بسمه تعالی

اساسنامه
شاخه دانشجویی انجمن بیوتکنولوژي جمهوري اسالمی ایران
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اساسنامه تشكيل شاخه دانشجويي انجمن بيوتكنولوژی ايران
 -1معرفی اساسنامه:
اين اساسنامه برای تشكيل شاخه دانشجويي انجمن بيوتكنولوژی ايران در چارچوب اساسنامه و اهداف انجمن و فعال نمودن هر چه
بيشتر دانشجويان گرايش های مختلف رشته بيوتكنولوژی در سراسر کشور ،تدوين شده است
 -2هدف
شاخه دانشجويي انجمن بيوتكنولوژی ايران ،با اهداف گسترش ارتباط ميان اساتيد و دانشجويان ،تشكيل شبكه بيوتكنولوژی
کشوری و همچنين افزايش روحيهی ايده پروری و فعاليت گروهي در دانشجويان گرايش های مختلف رشته بيوتكنولوژی و در همه
مقاطع تحصيلي اين رشته تشكيل شده است.
 -3تعاریف
در اين اساسنامه برخي عبارات به شرح زير به اختصار بكار برده شده است
 -1-3شاخه :شاخه دانشجويي انجمن بيوتكنولوژی جمهوری اسالمي ايران.
 -2-3انجمن :انجمن بيوتكنولوژی جمهوری اسالمي ايران.
 -3-3مشاور :يک نفر عضو اصلي هيئت مديره انجمن که بطور رسمي به شاخه معرفي مي گردد.
 -4-3شورا :اعضای اصلي و تصميم گيرنده شاخه دانشجويي.

 -4شرایط و قوانین برای ارکان و اعضا در شاخه دانشجویی
-1-4

-2-4
-3-4

نفر عضو اصلي و  2نفر عضو عليالبدل از دانشجويان گرايش های مختلف

شورای شاخه دانشجويي مرکب از
رشته بيوتكنولوژی است.
تبصره  :1اعضای شورا از ميان اعضای دانشجويي انجمن توسط انتخابات در مجمع شاخه دانشجويي تحت نظر
هيات مديره انجمن و به مدت  3سال انتخاب ميگردند.
تبصره  :2انتخاب مجدد اعضای اصلي بالمانع است.
تبصره  :3مقاطع مختلف تحصيلي حق عضويت در شورا را دارند.
حضور يک نماينده هيات مديره انجمن به عنوان مشاور برای تشكيل شاخه دانشجويي الزامي است.
تبصره  :1مشاور از طرف هيئت مديره انجمن و با ابالغ کتبي برای مدت  3سال منصوب مي گردد.
انتخاب يک نماينده و يک جانشين از ميان اعضای شورا به منظور شرکت در جلسات هيئت مديره انجمن در مواقع
لزوم صورت ميگيرد.
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-5-4

کميته اجرايي مرکب از رئيس ،دبير و خزانه دار برای مدت  3سال در اولين جلسه شورا انتخاب مي گردند.
تبصره :1کميته اجرايي مي تواند با تاييد مشاور سمت های اجرايي ديگر را برای دانشجويان عضو شاخه تعيين
نمايد.
تبصره  :2انتخاب مجدد اعضای کميته اجرايي بالمانع است.
فراخوان جذب عضويت دانشجويي شاخه با همكاری انجمن صورت ميگيرد.
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حق عضويت اعضای شاخه دانشجويي همان حق عضويت انجمن در نظر گرفته ميشود.
شاخه دانشجويي با موافقت مشاور ميتواند کمک های مالي از موسسات و يا افراد خير کسب نموده و برای
فعاليتهای شاخه دانشجويي ،تحت نظر کميته اجرايي هزينه کند
مجمع عادی شاخه دانشجويي حداقل يكبار در سال تشكيل ميشود
شاخه دانشجويي ذيل اساسنامه انجمن بيوتكنولوژی جمهوری اسالمي ايران تشكيل شده است و فعاليت های خود
را در سطح کشور و منطبق با اساسنامه اجرا مينمايد.
تبصره  :1هرگونه فعاليت خارج از چارچوب اساسنامه به نام شاخه دانشجويي ممنوع است
محل دبيرخانه شاخه دانشجويي به صورت دورهای در اولين جلسه شورا انتخاب ميشود.
شاخه دانشجويي موظف است دفتر حسابداری درآمد و هزينه خود را طبق اصول حسابداری نگهداری نموده و
حساب آن همان حساب بانكي انجمن است.
تبصره  :1تراز مالي شاخه دانشجويي پس از تصويب مشاور در مجمع عمومي عادی ساالنه به اطالع کليه اعضای
شاخه دانشجويي و هيئت مديره انجمن خواهد رسيد.
هر گونه تغيير در اين اساسنامه مستلزم تصويب هيات مديره انجمن خواهد بود
شاخه با توجه به نظر شورا و موافقت هيئت مديره انجمن اجازه عضويت به صورت وابسته را به افراد خواهد داد.
شاخه دانشجويي اجازه طراحي لوگو و ايجاد وب سايت شاخه دانشجويي با دورهی به روزرساني کوتاه مدت و قرار
دادن لينک دسترسي به آن در پنجره رسمي انجمن بيوتكنولوژی ايران را خواهد داشت.

 -5وظایف و مسئولیتهای شاخه دانشجویی
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حمايت از ايده های دانشجويي در راستای اجرايي شدن و ورود به عرصه تجارت در قالب استارتاپ و ژورنال کالب.
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دعوت از اساتيد داخلي و خارجي ،مديران نمونهی صنعت بيوتكنولوژی و شرکتهای دانش بنيان جهت برگزاری
سخنراني با موضوعات علميِ روز و چالشهای کشوری و جهاني بيوتكنولوژی و علوم مربوطه.
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تشكيل جلسات اتاق فكر مدون به منظور دريافت راهكارها و ايدههای نسل جوان و دانشجو در راستای رفع
چالشهای علمي ،صنعتي ،سياسي ،آموزشي و دانشجويي کشور ،برگزاری مسابقات علمي و فرهنگي در قالب سوال،
فراخوان ساخت کليپ به همراه اهداء جوايز.
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فراهم آوردن تسهيالت و کميته داوری به منظور چاپ کتاب.
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طراحي پروژههای کالن حاصل از ايده های استارتاپ ،ژورنال کالب و اتاق فكر و بررسي و پيگيری نتايج حاصل
جهت رفع مشكالت و نيازهای کشور در حوزهی سالمت و صنعت بيوتكنولوژی.
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همكاری در برگزاری همايشها ،کارگاه ها و نشستها.
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همكاری در تهيه خبرنامه الكترونيک منظم و پويا در برگيرندهی گزارش و مصاحبه با صنعتگران و پژوهشگران
موفق.
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برگزاری اردوها و بازديدهای علمي از شرکتهای فعال در صنعت بيوتكنولوژی کشور.
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همكاری با ستاد توسعه زيست فناوری ،به ويژه باشگاه دانشآموزی ستاد به منظور افزايش کارايي و حمايت هرچه
بيشتر از ايده های دانشآموزی.

 -11-5اطالع رساني و خبر رساني از طريق وب سايت و تلگرام ،ايميل و خبرنامه.
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 -11-5برگزاری نشست و هم انديشي های مدون جهت ايجاد جايگاه شغلي برای فارغ التحصيالن بيوتكنولوژی.
 -6رئوس حمایتی هیئت مدیره انجمن از شاخه دانشجویی
-1-6

تخصيص غرفه به شاخه دانشجويي در نمايشگاه ها و همايشها.

-2-6

حمايت مادی و معنوی به منظور پيشبرد اهداف شاخه دانشجويي.
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حمايت از ايدهها و نظرات نشات گرفته از فعاليتهای شاخه دانشجويي.

-4-6

تالش و همكاری به منظور رفع مشكالت احتمالي.
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همكاری جهت معرفي و برقراری ارتباط نمايندگان انجمن با مسئوالن کشوری.

 -7اختیارات شاخه دانشجویی
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شاخه دانشجويي بجز در مواردی که بنا به تشخيص مشاور بار حقوقي يا مالي برای انجمن نداشته باشد ،مي تواند
راسا تصميم گيری نموده و تصميمات خود را به اجرا درآورد.
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انجمن بيوتكنولوژی از طريق شماور بر فعاليت های شاخه نظارت دارد و تصميمات هيات مديره انجمن برای شاخه
الزم االجرا است .
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در صورت وقفه فعاليتي بيش از شش ماه و يا تخلف از اين اساسنامه ،انجمن ميتواند نسبت به تغيير يا انحالل
شاخه اقدام نمايد.
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