
 پژوهشی علوم تشخیصی پارامدیکالدانشجویی علم اساسنامه انجمن

  

 مقدمه 

و  رشته های رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی و پزشکی هسته ای پژوهشیبه منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم و 

کمک به توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوطه، 

 .شده و از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود تشکیلعلوم تشخیصی پارامدیکال انجمن علمی، پژوهشی 

و برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به  انجمن موسسه ای علمی،پژوهشی، غیر انتفاعی و غیرسیاسی است

  . می باشد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهجمهوری اسلامی ایران و ضوابط  رعایت قوانین

 

 : کلیات و اهداف -فصل اول 

 : تعریف _ 1 ماده

 کرمانشاه درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه انجمن دانشجویی علمی پژوهشی علوم تشخیصی پارامدیکال

 و قوانین اساس بر و و معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجویی نظارت و حمایت تحت

 .کند می فعالیت کشور پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت و دانشگاه های رسالت

 : اهداف _ 2 ماده

متخصص به  رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگرانشکوفایی، ایجاد بستر مناسب برای  .1

 علوم تشخیصی پارامدیکال

 ارائه پژوهش ها و طرح های دانشجویی در زمینه علوم تشخیصی پارامدیکال .2

دانشگاه جهت ارتقا سطح علمی و پژوهشی  و تحقیقاتی درمانی، همکاری با مراکز آموزشیاعلام آمادگی  .3

 دانشجویان

 برگزاری طرح های مشترک و همکاری چندجانبه با مراکز تحقیقاتی .4

 چاپ و نشر مقالات و مطالب مرتبط در مجلات .5

 برگزاری ژورنال کلاب در جهت افزایش سطح علمی پژوهشی دانشجویان .6

 طرح ریزی تور های تحقیقاتی .7



 علوم تشخیصی و غربالگری در حوزه سلامتو آموزش های عمومی  غرفه هاهمایش ها، برگزاری  .8

 

هویت حقوقی مستقل دارد و  تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و تاییدیه ریاست دانشکده پیراپزشکیانجمن از تاریخ 

 .آن نماینده قانونی انجمن می باشد دبیر

  

 ساختار و ارکان : –فصل دوم 

 می باشد.مجمع عمومی، هیات مدیره، هیات موسس و شورای پژوهشی  ساختار انجمن شامل : 3-ماده

 می باشد. من شامل منتور های انجمن، دبیر، معاونت ها و مسئولان کارگروه هاارکان انج : 4-ماده

 منتور ها : –فصل سوم 

هیات موسس می یک یا چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه به انتخاب  منتور ها :و نحوه انتخاب شرایط  5-ماده

 باشد که به تایید سرپرست کل کمیته تحقیقات دانشجویی برسد.

 : هیات موسس می تواند منتور های انجمن را با توجه به شرایط تغییر دهد. تبصره

 وظایف : 6-ماده

 دهی پژوهش های دانشجویان انجمنجهتکمک به  .1

 کمک به افزایش سطح علمی دانشجویان انجمن .2

 گاه ها و ژورنال کلاب های انجمنکمک به برگزاری کار .3

 کمک به انجام طرح های تحقیقاتی انجمن .4

 هیات موسس : -فصل چهارم  

نام آنها در فرم ثبت پیش انجمن آمده باشد و در ثبت پیش انجمن به انجمن که تمامی افرادی  اعضا : 7-ماده

 مشارکت داشته باشند.

 بدهند.اعضا هیات موسس می توانند انصراف :  1 تبصره

)نصف بعلاوه یک( از سمت  در صورت عدم همکاری عضوی از هیات موسس نظر به اکثریت آرا هیات موسس:  2تبصره 

 برکنار می شود.



 : و اختیارات وظایف 8-ماده

 انتخاب و تغییر منتور های انجمن .1

 برگزاری انتخابات هیات مدیرهکمک به  .2

 هیات مدیره طبق ضوابط مشخص و ثابتتایید صلاحیت افراد کاندید شده جهت جذب در  .3

 تایید انتخاب شورای پژوهشی توسط هیات مدیره .4

 تایید انتخاب دبیر انجمن از سوی هیات مدیره .5

 اعضا هیات موسس برسد. نصف بعلاوه یکعزل دبیر انجمن که باید به تایید  .6

به پیشنهاد هیات مدیره و تایید هیات موسس  انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی .7

 می باشد.

 

 هیات مدیره : -فصل پنجم 

 نفر(. 3نفر می باشد)از هر رشته  9ل از منتخبان مجمع عمومی است که شامل هیات مدیره متشکتعریف :  9-ماده

شرایط زیر جهت انتخابات به مجمع عمومی معرفی  تمامی اعضای هیات مدیره پس از کسب : اعضا انتخاب 11-ماده

 می شوند.

 ماه عضویت در انجمن 3حداقل  .1

 گذراندن حداقل یه کارگاه روش تحقیق .2

 15حداقل معدل کل  .3

 هیات موسسسوی تاییدیه از  .4

 دانشجوی دارای افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باشد. .5

 انتخابات هیات مدیره شوند.تبصره : اعضای هیات موسس می توانند کاندیدای 

 : و اختیارات وظایف 11-ماده

 ماهانه هیات مدیرهبرگزاری جلسات   .1

 انتخاب دبیر انجمن با رای گیری نصف بعلاوه یک .2

 ) ژورنال کلاب ها، کارگاه ها، همایش ها و... ( تصمیم گیری در برگزاری امور اجرایی انجمن .3

 از بین اعضای فعال انتخاب اعضای شورای پژوهشی .4



به پیشنهاد هیات مدیره و تایید هیات موسس  انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی .5

 می باشد.

 فصل ششم مجمع عمومی :

 نها گذشته باشد.ماه از عضویت آ 3اعضایی که حداقل  تمامی اعضا : 12-ماده

 : و اختیارات وظایف 11-ماده

 مدیرهانتخاب هیات  .1

 اخذ گزارش سالانه انجمن از دبیر انجمن .2

 می باشد.جلسات مجمع عمومی بصورت یک ساله  برگزاری جلسات :

 شورای پژوهشی :  -فصل هفتم 

توسط هیات مدیره انتخاب می شوند و باید به تایید نصف بعلاوه یک هیات موسس  اعضای فعالی که اعضا : 11-ماده

دبیر انجمن  نفر می باشد که حداقل از هر رشته یک نفر باید در آن عضو باشند. 5تعداد اعضای شورای پژوهشی  برسند.

 عضو شورای پژوهشی می باشد.

 تبصره : هیات مدیره نیز می تواند یک نفر عضو فعال یا افتخاری را به شورای پژوهشی دعوت نماید.

 :وظایف  15-ماده

 پژوهشی دانشجویان-علمیکمک به افزایش سطح  .1

 کمک به جهت دهی پژوهش های دانشجویان انجمن .2

 بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی دانشجویان و ارسال آن به شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی .3

 کمک به افزایش گسترش حیطه های علمی و پژوهشی انجمن .4

 

 دبیر انجمن : -فصل هشتم 

نفر از دانشجویان فعال می باشد که به انتخاب هیات مدیره و تایید نصف بعلاوه یک یک شرایط و انتخاب :  16-ماده

 هیات موسس می باشد.

 شرایط:



 15 کل حداقل معدل .1

 طرح تحقیقاتی بعنوان مجری یک تصویب وکارگاه روش تحقیق حداقل یک گذراندن  .2

 عضویت در انجمن ماه 6 .3

 انتخاب دبیر انجمن شوند.کاندیدای تبصره : اعضای هیات موسس نیز می تواند 

 عزل : 17-ماده

 رای به برکناری بدهند. که از اعضا هیات موسس نصف بعلاوه یک .1

 از اعضا هیات مدیره رای به برکناری بدهند.نصف بعلاوه یک  .2

 : و اختیارات وظایف 18-ماده

 انجام امور اجرایی انجمن .1

 انجمن معاونت ها و عزل انتخاب .2

 انجمن معاونت هایوظایف انجام نظارت بر  .3

 برگزاری جلسات هیات مدیره و شورای پژوهشی .4

 قائم مقام دبیر : -فصل نهم 

اشاره شده است دارا باشد. از سوی دبیر انتخاب می  16باید شرایط دبیر را که در ماده  : و انتخاب شرایط 19-ماده

 شود.

 تمامی وظایف دبیر که دبیر حضور نداشته باشد. وظایف : 21-ماده

 مسئول واحد ها : -فصل دهم 

 انجمن. عضو جویاننشبرگزاری کلاس ها، ژورنال کلاب ها و سایر امور آموزشی جهت دا آموزش : معاونت 21-ماده

عضوگیری و نشر اخبار انجمن از طریق  مختلف انجمن،کمک به برگزاری جلسات  روابط عمومی : معاونت 22-ماده

 سایت و نشریات داخل و خارج دانشگاهی

  کمک به برگزاری جلسات شورای پژوهشی و کمک به انجام امور پژوهشی انجمن علمی پژوهشی : معاونت 21-ماده

برگزاری غرفه ها، تور های تحقیقاتی و سایر امور فوق برنامه در حیطه فعالیت های فوق برنامه :  معاونت 21-ماده

 انجمن



 کارگروه ها: –فصل یازدهم 

جهت تقسیم وظایف در هر یک از معاونت ها به دانشجویان این انجمن هر معاونت بر اساس وظایف خود با  :25 - ماده

 نظر دبیر انجمن دارای کارگروه هایی می باشد.

  مسئول کارگروه مربوطه با پیشنهاد معاون مربوطه و به تایید دبیر انجمن انتخاب می گردد. :26 - ماده

 : و شرایط آنجمن در انعضویت  - دهمدوازفصل 

 .می باشد افتخاریو  فعال، عادیانجمن دارای سه نوع عضویت با عناوین  : 27 - ماده

تحصیلات تکمیلی سه رشته قبل، رشته های  رشته های رادیولوژی، پزشکی هسته ای، علوم آزمایشگاهی، ویانجدانش

 انجمن باشند. می توانند عضو فعال یا عادیپزشکی و داروسازی 

  دانشجویان دانشگاه می توانند عضو افتخاری انجمن باشد.سایر 

 هرکسی که فرم ثبت نام انجمن را پر کرده باشد. عضویت عادی : 28-ماده

 ماه از عضویت آنها گذشته باشد و باید دو شرط زیر را رعایت کرده باشند: 6دانشجویانی که  عضویت فعال : 29-ماده

 ژورنال کلاب شرکت کرده باشند 3در  .1

 در امور اجرایی انجمن مشارکت داشته باشند. .2

علوم پزشکی کرمانشاه یا سایر  هیات علمی یا کارکنان دانشگاه اعضای دانشجویان، عضویت افتخاری : 11-ماده

 می تواند عضو افتخاری باشند. دانشگاه ها

 

 . عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد -11ماده 

 . الف ( استعفای کتبی

 انجمن هیات مدیرهب ( موارد خاص بنابر تشخیص 

 

 زدهم بازنگری در اساسنامه :سیفصل 

 تغییر در اساسنامه : 12-ماده

 هیات موسس بدهد.به  را پیشنهاد جهت اصلاح و تغییر اساسنامه انجمنهیات مدیره می تواند 


