بسمه تعالی
بخشهای منتخب از آیین نامه در ارتباط با شرایط اعضای دانشجویی

ماده  -6بررسی شرایط نامزدها
ترکیب شورای مدیریت مرکز نوآوری – تخصصی شامل  5نفر میباشد که  4نفر از طریق انجام انتخاب اعضاء در سطح دانشکده
تعیین میگردند و نفر پنجم کارشناس متخصصی است که توسط دانشکده معرفی و به حکم مدیر فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه
تعیینشده است.
 -1-6شرایط داوطلبین دانشجویی (لیسانس) برای عضویت در شورای مدیریت عبارتاند از:
الف )شرایط عمومی
 -1دانشجوی رسمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و حضور فیزیکی تمام وقت در رشته مربوطه
 -2عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکلهای دانشجویی اعم از صنفی ،سیاسی ،علمی ،ورزشی و فرهنگی
تبصره  -1اعضای شورای مرکزی دیگر تشکل ها در صورت استعفا یک ماه قبل از برگزاری انتخابات و پذیرش آنها ،میتوانند
داوطلب عضویت در شورای مدیریت مرکز نوآوری  -تخصصی شوند.
 -3نداشتن پرونده جاری در کمیته انضباطی و حراست دانشگاه
 -4عدم سوءپیشینه منجر به محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا بیشتر در یک سال قبل از برگزاری انتخابات (بر اساس
مستندات کمیته انضباطی)
 -5عدم مشروطی در دو نیمسال قبل از برگزاری انتخابات
 -6گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی
 -7داشتن حداکثر تعداد واحدهای گذرانده برابر با  115واحد

ب ) شرایط اختصاصی
داوطلبین باید حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
 )1دارا بودن معدل کل حداقل معادل 15
 )2عضو اصلی یکی از شرکتهای نوپا فعال در مرکز رشد

 )3تألیف یا همکاری در تألیف یا ترجمه کتاب در حوزه نوآوری و کارآفرینی
 )4عضویت در شورای مدیریت قبلی مرکز نوآوری – تخصصی

 -2-6شرایط داوطلبی دانشجویان تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) فقط بندهای  1تا  3شرایط عمومی است.
تبصره  -2درصورتیکه تعداد داوطلبین واجد صالحیت دانشکدهای ،کمتر از  7نفر باشد ،انتخاب اعضاء در آن دانشکده به دور دوم
که حداکثر تا  1ماه پس از آن برگزار میگردد ،موکول خواهد شد و در صورت به حد نصاب نرسیدن مجدد تعداد نامزدها ،آن دانشکده
در دوره جاری دارای گروه دانشجویی منظور نیست.
 -3-6احراز صالحیت داوطلبین شورای مدیریت مرکز نوآوری – تخصصی توسط مجری و با نظارت ناظر صورت میپذیرد.

