انجمن و ايجاد كارآفريني، افزاریعلمي و نهضت توليد علم و جنبش نرمپيشرفت 

ود، يده مي شمن نامكه از اين پس در اين اساسنامه انجگروه بيوشيمي باليني دانشگاه علوم پزشكي ايران 

 ل مي گردد.تشكي

 عهتوس و تقويت جهت در افزايي هم ايجاد و كشور علمي جامع نقشه اساس بر حركت :2ماده 

 دانشگاه علمي دستاوردهای

علمی دانشجویی  اساسنامه انجمن

 بيوشيمی  گروه
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ز اي كند. و مانجمن موسسه ای غير انتفاعي است كه در زمينه های علمي و پژوهشي فعاليت  :3ماده 

 قانوني آن است.تاريخ ثبت دارای شخصيت حقوقي است. دبير انجمن نماينده 

 

ايت لزم به رعانجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه برای مدت نامحدود تشكيل مي شود. و م :4 ماده

ن و بهداشت، درماقوانين جمهوری اسالمي و قوانين مصوب انجمن های علمي دانشجويي وزارت 

 است. آموزش پزشكي

 

 وظایف و فعاليت هافصل دوم: 

انجام زير را  هایفعاليتاين اساسنامه، انجمن  1هداف تعريف شده در ماده به منظور نيل به ا :5ماده 

 :خواهد داد

 لومع هحوز مشاورة علمي و اجرايي در و آموزشيعلمي ،  ، فرهنگي،انجمن صرفا در زمينه های

يت فعال او ساير گروه ه و حمايت علمي وپژوهشي از اعضاءپايه پزشكي ) بيوشيمي باليني( 

  خواهد داشت .

 اهم اين فعاليت ها به شرح ذيل مي باشند :

 ایجاد زمينه هاي ارتباط بين انجمن ، دانشگاه و سایر مراکز علمی به منظور : الف( 

 در رشته مربوطهانجام امور پژوهشي، آموزشي و فرهنگي  -1

ابالً متق وانتقال دستاوردهای علمي و عملي اعضاء به دانشگاه و ساير مراكز علمي  -2

 ين يافته های علمي به انجمنانتقال آخر

 تخصصي ميعل های انجمن و ها نهاد تجربيات از استفاده و تعامل جهت در مناسب بستری ايجاد-3

 علمي هيئت تجربه اعضاء و دانش از گيری بهره و مرتبط

 يعلم مطالعات نمودن كاربردی منظور به بنيان دانش های شركت از حداكثری استفاده -4

 

 حيطی مناسب براي اعضاء به منظور :ب( مهيا ساختن م

يجاد تبادل نظر علمي ، تخصصي و آماده سازی زمينه برای كارهای حرفه ای و ا (1

 خالقيت و فعاليت های علمي و پژوهشي.

 فردی های یتوانمند از گيری بهره و دانشجويان علمي خالقيت برانگيختن و استعدادها (شكوفايي2

 دانشجويان گروهي و
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و   لميع های فعاليت از دانشگاه معنوی و مادی های حمايت منظور به مناسب نهزمي ايجاد (3 

 دانشجويانفرهنگي 

 كار هنگفر ساختن نهادينه و جمعي علمي های فعاليت در دانشجويان رقابت و مشاركت (افزايش4

 گروهي

 جامعه عموم با سالمت آموزش نظام بين پيوند تحكيم و (تقويت5

 دانشجويان عملي های مهارت و لميع بينش و دانش (تعميق6

 .طرح های پژوهشي در ارتباط با موضوع انجمن پشتيباني از  (7

تامين هزينه های طرح، فقط پس از تصويب طرح در كميسيون مركزی   تبصره:

 دانشجويي دانشگاه امكان پذير خواهد بود. –انجمن های علمي 

 شناخت استعدادها و هدايت آنها به سوی مراكز نيازمند (8

 اسالمي -همكاری با نهادهای فرهنگي به منظور ترويج فعاليت های فرهنگي  (9

 

 ج ( کمك به اشاعه فرهنگ استقالل ،آزادي ،توسعه علمی و نفی وابستگی از طریق:

 انسها ، سمينارها و گردهمايي های علمي و تخصصي در زمينه مربوطه تشكيل كنفر  -1

ي ل علمی موجود در زمينه های مربوط به مسائشناسايي وتجزيه وتحليل مشكالت و نارسايي ها -2

 موضوع انجمن 

 هانشگاددر  جهت حل مشكالت و انعكاس نتايج حاصل از بررسيها به مراجع ذيربط راهكارارائه  -3

 علمي نشريه چاپ 4-

 فرهنگيهای بازديد تدارک -  5

 دانشجويان آموختگي دانش و معارفه مراسم برگزاری  -6

 تخصصي -گزاری نمايشگاه های فرهنگي و علمي همكاری در زمينه بر  -7

 انجمن وبسايت روزكردن به و طراحي -8

 بازديد از مراكز علمي، صنعتي و فناوری -9

 استفاده از ظرفيت های رسانه مجازی در حوزه علم و فناوری-10

ويب پس از تص ايجاد ارتباط با انجمنها و موسسات علمي و تحقيقاتي داخل و خارج كشور -11

پزكي  علوم ي دانشگاهات علمي و شناساندن توانمندی علمدر راستای تبادل اطالع مركزی ،  كميسيون

 ايران

 دانشجويان بين در درآمدزايي و كارآفريني روحيه ايجاد جهت در تشويق -12

 صنعت و دانش بين سازنده و مؤثر ارتباط ايجاد جهت در تالش -13
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 حوزه رد مجازی فضای از حداكثری استفاده با گاهدانش در علمي های فعاليت ترويج و توسعه -14

 سالمت

 كاری موازی از پرهيز و جامع نقشه طبق بر ای شبكه فعاليت 15- 

در  دانشجويي –همكاری در زمينه فعاليت های فرهنگي و برگزاری مناسبت های فرهنگي -16

 دانشگاه

 

ا ببه نحوی  پيش بيني شده وطرحها و برنامه ها و ساير اقداماتي كه در اساسنامه  : 6ماده 

ت وافقموظايف يكي از وزارتخانه ها يا سازمان های دولتي ارتباط داشته باشد پس از كسب 

 وزارتخانه و سازمان دولتي ذيربط به مرحله اجرا در خواهد آمد .

ام ه انجكسب موافقت از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتي از طريق رياست واحد مربوط تبصره:

 د گرفت . خواه

 

 شرایط عضویت : فصل سوم

زشكي و های پ هر يك از دانشجويان ، فارق التحصيالن و استادان رشته شرایط عضویت: :7ماده 

 يند آجمن در مي توا نند به عضويت ان شورای مركزیكه واجد شرايط ذيل باشند با تصويب پيراپزشكي 

 اعتقاد به جمهوری اسالمي ايران و قانون اساسي .  -1

 ذيرفتن مفاد اساسنامه .پ  -2

 عدم محروميت از حقوق اجتماعي بنا به داليل قانوني .  -3

 

7-1. عضو عادي: افراد متقاضي كه فرم عضويت انجمن علمي مربوطه را تكميل كرده و به تاييد شورای 

 مركزی انجمن رسيده باشد. 

7-2. عضو فعال: اعضايي از انجمن علمي مربوطه كه بيش از سه ماه از عضويت آنها گذشته و به تشخيص 

 اكثريت شورای مركزی  شاخص های فعال بودن در انجمن های علمي را كسب كرده باشند. 

 

 عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:: 8ماده 

 استعفای كتبي .6-1
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 عدم رعايت مقررات و انضباط انجمن .6-2

 است. نظر شورای مركزی انجمنتائيد خاتمه عضويت با  تبصره:

 ارکان انجمن: فصل چهارم

 اركان اصلي انجمن عبارتند از: :9ماده 

 هاكميتهها و گروه د: دبير  ج:  شورای مركزی ب: مجمع عمومي الف:

 

 مجمع عمومی:

گيری در  عاليترين مرجع تصميمفعال انجمن علمي مربوطه كه  شورايي متشكل از اعضای :10ماده 

ی در ون حق راديگر اعضا مي توانند بدمي شود.  العاده تشكيل فوق كه به صورت عادی يا بودهانجمن 

 مجمع عمومي شركت كنند. تشكيل مجمع عمومي به نحو زير است:

و سوم مجمع عمومي سالي يك بار تشكيل مي شود. و با حضور يا اجازه كتبي نمايندگي د .10-1

 ت.صف بعالوه يك معتبر اسانجمن رسميت مي يابد. و تصميمات آن با اكثريت نفعال اعضای 

مي، بديهي است در اولين مجمع عمومي برای انتخاب اعضای شورای مركزی انجمن عل تبصره.

 استثنااً اعضای عادی  داری حق رای مي باشند.

كمتر  فاصله زمانيدر صورتي كه در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه دوم با  .10-2

 يابد. از اعضا رسميت ميبا هر تعداد  تشكيل مي شود. و هفته از يك

ضای مجمع عمومي فوق العاده با خواست كتبي يك سوم اعضاء مجمع عمومي و دو سوم اع .10-3

 .مي گردد شورای مركزی تشكل

 بل ازپانزده روز ق و مع عمومي به صورت كتبي و اطالعيهدعوت نامه برای تشكيل مج تبصره:

 برسد. تشكيل مجمع عمومي به اطالع اعضا

 

 : وظایف مجمع عمومی عادي : 11ماده 
 و بازرس يا بازرسان  شورای مركزیانتخاب اعضاء  -1

 و بازرس يا بازرسان  شورای مركزیاستماع و رسيدگي به گزارش  -2

 مشي كلي انجمن برای سال آتي  خطتعيين  -3
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 شورای مركزیبررسي و تصويب پيشنهادهای   -4

 اجرا در سال آتي تصويب برنامه های پيشنهادی انجمن برای  -5

 تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه. -6

 تصويب آئين نامه اجرايي و تغييرات آن. -7

 ال آتيسبررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه های مالي گذشته و بودجه   -8

 انجمن.

 

 

 مجمع عمومی فوق العاده :  :12ماده 
كيل مشابه مجمع عمومي عادی و با شرايط زير تش مجمع عمومي فوق العاده با رعايت ضوابط

 خواهد شد :

 بازرس يا بازرسان  ، شورای مركزیبا در خواست  -1

 با درخواست يك سوم  اعضاء انجمن  -2

كيل از تش دعوت برای مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده وحداقل تا دو هفته قبل :1تبصره 

 . .آن به اطالع اعضاء خواهد رسيد

ا مع عمومي فوق العاده، جهت رسميت يافتن، همان شرايط مجمع عمومي رمج :2تبصره 

 خواهد داشت .

 حاضر درجلسهتعدادحداقل دو سوم آراء موافق ازتصميمات مجمع عمومي فوق العاده با :3تبصره 

 معتبر خواهد بود .
 

 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده :13ماده 
 بررسي و تصويب انحالل انجمن  -1

 رای مركزیشوعزل  -2

رشناس مع عمومي را هيات رئيسه ای مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر  و كامج :1تبصره

 انجمن های علمي دانشجويي اداره مي كنند.

 .اعضای هيات رئيسه با اغالم و پذيرش نامزدی خود در مجمع انتخاب مي شوند :2تبصره 

 شورای مركزیشند كه برای انتخاب شدن در ت رئيسه نبايد از بين كساني بااعضای هيأ :3تبصره 

 داوطلب شده اند.
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تشكيل مي   8و 7، 6مجمع عمومي فوق العاده تنها به منظور تصميم گيری در مورد بندهای :4تبصره 

 شود.

د گاه و تائياطالع كميسيون مركزی انجمن های علمي دانشبايد با  شورای مركزیعزل  : 5 تبصره

 در دستور كار مجمع قرار گيرد . م پزشكي ايران علودانشگاه محترم رياست 

 

 انجمن :شوراي مرکزي  :14ماده 
ی اصلي نفر است كه در جلسة مجمع عادی از ميان اعضا 5مركب از شورای مركزی اعضای اصلي  :14-1

ورای شانجمن و با رای مخفي برای مدت دو سال انتخاب مي شوند. جلسه مجمع عمومي برای انتخاب 

نجمن مركزی ا االختيار كميسيون )بازرسان( فقط با حضور نماينده تامالبدل و بازرساعضاء علي، مركزی 

 های علمي دانشگاه، رسميت مي يابد.

است  موظفشورای مركزی در دوره های بعد بالمانع بوده و شورای مركزی انتخاب مجدد  :14-2

ا يك رنتيجه  ه جديد را برگزار كرده وقبل از پايان تصدی خود انتخابات هيئت مدير ماه 2حداكثر 

 اعالم دانشگاهدانشجويي  – ه كميسيون مركزی انجمن های علميهفته قبل از پايان تصدی خود ب

 دارد .

رگزيده نفر نيز به عنوان اعضای علي البدل ب دو، شورای مركزی عالوه بر اعضای اصلي  :14-3

ضای ز انقار موجه ويا فوت يكي از اعضاء قبل خواهند شد تا در صورت كناره گيری، عزل، غيبت غي

اء را ترين آرد اولويت با عضو علي البدلي خواهد بود كه باالن، جانشين وی گردشورای مركزی دوره 

 ی بالأمذكور در جلسات هيئت مديره به عنوان مشاوريا ناظر بدون حق ر ءكسب كند. حضور اعضا

 مانع است.

يمات از اعضاء رسميت يافته و تصم نصف + يك نفر ر حداقلبا حضو شورای مركزیجلسات : 14-4

 متخذه با اكثريت آراه معتبر خواهد بود .

سه شكيل جلثر يك هفته بعد از انتخاب با تاييد كميسيون مركزی تاكحدشورای مركزی اعضای  :14-5

 .انتخاب خواهند نمودداده و از بين خود يك نفر رئيس)دبير انجمن( 

د واهد داخعالوه بر جلساتي كه به طور مرتب و حد اقل دو ماه يكبار تشكيل ی شورای مركز :14-6

اد. اهد دبنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خو

 فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن و تشكيل جلسه حداقل سه روز خواهد بود.

 هر يك از اعضاء بدون در جلسات آن ضروری است و غيبتشورای مركزی شركت اعضای  :14-7

 . عذر موجه وبدون اطالع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفای عضو غايب خواهد بود
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 اعضای هيئت مديره بصورت افتخاری انجام وظيفه خواهند كرد .: 14-8

 ای مركزیشورده نماينده به او تفويض ششورای مركزی رئيس در حدود اختياراتي كه از طرف : 14-9

 بوده و از طرف اين هيئت حق امضاء خواهد داشت.

 

 :شوراي مرکزي: وظایف و اختيارات 15ماده 

 باشد : نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختيارات آن به شرح ذیل میشورای مركزی 

 اري حسابهايحفظ و حراست اموال منقول و غيرمنقول انجمن، رسيدگی و ثبت و نگهد: 15-1

 پرداخت دیون و وصول مطالبات،اجراي مصوبات مجمع عمومی ،انجمن

ي رای كتب شورای مركزی حداكثر تا پانزده روز پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با : 15-2

 نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي نمايد.

در  ه آنهاصميم و اقدام دربارجز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ ت :15-3

 شروط برمكليه اختيارات الزم برای اداره امور را شورای مركزی صالحيت خاص مجمع عمومي است، 

 رعايت حدود موضوع انجمن و مفاد اين اساسنامه را دارا مي باشد .

 عتبرم نجمنهر ايا نايب رئيس و ممهور به مشورای مركزی كليه اسناد تعهد آور با امضاء رئيس  :15-4

 .دارای اعتبار است شورای مركزی و ساير اوراق عادی اداری با امضاء رئيس  خواهد بود

 ي كند.مط اقدام نسبت به پذيرش داوطلبان واجد شراي بر پايه مفاد اين اساسنامه،شورای مركزی  :15-5

فاد با م ، مسئوليت انطباق وضعيت متقاضيان عضويت در انجمنشورای مركزیتا انتخاب  :15-6

 اساسنامه، به عهده هيئت موسس است .

درج در مي تواند از بين اعضای واجد شرايط خود، در جهت اجرای اهداف منشورای مركزی  :15-7

 اساسنامه كميته های تخصصي تشكيل  دهد .

 شركت بازرس در جلسات شورای مركزی بدون داشتن حق رای مجاز است. :8 -15

سئوليت متا تائيد شورای مركزی جديد توسط مديريت فرهنگي دانشكده شورای مركزی پيشين  :15-9

 امور انجمن را برعهده دارد



 
9 

 

نجمن مركزی ا و تائيد كميسيونشورای مركزی آئين نامه اجرايي اين اساسنامه بعد از تصويب  :15-10

 دانشگاه قابل اجرا خواهد بود. دانشجويي - های علمي

 قابل اجرا است.شورای مركزی ها پس از تصويب در ه در كميته ذتصميمات متخ: 15-11

 

ه شرح ب: دبير انجمن نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختيارات آن 16ماده 

 ذیل است:

ركت ای مشاـ پژوهشي و ايجاد انگيزه برهای علميمند و خالق به فعاليتذب دانشجويان عالقهج .16-1

 هاگونه فعاليتدر اين

 جمنهای ادواری و ساالنه انريزی، ساماندهي، اجرا، هدايت و نظارت بر فعاليتامهبرن .16-2

 داخل و های علمي تخصصيهای علمي دانشجويي و انجمنبرقراری ارتباط مستمر با ديگر انجمن .16-3

 ها خارج دانشگاه

 های مشترکليتهای خارج از دانشگاه برای انجام فعابرقراری ارتباط با نهادها و سازمان .16-4

 های پژوهشي و مطالعاتيريزی و پيشنهاد همكاری برای اجرای طرحبرنامه .16-5

ف و قق اهداهمكاری و ارتباط مستمر با مدير و اعضای هيأت علمي گروه آموزشي ذيربط برای تح .16-6

 انجمن  های علميفعاليت

 يابي(ز جمله كميته مالي و ارز)اهای مختلف كاری و نظارت بر عملكرد آنهاتشكيل كميته .16-7

 دوره بعد مركزیبرگزاری انتخابات شورای  ..16-8

 های ساالنه و ارائه آن به شورای نظارت دانشكده تدوين برنامه .16-9

 بازرسان:

 وان علی:مجمع عمومی عادي یك نفر را به عنوان بازرس اصلی و دو نفر را به عن17ماده 

 نمود . خواهدالبدل براي مدت یك سال انتخاب 
 انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بال مانع است. تبصره:
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 : وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:18ماده 
 بررسي كليه اسناد و اوراق مالي انجمن و تهيه گزارش برای مجمع عمومي .(1

 ای اطالعجمن برلكرد اناعم از مالي و غير مالي وتهيه گزارش از عم شورای مركزی(مطالعه گزارش ساالنه 2

 مجمع عمومي 

 ( گزارش هر گونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي .3

 

يد قبدون  : کليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالی و غير مالی در هر زمان و19ماده 

 .و شرط به وسيله هيئت مدیره انجمن باید جهت بررسی در دست بازرس قرار گيرد
 

 علمی انجمن  هايکميتهپنجم: فصل 

اس کميته هاي زیر را تشکيل دهد که براسها و گروهانجمن می تواند  : 20 ماده

 براي آنها تعيين می کنند به فعاليت  می پردازند: شوراي مرکزيوظایفی که 

 و توليدات علمي. انتشارات كميته .1

 و تخصصي. مطالعاتي كميته .2

 .اطالعاتيبانك های آمار و اطالعات و  كميته .3

 آموزشي و پژوهشي. كميته .4

 ارتباطات و روابط عمومي. كميته .5

 كميته فرهنگي .6

 

 بودجه و اعتبارات و موارد متفرقه:فصل ششم: 

 : منابع مالی انجمن عبارتند از:21ماده 

 نهادهای زيربط دانشگاه حمايت .1-21

 دريافت كمك ها و هدايا. .2-22

 موزشي و پژوهشي و مشاوره ای.درآمدهای ناشي از ارائه خدمات آ. 3-23
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ا پايان تسال مالي انجمن منطبق با سال هجری شمسي بوده و همواره از اول مهر ماه  :22ماده 

 شهريور ماه سال بعد خواهد بود .

 هد شد.اين اساسنامه خوا 5كليه عوايد و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده  :23ماده 

حل  مانجمن در  و پرونده های مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت هایكليه وجوه و مدارک  :24ماده   

اجع دفتر مركزی انجمن نگهداری مي شود و در موقع مراجعه مراجع نظارت كننده يا ساير مر

 صالحيتدار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

رای به ای را ت تسويجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيأدر صورت تصويب انحالل ان :25ماده 

صول وپرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيات تسويه موظف است پس از 

به  دهانشكدمطالبات و پرداخت بدهي ها كليه دارايي های منقول و غير منقول انجمن را با نظارت 

 واگذار كند.های علمي دانشجويي دانشگاه انجمنيكي از 

ي متعيين  انجمن شورای مركزیاين اساسنامه در آئين نامه اجرايي توسط  جزئيات اجرائي :26ماده 

 گردد.

 ای علميههر گونه تغيير در مفاد اساسنامه، بالفاصله به صورت كتبي به دفتر انجمن  :27ماده 

 اطالع و پس از تصويب معتبر مي باشد.دانشكده دانشجويي 

اری من نگهدو مدارک رسمي در دفتر مركزی انج كليه مدارک رسمي انجمن اعم از پرونده ها :28ماده

  ركزیمشورای و رئيس معتبر بوده   شورای مركزیامضای رئيس  ات رسمي انجمن با تبشود. مكامي

 مسئوليت قانوني دارد.  ،مهر انجمن در حفظ و حراست از

 هبدر دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ثبت و   شورای مركزیمصوبات و صورتجلسات : تبصره

 امضای اعضای ذيربط خواهد رسيد.

ه بر است كدر صورتي معت  شورای مركزیهر گونه تغييری در مفاد اساسنامه و تركيب اعضای  :29ماده

 باشد . رسيدهدانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران  –به تصويب كميسيون مركزی انجمن های علمي 

عدی آن اشخاص صاحب امضاء و تغييرات ب و  شورای مركزیمحل انجمن و اقامتگاه اعضاء  :30ماده

برسد و  دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران –انجمنهای علمي  بايد به اطالع كميسيون مركزی 

 مادامي كه اطالع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود .

مجوز  و  شورای مركزیانجمن دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب  :31ماده

 شد  ه خواهدتهيه و استفاد دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران –علمي  كميسيون مركزی انجمن های



 
12 

 

رعايت  شار باانتشار هرگونه نشريه پس از كسب اجازه از سازمان مركزی و تحصيل پروانه انت :32ماده

  شود .كامل قانون مطبوعات انجام مي

 ام دهد تواند اعمال تجاری انجباشد نميماهيتاً غير تجاری ميبا توجه به اينكه انجمن  :33ماده

خذ س از اپكليه فعاليت های علمي و فرهنگي در راستای موضوع انجمن كه درآمد زا باشد، : تبصره

 مستثتي خواهند بود. 33شمول ماده  مجوز از كميسيون مركزی از

 ن مركزیاساسنامه، به عهده كميسيو در صورت لزوم، تفسير كليه مواد و تبصره های اين: 34ماده

 است. دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران –علمي  انجمنهای


