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اساسنامه :
نام و معرفی:
انجمن علمی مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان با کسب مجوز الزم از معاونت دانشجویی
و فرهنگی و طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران و قوانین دانشگاه علوم پزشکی کرمان و اساسنامه مربوطه در زمینه فعالیت
خود را آغاز می نماید.

اهم اهداف انجمن:
 -1تقویت و ارتقا بنیه علمی و درسی دانشجویان
 -2ایجاد بستر مناسب برای رشد و شکوفایی علمی استعدادهای دانشجویان در پرتو ایجاد تسهیالت،امکانات و خدمات
در زمینه های علمی
 -3باال بردن سطح تحقیق و پژوهش در بین دانشجویان
 -4ترویج ارتقا امور علمی در دانشجویان از طریق سخنرانیهای علمی،برگزاری کالسهای آموزشی،همایشها و سمینارهای
علمی،چاپ و انتشار نشریات علمی
 -5ایجاد زمینه مناسب جهت آشنایی دانشجویان باعرصه کار از طریق بازدیدهای علمی داخل استانی و خارج استانی
پس از کسب مجوز و طبق مقررات مربوط به اردوهای دانشجویی
 -6تهیه و خرید کتابهای کمک درسی وبسته های آموزشی و  CDهای آموزشی مرتبط با رشته
 -7برپایی المپیادها و مسابقات علم بین دانشجویان
 -8برگزاری کنکورهای آزمایشی
 -9برگزاری کالسهای آمادگی جهت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر
 -11راه اندازی کارگاههای پژوهشی-تحقیقاتی
 -11تالش به منظور جذب موضوعات و پروژه های تحقیقاتی جهت اجرا

حوزه فعالیت و محدوده جغرافیایی:
انجمن در سطح دانشگاهی،استانی و کشوری فعالیت خواهد نمود و اقامتگاه قانونی و مرکزی آن به شرح ذیل است:
کرمان  ،بلوار هفت باغ علوی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان  ،دانشکده بهداشت ،
گروه مهندسی بهداشت محیط
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مجمع عمومی:
متشکل از اعضای فعال انجمن که فرمهای عضویت و تعهد مربوطه را پر نموده و باتوجه به نیاز و میل شخص در یکی از ارکان
به مدت یک سال فعالیت می کند.

تبصره:
برای سالهای آینده نیاز به تمدید عضویت دارد.
شورای مرکزی (هیات مدیره):
متشکل از 9نفر که  7نفر به صورت ثابت و 2نفرعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب می شوند.

تبصره :1
اولین دوره هیات مدیره متشکل از اعضای هیات موسس می باشند و اولین دبیر از بین همین اعضا مشخص می گردد.برای
دوره های بعدی انتخابات مطابق شرایطی که ذکر خواهد شد برگزار می گردد.

تبصره:2
در صورت فارغ التحصیلی،استعفا و یا عزل هر یک از اعضا یهیات مدیره عضو جدید توسط آراء اعضای ثابت و از اعضای فعال
انجمن توسط شورای مرکزی جایگزین عضو قبلی می شود.

تبصره :3
تصویب آیین نامه های داخلی به عهده شورای مرکزی می باشد.

تبصره :4
اتفاق نظر حداقل دو سوم از اعضای شورای مرکزی شرط تعلیق فرد از انجمن است.

تبصره :5
چگونگی جابجایی اعضا در صورت استعفا و یا در صورت از دست دادن شرایط و سلب صالحیت هر یک از اعضای شورای
مرکزی به نحوی که مانع انجام وظایف آنان شود حداکثر ظرف یک هفته باید از اعضای علی البدل و یا فعال انجمن دعوت
شود تا جایگزین عضو یا اعضای مزبور شود.

تبصره :6
جلسات شورای مرکزی به صورت دو هفته یکبار برگزار می گردد.
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انتخابات شورای مرکزی:
به صورت سالیانه در هفته چهارم فروردین ماه با رای تمام دانشجویان،اساتید و کارمندان مجمع عمومی و زیر نظر سرپرست
دانشکده مربوطه برگزار خواهد شد.

شرایط کاندیدا:


پذیرش اهداف و خط مشی انجمن به صورت عملی



نداشتن تخلفات انضباطی
حداقل 6ماه فعالیت مستمر در انجمن
شرط معدل حداقل 16
متعهد به قوانین اساسی نظام جمهوری اسالمی وپایبندی به مقررات دانشگاه





تبصره:1
در صورتی که هر یک از اعضای شورای مرکزی بر خالف متن اساسنامه عمل کنند یا از صالحیت خارج شوند حضور آنها
درشورای مرکزی ملغی شده وطبق رای گیری فردی به عنوان جایگزین درشورا قرار می گیرد.

تبصره :2
هر دوره حداکثر  11نفر می توانند کاندید شوند.

تبصره:3
نامزدهای عضویت بایستی مشخصات خود اعم از رشته،ترم،معدل ترم قبل،تعداد واحدهای گذرانده و سوابق علمی را به اطالع
سرپرست دانشکده بهداشت برسانند.

تعیین دبیر انجمن:
بعد از برگزاری انتخابات از بین اعضای شورای مرکزی و با رای خود این اعضا به مدت یکسال انتخاب می شود.

تبصره:
کسب بیشترین آرادر انتخابات تاثیری در انتخاب دبیر انجمن ندارد.
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وظایف دبیر:


نظارت بر اجرای اهداف شورای مرکزی و تمامی واحدها،ارکان انجمن و داشتن قدرت اجرایی داخلی بر اجرای
اساسنامه،آیین نامه های موجود.



داشتن ارتباط مستقیم با معاونت دانشجویی فرهنگی ،معاونت پژوهشی،اعضای هیات علمی گروه مربوطه و تمامی
واحدهای مربوطه که می تواند در پیشرفت اهداف انجمن موثر باشد.



انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن



ابالغ مصوبات و تصمیمات شورای مرکزی به مسوالن مربوطه

وظایف اعضا:
 -1التزام عملی به اساسنامه انجمن
 -2همکاری با حداقل یکی از واحدهای انجمن
 -3شرکت در جلسات انجمن(واحد مربوطه)
 -4انجام وظایفی که از سوی انجمن به آنها محول می شود.
 -5التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مقررات وآیین نامه های ابالغی و داخلی دانشگاه

گزارش عملکرد :
 -1شرکت  81درصد دانشجویان بهداشت محیط در دومین نشست کشوری انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت
محیط
 -2برگزاری مسابقه همیاران طبیعت در قالب چالش قبل وبعد از من در روز  13فروردین و اهداء جایزه به  3نفر از
شرکت کنندگان
 -3برگزاری جشن روز جهانی بهداشت محیط
 -4برگزاری جلسات هفتگی انجمن
 -5برگزاری کارگاه سرچ و رفرنس نویسی
 -6پاکسازی نمادین جنگل قائم و تحویل کیسه های تجزیه پذیر و پارچه ای جهت پاکسازی به مناسبت روز ملی زمین
پاک
 -7آموزش های بهداشت محیط و نحوه تفکیک زباله از مبدا به دانش آموزان ابتدایی چند مدرسه در شهرستان کرمان
 -8برگزاری کمپ اطالع رسانی هاری
 -9برگزاری کارگاه پتنت ( ثبت اختراع )
 -11برگزاری کارگاه ایجاد کسب و کار در مهندسی بهداشت محیط
 -11برگزاری کارگاه استارت آپ در مهندسی بهداشت محیط

و  ...ادامه دارد
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