به نام خدا
دستورالعمل تاسیس و فعالیت شاخه های دانشجویی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
شاخه دانشجویی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر یک تشکل علمی مرکب از اعضای دانشجویی انجمن وابسته به
یک دانشگاه یا موسسه آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است که به منظور ایجاد هماهنگی در
جهت پیشبرد اهداف انجمن در چارچوب آیین نامه های مصوب آن و پس از تایید هیئت مدیره انجمن ( به پیشنهاد
رئیس کمیته شاخه ی دانشجویی انجمن ) تاسیس می شود.

1

اعضای شاخه دانشجویی

 1-1اعضای تشکیل دهنده شاخه دانشجو یی می بایست عضو دانشجویی انجمن و در حال تحصیل در رشته های مرتبط
بر اساس اساسنامه باشند .
 2-1حداقل تعداد اعضای هر شاخه دانشجویی  7نفر است.
2

فعالیتهای شاخه دانشجویی

 1-2شاخه دانشجویی انجمن می تواند به منظور پیشبرد اهداف انجمن و مطابق آیین نامه های مصو ب آن در یکی از
زمینه های زیر و یا هر زمینه مرتبط دیگر با اهداف انجمن فعالیت کند :
الف -تشویق و ترغیب دانشجویان به عضویت در انجمن
شاخه ی دانشجویی طبق یک برنامه ی مشخص و مدون به جذب عضو و معرفی فعالیتهای انجمن می پردازد.
ب -اطالع رسانی نسبت به ارائه خدمات و تسهیالت به اعضای انجمن در محدوده آن دانشگاه یا مرکز آموزش عالی
سالیانه پوسترهایی توسط شاخه دانشجویی منتشر می شود که در آنها انجمن  ،وظایف آن و انواع عضویت معرفی می شود
و گزارشهایی از فعالیتهای شاخه دانشجویی انجمن ارائه می گردد.
ج -تشویق و ترغیب اعضاء شاخه ی دانشجویی انجمن به منظور اعتالء و رشد فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی  ،صنعتی و
غیره در زمینه ماشین بینایی و پردازش تصویر
د -برگزاری گردهمایی ها و سمینارهای علمی دانشجویی در زمینه ماشین بینایی و پردازش تصویر
برگزاری نشست های علمی درون دانشگاهی :ارائه جلسات علمی مرتبط با تکنولوژی روز توسط اساتید برجسته ارائه می
شود .در این نشستها دانشجویان با مطالب بروز آشنا خواهند شد و همچنین با اساتید فعال و زمینه ی کاری آنها آشنا می

شوند .همچنین سمینارهای درسی برگزیده ( دوره های کارشناسی ارشد و دکترا ) و برگزاری نشستهای علمی توسط
دانشجویان این مقاطع از فعالیتهای شاخه دانشجویی می باشد .
ه -برگزاری مسابقات و رقابتهای علمی دانشجویی در زمینه های مرتبط با فعالیت های انجمن
به منظور فعال کردن شاخه ها مسئولیت طرح سوال ،ارزیابی پاسخها و امتیاز دهی در هر فصل به عهده ی یک شاخه ی
دانشجویی می تواند باشد .
و -انجام سایر فعالیتها در راستای تحقق اهداف انجمن بنا به پیشنهاد هیئت مدیره انجمن
 2-2شاخه دانشجویی گزارش مدونی از فعالیتها ی خود را به کمیته دانشجویی انجمن ارائه می نماید  .این گزارش توسط
کمیته بررسی و در صورت احراز شرایط الزم مجوز فعالیت شا خه دانشجویی بمدت یکسال تحصیلی تمدید می گردد.
تبصره  : 1در هر سال تحصیلی بر حسب فعالیتهای انجام شده توسط هر شاخه ی دانشجویی و با توجه به گزارشهای
دریافتی در صورت امکان بودجه ای در اختیار شاخه های دانشجویی قرار می گیرد .
 3-2به منظور ایجاد فضای رقابت علمی بی ن شاخه های دانشجویی مختلف بر اساس مواردی از جمله تعداد اعضای شاخه
ی دانشجویی ،تعداد افرادی که در انجمن عضو شده اند و فعالیتهای انجام شده از جمله برگزاری نشستهای علمی و
فعالیت در تاالرهای گف تمان انجمن به هر شاخه ی دانشجویی امتیازی تخصیص داده خواهد شد  .از این امتیازدهی برای
انتخاب و تقدیر از شاخه ی دانشجویی نمونه به صورت سالیانه استفاده خواهد شد.
تبصره : 2مبنای امتیازدهی گزارشهای ارسالی ،انجمن خواهد بود که حداکثر تا  11آبان ماه هر سال ارائه می شود.
 4-2به منظور تشویق فعالیتهای انجام شده ،از پروژه های برتر اعضای شاخه ی دانشجویی تقدیر به عمل خواهد آمد و
این پروژه ها از طریق خبرنامه و سایت انجمن معرفی خواهند شد .

 3شرایط تاسیس شاخه دانشجویی
 1 -3به منظور تاسیس شاخه دانشجویی الزم است در خواست ی با امضای حداقل  7عضو دانشجو و حداقل  1عضو
پیوسته انجمن که عضو هیأت علمی آن دانشگاه یا موسسه آموزش عالی باشد (که از این به بعد مشاور نامیده می شود) و
در یکی از زمینه های مرتبط با انجمن فعالیت می نمایند به کمیته دانشجویی انجمن ارسال گردد.
 2-3به همراه درخواست ارسالی الزم است آدرس وبگاه دانشگاه یا مرکز آموزش عالی به انجمن ارائه گردد.

 3-3کمیته دانشجویی پس از بررسی درخواست ارسالی از طریق عضو پیوسته مذکور در بند  3و درصورت احراز شرایط
الزم پیشنهاد تاسیس شاخه دانشجویی انجمن را به هیات مدیره انجمن ارسال و پس از تایید هیئت مدیره ی انجمن به
عضو پیوسته شاخه ی مربوطه به صورت کتبی ابالغ می کند .

4

ساختار تشکیالتی شاخه دانشجویی

 1-4هر شاخه دانشجویی با نام خاص خود که با نام دانشگاه یا مرکز آموزش عالی وابسته به آن و انجمن مرتبط است
مشخص می گردد.
 2 -4اعضای شا خه ی دانشجویی  ،اعضایی از انجمن هستند که از زمان فراغت از تحصیل آنها یک سال بیشتر نگذشته
باشد .
 3-4شاخه دانشجویی توسط یک کمیته اجرایی مرکب از  3تا  1عضو دانشجویی مرتبط با شاخه اداره می شود که با
اکثریت آرای حداقل دو سوم اعضای آن شاخه  ،برای مدت یکسال انتخاب می شوند .کمیته اجرایی مرکب از رئیس،
معاون  ،خزانه دار و سایرین به عنوان عضو می باشد و وظیفه هدایت فعالیتهای شاخه دانشجویی را زیر نظر عضو پیوسته
بر عهده دارد.
 4-4انتخاب اعضای کمیته اجرایی جدید می بایست قبل از اتمام دوره یکساله و در جلسه عمومی شاخه دانشجویی که
به دعوت کمیته اجرایی حاضر تشکیل می گردد انجام شود.
تبصره  – 3در صورت احراز شرایط مورد تایید انجمن  ،انتخابات الکترونیکی مجاز می باشد .
 1-4کمیته اجرایی شاخه دانشجویی از اختیارات الزم برای تصویب آیین نامه های مورد نیاز با رعایت اساسنامه شاخه
دانشجویی با اکثریت آرا برخوردار می باشد .
5

شرایط انحالل شاخه دانشجویی

هیئت مدیره ی انجمن می تواند بنا به در خواست عضو پیوسته ی آن شاخه ( مشاور شاخه ) و یا در صورت عدم فعالیت
شاخه ی دانشجویی و یا عدم ارسال گزارش سالیانه با پیشنهاد رئیس کمیته دانشجویی آن را منحل کند و اعضای آن
شاخه مکلف هستند پس از اعالم کتبی رئیس کمیته دانشجویی انجمن از هر گونه فعالیت با این نام خودداری نمایند و
حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از از ابالغ کتبی به مشاور شاخه نسبت به تسویه حساب مالی اقدام نمایند .

 6این دستورالعمل مشتمل بر  5ماده و  3تبصره در تاریخ  1311/12/11به تصویب هیئت مدیره انجمن
ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران رسید و از تاریخ تصویب برای تمام شاخه های دانشجویی الزم االجرا
است.
در جلسه هیات مدیره مورخ  1336 /6/15حداقل تعداد اعضای شاخه دانشجویی در بند های  2- 1و  1- 3از 12
نفر به  7نفر تغییر کرد.

