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 اول: اساسنامه بخش •
 

 معرفی واحد: اول فصل •
 

انجمن علمی دانشجویی دندانپزشکی دانشگاه  "  مجموعه نیا یرسم نام

اختصاری  نام با اساسنامه  نی ا  در که باشد یم" علوم پزشکی بوشهر 

 .شود یم  برده نام"  واحد"

 

  و  ییدانشجو یواحد  یندانپزشکی د یدانشجو یعلم انجمن: 1 ماده

  انواع در یوآموزش  یپژوهش  یها  نهی زم در که است  یعلم و  ینتفاعاریغ

  ،  کسیارتودنت ،یجراح  جمله از  یدندانپزشک یها رشته یها تخصص

 . دارد تیفعال ...  و کسیودنت یپر

 

 با که است یفرهنگ و یاجتماع ،یعلم یا شبکه انجمن نیا : 2 ماده

 یراستا در یدندانپزشک دیاسات و انیدانشجو نیب   متقابل ارتباط یبرقرار

  انیدانشجو یعلم ی هیبن   و هیروح ،یعلم توان تیتقو  و  شیافزا

  سالمت یارتقا  به کمک و اجتماع  به یرسان خدمت زین و یدندانپزشک

 . کند  یم تیفعال جامعه  دندان و دهان سالمت باالخص و جامعه

 



  عالقمند  یدندانپزشک انیدانشجو یهماهنگ  و تیریمد  با انجمن نی: ا  3ماده

 رشد تیاهم  به  توجه با که شود  یم دارهپزشکی بوشهر ا  علوم دانشگاه

  و ساختارها نه،یزم  نیا در خود یها یتوانمند و ها مهارت یارتقا  و یعلم

مادی  یها تیحما جادیا و  آموزشرا جهت  ییاکار هسازوامکان،   حد در

 .کرد خواهند جادیا  خود درون درو معنوی 

 

 در یهمکار به عالقمند انیوجدانش  ریسا یهمکار از انجمن نیا : 4 ادهم

 .د ینما  یم استقبال خود نیقوان چوب چهار

 یرسم یاستانداردها با مطابق  انجمن نیا یآموزش  یها برنامه: 5 ادهم

 .است کشور یپزشک وآموزش درمان و بهداشت وزرات

 

 

 ماهیت واحد : دوم فصل •
 

، درمان بهداشت  وزارت این واحد زیر نظر معاونت فرهنگی و دانشجویی

 یراستا در و یعلم یها برنامه  در تیفعال هدف با یپزشک شوزآم  و

  لی تشک یا منطقه  یبهداشت مشکالت و کشور سالمت نظام یها استیس 

 .ستا شده

 اهداف واحد: سوم فصل •

  شی افزا هدف با یدندانپزشک انیدانشجو یبرا  تیفعال بستر جادیا:   اول بند

 جامعه  مختلف اقشار با  یارتباط یها مهارت



 ریسا با  یدندانپزشک دانشکده هر ان یدانشجو نیب  ارتباط یبرقرار:  دوم بند

 یا  رشته نیب یها یهمکار و ها دانشکده

  از یدندانپزشک آموزش و پژوهش یارتقا و علم جیترو و نشر: سوم بند

  ، ها ییگردهما   یبرگزار  قیطر از انیدانشجو  ریسا با ارتباط جادیا  قیطر

   نارهایوبو  ها کارگاه

درون دانشکده   تجربه  و مهارت نشا د و  علم تبادل امکان جادیا چهارم: بند

   یدندانپزشک انیدانشجو یار ب دندانپزشکی بوشهر

  یها یتوانمند شی نما  منظور به ارزشمند  یفرصت آوردن فراهم: پنجم بند

  دانش تیریمد  پژوهش، موزش،آ  درباره نظر  تبادل  و بحث و انیدانشجو

   مرتبط علوم و یپزشک درعلوم

  به  سالمت، نهیزم  در مرتبط یها مجموعه ریسا با یهمکار: ششم بند

  و اتیتجرب  دانش، تبادل جهت  دردانشجویان  یهمکار بیرغ ت منظور

 ها  آن از  حاصل جینتا و  پژوهش  آموزش، با  مرتبط یها فرصت

 

 سرپرستی واحد چهارم: صلف •

به ارتباط  سرپرست واحد، عضو هیئت علمی مشتاق و عالقه مند بند اول: 

به معاونت فرهنگی  با دانشجویان بوده که به پیشنهاد شورای مرکزی واحد 

معرفی شده و در صورت موافقت ایشان، مسئولیت رابط  و دانشجویی  

عهده می  جهت تسهیل دستیابی واحد به اهداف بر دانشجویان و اساتید را

 گیرد. 

 

 شورای مرکزی دانشجویی : پنجم فصل •



  میتصم مرجع و  ییدانشجو یجمع ،مرکزی دانشجوییشورای  : اول بند

  و مقررات ارچوبهچ در انجمن،  یها برنامه  و ها تیفعال مورد در یریگ

 .است سرپرست دییتا مورد و انجمن یکل یها استیس 

  شده نییتع یها استیس  درآوردن اجرا  به  سئولمشورای مرکزی  : دوم بند

  و است  نیقوان و اساسنامه یاجرا و ها تیفعال  شبردیپ  ،یعموم مجمع در

 .است اعضا و سرپرستمقابل  در پاسخگو عضو

  دبیر،  بیا، نریدب  شامل عضو 7  یداراشورای مرکزی واحد : سوم بند

مسئول   و  آموزش، مسئول واحد رجمه، مسئول واحد توهشژ پ واحد  مسئول

 و مسئول اجرایی می باشد. روابط عمومی

 :  ریدب  بینا و  ریدب  اراتیاخت  و فیوظا •

  تیریمد  مسئول و  دارد عهده به را واحد یانسان  یروین  تیریمد  - 1

 .است مرکزیشورای  جلسات

 یرسم ندهینما و  داشته حضور حق ها شاخه و اواحده یتمام در دبیر - 2

 .باشدی م  مسئوالن وسرپرست  مقابل در واحد یسخنگو و

 . دارد برعهده را دانشکده در یتخصص  یها تهیکم سیس دبیر واحد تا -3

 جهت یآموزش   برنامه  نیتدو در فعاالنه  شرکت به  موظف واحددبیر   – 4

 .شد با یم یعموم  مجمع در یانتخاب یاعضا آموزش

سرپرست به عهده دبیر و نائب دبیر می   شنهاداتیپ  و نظرات افتیدر - 5

 باشد.

  شورای مرکزی یها تیفعال از کامل  گزارش  ای حیتوض  خواستن حق - 6

خود، از اختیارات دبیر و نائب دبیر می   دیصالحد به بسته زمان هر در

 باشد.



  و ها تیفعال ها، برنامه مورد در اعضا به ییپاسخگو یاصل تیمسئول  - 7

 واحد بر عهده دبیر و نائب دبیر می باشد. یها استیس 

بر عهده دبیر و  اختیار  در امکانات و  انجمن متعلقات یکل  تیریمد  - 8

 دبیر می باشد.نائب 

  استاندارد با  مطابقبه صورت ساالنه  واحد هر عملکرد گزارش  هیته - 9

 استیس  از واحد یاعضا زخوردبا  شامل دیبا حتما زارشگ( گزارش یها

 (.باشد ها تیفعال  و ها برنامه ها،

 در ثبت و  ویآرش   جهت به هفته 2 ظرف  جلسات گزارش یساز آماده  - 10

 ائب دبیر می باشد.دبیر و نوظایف  سایت از

  موافقت جلب و سرپرست به اساسنامه در یشنهادیپ  راتییتغ   گزارش  - 11

 ایشان از وظایف دبیر و نائب دبیر می باشد.

 

 :یعموم روابط مسئول   اراتیاخت  و فیوظا •

  شورای مرکزی تیر یمد با  ارتباط در واحد توسط محوله فیوظا انجام - 1

 دبیر و نائب دبیر ابیغ در انجمن جلسات اداره  و تیهدا  مسئول و

 مرکزی واحدشورای  با جلسات یبرگزار - 2

 مرکزی واحد اعضای شورای  یها تیفعال  یابیارزش  - 3

 انجمن  یریگ  عضو جهت در تیفعال - 4

  و ها برنامه هیکل  مورد در واحد یاعضا به یرسان اطالع  مسئول - 5

 واحد  یها تیفعال



 یاجتماع یها شبکه ریسا و تیسا وب یانداز راه و یطراح  مسئول - 6

 ی مجاز یفضا در

  شامل واحد مدارک و اسناد هیکل  ینگهدار  و یآور  جمع مسئول - 7

 ... و جلسات صورت ها، گزارش

 و ها ینگار نامه یها فرض شی پ  و اسناد هیکل  یساز آماده  مسئول - 8

 ... و قراردادها ها، دعوتنامه

 

 سئول آموزش: و اختیارات م  فیوظا

به عنوان نماینده  شرکت در جلسات شورای آموزشی مسئول  .1

 دانشجوها

  بین دانشجویان و اساتید جهت برگزاری کارگاه ها و مسئول ارتباط .2

)این مسئولیت با هماهنگی و همکاری با واحد  های آموزشی وبینار 

 اجرایی صورت می پذیرد.( 

ی آموزشی در محیط دانشکده و  تهیه پوستر ها و بروشورهامسئول   .3

 کلینیک 

 واحددر فضای مجازی مسئول تولید محتوا  .4

 

 : رجمهتژوهش و  پ سئولو اختیارات م فیوظا

 ها و معرفی مقاالت به روز به دانشجویانکالب برگزاری ژورنال  .1

مسئول شرکت در جلسات شورای پژوهشی به عنوان نماینده   .2

 دانشجوها



  دانشجویان و اساتید جهت برگزاری کارگاه ها ومسئول ارتباط بین  .3

ین مسئولیت با هماهنگی و همکاری با واحد پژوهشی )ا ی اهوبینار

 اجرایی صورت می پذیرد.( 

ارتباط بین دانشجویان باتجربه تر و دانشجویان کم  مسئول ایجاد  .4

 دانشجوییدر سیر نوشتن پایان نامه تجربه تر 

 اجرایی:مسئول و اختیارات   فیوظا

و نامه نگاری های مسئول هماهنگی با معاونت فرهنگی دانشجویی  .1

 اداری جهت برگزاری کارگاه هاووبینارهای آموزشی و پژوهشی

مسئول سالن های کنفرانس در کارگاه های مسئول هماهنگی با  .2

 حضوری واحد 

 واحد وبینارهای مسئول ایجاد بستر مناسب مجازی در  .3

 

 ی عموم مجمع:  هشتم  فصل

  وشورای مرکزی  یاعضا سرپرست، حضور با کباری  االنهس بند اول: 

 .گردد ی م برگزار یعموم مجمع واحد یاعضا

  واحد  ندهی آ  ریمس  و ها برنامه نیی تع   و یکل  ماتیصمت  نتخابات،بند دوم : ا

 گزارش   مجمع نیا در ن یهمچن. ردیگ  یم صورت  مجمع نیا در

 . ردیگ  یم صورت مرکزیشورای   یاعضا توسط انهیسال عملکرد

 

 انجمن یها تیفعال و فیوظا  نهم: فصل •
 

 تخصصي  نشستهاي  و شيیاند هم .1



  ارانیدست و انیدانشجو یبرا   متنوع یآموزش  یها دوره یبرگزار .2

 ی تخصص

 ی دندانپزشک با  مرتبط یها نه یزم  در یپرور  دهیا  و تیخالق پرورش .3

  افتهی  جیترو  و نشرو کمک به   علمي پژوهشهاي  و طالعاتمبررسی  .4

 علمي هاي

 جهت دانشگاه از خارج یها  سازمان و نهادها با ارتباط یبرقرار .5

 مشترک   و مرتبط یها تیفعال انجام

 كارگاههاي  لیتشك  و  ليیتكم  تي،ی تقو آموزشي دورههاي رگزاريب .6

 جشنوارهها  و نارهای وب  كنفرانسها  ش،یهما تخصصي،

 فناوري  و صنعتي ،یپژوهش  علمي، مراكز  از علمي دهايیبازد .7

  دیتول و  یفناور و علم حوزه در یمجاز رسانه یتهای ظرف از استفاده .8

 ی دندانپزشک انیدانشجو یبرا یآموزش   یمحتوا

 سالمت یارتقا جهت در یبهداشت  و یآموزش  یها نیکمپ  یرگزارب .9

 جامعه

 

 شرایط اعضای شورای مرکزیفصل دهم:  •

 

میتواند کاندیدای انتخاب انجمن علمی باشد که بند اول: دانشجویی 

 س از انتخابات، دانشجو باشد. و پیکسال پیش  

دانشجوی سال آخری عضو اصلی شورای مرکزی  بند دوم: چنانچه 

به شورای مرکزی واحد ماه پیش از فارغ التحصیلی خود،  ۶باید باشد، 

ر غیر این صورت،  ؛ دکند اعالم کند و فردی را جایگزین خود معرفی

ورود نیروی جدید فراخوان جذب همکار شورای مرکزی واحد جهت 

 بدهد.



 


