اساسنامه انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی
پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران

مقدمه
انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی در سال  ۱۳۷۹با نام انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصالح
نباتات تاسیس شد .انجمن تولید و ژنتیک گیاهی همواره برای پیشرفت تمام دانشجویان از نظر علمی و فرهنگی
تالش کرده است .انحمن تولید و ژنتیک گیاهی زیر نظر معاونت فرهنگی دانشگاه تهران بوده و مستقل از تمامی
تشکل های علمی ،فرهنگی ،دینی و سیاسی فعالت میکند.

ماده  .۱اهداف
 .۱افزایش آشنایی دانشجویان و مردم با موضوعات روز کشاورزی
 .۲ایجاد اشتیاق در دانشجویان جهت فعالیتهای فرهنگی
 .۳آموزش مباحث علمی و کاربردی به دانشجویان
 .۴ترویج علم بین دانشجویان

ماده  .۲ارکان
 .۱هسته مرکزی انجمن
 .۲شورای عمومی
 .۳استاد مشاور

ماده  .۳هسته مرکزی
هسته مرکزی شامل هفت دانشجوی منتخب دانشجویان میباشد که شامل  ۵عضو اصلی و دو عضو
علیالبدل میباشد .دانشجویان جهت شرکت در انتخابات انجمن علمیدانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی باید حد
اقل یک نیم سال تحصیلی را گذرانده باشند و معدل میانگین آنها باالی  ۱۴باشد .همچنین در نیمسال قبلی
معدل مشروط نداشتهباشند .مدت عضویت در هسته مرکزی تا اعالم نتایج انتخابات دوره بعدی میباشد.
تبصره .در صورتی که دانشجویی شرایط فوق را نداشته با تایید یکی از اعضای هیت علمی و مدیرگروه میتواند
اعالم کاندیداتوری نماید.

ماده .۴شرح وظایف و اختیارات هسته مرکزی
.۱برگزاری کالسهای درخواستی دانشجویان
.۲پیدا کردن دانشجویان مستعد و جذب آنها در انجمن
.۳برگزاری جلسات با شورای عمومی به شکل ماهیانه
.۴تولید محتوا (نشریه ،بروشور و )...
.۵راهنمایی و کمک به دانشجویان جدیدالورود از ابتدا
.۶نگهداری و حفظ وسایل و مدارک انجمن
.۷عدم اجازه به دخالت در امور انجمن توسط افراد حقیقی یا حقوقی غیرمرتبط.

ماده .۵دبیر انجمن
دبیر انجمن بین  ۵عضو اصلی هسته انتخاب میشود و وظایف زیر را دارا میباشد.
 .１انجام نامه نگاریهای الزم
 .２پیگیری امور اجرایی
 .３تقسیم کارها بین افراد
 .４پیگیری امور جشنوارهها
 .５پیدا کردن افراد مناسب جهت همکاری با انجمن از بیرون دانشگاه

تبصره  .۱در صورت صالح دید تمام اعضای اصلی دو عضو علیالبدل هم حق رای در انتخاب دبیر پیدا میکنند.
تیصره  .۲اعضا در هر زمان میتوانند دبیر انجمن را تغییر دهند
تبصره  .۳دبیر میتواند اموری را به نماینده خود بسپارد و ایشان به انجام امور انجمن برسند

ماده .۶شورای عمومی
شورای عمومی شامل تمام دانشجویان عالقهمند به همکاری با انجمن میباشد و وظایف زیر را به عهده دارند.
.۱تبلیغ برنامه های اجرایی انجمن
 .۲شرکت در جلسات انجمن
 .۳کمک به تولید محتوا و یا امور اجرایی
 .۴انتقال نظرات عموم دانشجویان به هسته مرکزی انجمن

ماده ۷استاد مشاور
استاد مشاور یکی از اساتید گروه آموشی میباشد که توسط اعضای هسته مرکزی انتخاب میشود که نیاز به
تایید مدیریت گروه و استاد انتخاب شده میباشد و وظایف ایشان به شرح زیر است:
 .１بررسی و تایید برنامه های انجمن
 .２انتقال خواسته های هسته مرکزی به گروه آموزشی
تبصره ۱.هسته مرکزی میتواند در هر زمانی با ارائه دالیل ،استاد مشاور خود را تغییر دهند.

آرش شاکری
دبیر و نماینده مجمع عمومی انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

الیاس سطانی
استاد مشاور علمی فرهنگی انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

حسین رامشینی
مدیر گروه آموزشی علوم زراعی و اصالح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

محمد مهدی مرتضویان
معاونت امور دانشجویی و فرهنگی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

