
 

 

 (self careپژوهشی خود مراقبتی ) –ی دانشجویی علم اساسنامه انجمن

 

  

 مقدمه 

و کمک به مرتبط با مراقبت های اجتماعی وخانوادگی رشته های  پژوهشیو  یبه منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم

مراقبتی از افراد و خانواده و نیز گروه های آسیب پذیر و و بهبود بخشیدن به امور افراد کارآزموده توسعه کمی و کیفی 

 تشکیل (self careخود مراقبتی )پژوهشی  -ر زمینه های مربوطه، انجمن علمیآموزشی و پژوهشی دفعالیت های 

 .شده و از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود

ی و غیرسیاسی است و برای مدت نامحدود تشکیل می شود غیر انتفاع مراقبتی و انجمن موسسه ای علمی،پژوهشی،این 

می  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهجمهوری اسالمی ایران و ضوابط  و ملزم به رعایت قوانین

  . باشد

 

 : کلیات و اهداف -فصل اول 

 : تعریف _ 1 ماده

 درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه (self care) مراقبتی خود پژوهشی – علمیانجمن دانشجویی 

 وزارت و دانشگاه های رسالت و قوانین اساس بر و دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجویی نظارت و حمایت تحت کرمانشاه

 .کند می فعالیت کشور پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

 : اهداف _ 2 ماده

متخصص به  اعتالی علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگرانرشد و شکوفایی، ایجاد بستر مناسب برای  .1

 (self care) مراقبتی خودعلوم 

 (self care) مراقبتی خودطرح های دانشجویی در زمینه  ارائه پژوهش ها و .2

وه ارائه ی اهداف مراقبتی به افراد و گردانشگاه جهت  و تحقیقاتی درمانی، آموزشیهمکاری با مراکز اعالم آمادگی  .3

 ارتقا سطح علمی و پژوهشی دانشجویانهای در معرض خطر و 

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



 

 

 چاپ و نشر مقاالت و مطالب مرتبط در مجالت .5

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

 طرح ریزی تور های تحقیقاتی .7

 مکان های مصوب جهت خدمت رسانی به اقشار جامعهطرح ریزی غرفه و  .8

 و غربالگری در حوزه سالمت خود مراقبتیو آموزش های عمومی  غرفه هاهمایش ها، برگزاری  .9

 

هویت حقوقی مستقل  پرستاری و ماماییتصویب شورای پژوهشی دانشگاه و تاییدیه ریاست دانشکده انجمن از تاریخ 

 .انجمن می باشدآن نماینده قانونی  دبیردارد و 

 

  

 ساختار و ارکان : –فصل دوم 

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

 ارکان انجمن شامل منتور های انجمن، دبیر و مسئوالن واحد ها می باشد. : 4-ماده

 منتور ها : –فصل سوم 

یک یا چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه به انتخاب هیات موسس می  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

 انجمندهی پژوهش های دانشجویان جهتکمک به  .1

 کمک به افزایش سطح علمی دانشجویان انجمن .2

 کمک به همکاری با مراکز بهداشتی و درمانی در جهت بهبود کیفیت مراقبت ها .3

 کمک به برگذار غرفه ها و مراکز با تایید و تصویب دانشگاه در جهت خدمت رسانی به اقشار جامعه .4

 کمک به برگزاری کارگاه ها و ژورنال کالب های انجمن .5

 ه انجام طرح های تحقیقاتی انجمنکمک ب .6



 

 

 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.

 اعضا هیات موسس می توانند انصراف بدهند.:  1 تبصره

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

 برکنار می شود.

 : و اختیارات وظایف 8-ماده

 تایید انتخاب دبیر انجمن از سوی هیات مدیره .1

 عزل دبیر انجمن که باید به تایید نصف بعالوه یک اعضا هیات موسس برسد. .2

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

 انتخاب و تغییر منتور های انجمن .4

 برگزاری انتخابات هیات مدیرهکمک به  .5

 تایید انتخاب شورای پژوهشی توسط هیات مدیره .6

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

 می باشد.

معرفی اعضا جهت همکاری در بخش درمان و آموزش به افراد و گروه ها به پیشنهاد هیات مدیره انتخاب و  .8

 وسپس تایید هیات موسس

 

 هیات مدیره : -فصل پنجم 

 .نفر می باشد 9ل از منتخبان مجمع عمومی است که شامل هیات مدیره متشکتعریف :  9-ماده

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

 می شوند.

 ماه عضویت در انجمن 3حداقل  .1

 کارگاه روش تحقیق ک دورهگذراندن حداقل ی .2

 15حداقل معدل کل  .3



 

 

 هیات موسسسوی تاییدیه از  .4

 دانشجوی دارای افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باشد. .5

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

 : و اختیارات وظایف 11-ماده

 ماهانه هیات مدیرهبرگزاری جلسات   .1

 انتخاب دبیر انجمن با رای گیری نصف بعالوه یک .2

 و... (ال کالب ها، کارگاه ها، همایش ها، غرفه ها ) ژورن تصمیم گیری در برگزاری امور اجرایی انجمن .3

 از بین اعضای فعال شورای پژوهشیانتخاب اعضای  .4

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

 می باشد.

انتخاب و معرفی اعضا جهت همکاری در بخش درمان و آموزش به افراد و گروه ها به پیشنهاد هیات مدیره  .6

 وسپس تایید هیات موسس

 مجمع عمومی : فصل ششم

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

 : و اختیارات وظایف 11-ماده

 انتخاب هیات مدیره .1

 اخذ گزارش ساالنه 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 بعالوه یک هیات موسس  اعضای فعالی که اعضا : 11-ماده

 دبیر انجمن عضو شورای پژوهشی می باشد. نفر می باشد. 5تعداد اعضای شورای پژوهشی  برسند.

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

 :وظایف  11-ماده

 پژوهشی دانشجویان-کمک به افزایش سطح علمی .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 

یک نفر از دانشجویان فعال می باشد که به انتخاب هیات مدیره و تایید نصف بعالوه یک شرایط و انتخاب :  11-ماده

 هیات موسس می باشد.

 شرایط:

 16 کل حداقل معدل .1

 و کارگاه آشنایی با منابع کتابخانه ای کارگاه روش تحقیق حداقل یک گذراندن  .2

 عضویت در انجمن ماه 6 .3

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

 عزل : 11-ماده

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

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

دبیر به صورت رای اکثریت )نصف به عالوه یک( مواف  هر دو هیات مدیره و هیات موسس باید با برکناری .3

 باشند

 : و اختیارات وظایف 11-ماده

 انجام امور اجرایی انجمن .1

 انجمن واحدهای مسئوالن و عزل انتخاب .2

 انجمنوظایف مسئوالن 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 11-ماده

 شود.



 

 

 تمامی وظایف دبیر که دبیر حضور نداشته باشد. وظایف : 22-ماده

 مسئول واحد ها : -فصل دهم 

 انجمن. عضو جویاننشجهت دابرگزاری کالس ها، ژورنال کالب ها و سایر امور آموزشی  واحد آموزش : 21-ماده

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

 سایت و نشریات داخل و خارج دانشگاهی

  کمک به برگزاری جلسات شورای پژوهشی و کمک به انجام امور پژوهشی انجمن واحد علمی پژوهشی : 22-ماده

ی مراجعه رائه ی خدمات به افراد و گروه هاهماهنگی با مراکز درمانی و بهداشتی جهت اواحد امور درمانی:  21-ماده

 کننده ی در معرض خطر

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

 انجمن

 

  

 : و شرایط آندر انجمن عضویت  - یازدهمفصل 

 .می باشد افتخاریو  فعال، عادیانجمن دارای سه نوع عضویت با عناوین  : 21ماده

ه ی ذکر شده و نیز رشته ی پرستاری، مامایی و بهداشت و نیز تحصیالت تکمیلی سه رشترشته های  ویانجدانش

 پزشکی میتوانند عضو عادی یا فعال انجمن باشند.

  گاه می توانند عضو افتخاری انجمن باشد.سایر دانشجویان دانش

 هرکسی که فرم ثبت نام انجمن را پر کرده باشد. عضویت عادی : 21-ماده

 ماه از عضویت آنها گذشته باشد و باید دو شرط زیر را رعایت کرده باشند: 6دانشجویانی که  عضویت فعال : 21-ماده

 ژورنال کالب شرکت کرده باشند 3در  .1

 انجمن مشارکت داشته باشند. در امور اجرایی .2

علوم پزشکی کرمانشاه یا سایر  هیات علمی یا کارکنان دانشگاه اعضای دانشجویان، عضویت افتخاری : 21-ماده

 می تواند عضو افتخاری باشند. دانشگاه ها



 

 

 

 . عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد -21ماده 

 . الف ( استعفای کتبی

 انجمن هیات مدیرهب ( موارد خاص بنابر تشخیص 

 

 فصل دوازدهم بازنگری در اساسنامه :

 تغییر در اساسنامه : 33-ماده

پیشنهاد جهت اصالح و تغییر می تواند تنها هیات مدیره هیات موسس میتواند اساسنامه را اصالح یا تغییر دهد و 

 هیات موسس بدهد.به  را اساسنامه انجمن

 


