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  اسالمى؛ هاى ارزش از دفاع و اسالمى جمهورى نظام تحكيم  .2
 نظام اهداف چارچوب درو جهان اسالم  كشورو سياسي  فرهنگى علمي، مسائل در فعال نقش فاءيا  .3

   ؛ياسالم
  فقيه؛ واليتو  اسالمى جمهورى نظام ،ناب محمدي اسالم به مربوط مسائل در فعال نقش فاءيا  .4
  . ايفاي نقش فعال در موضوعات و مسائل مربوط به اساتيد، مدرسان و دروس معارف اسالمي.5

  
  انجمن وظايف: سوم فصل
  :است ذيل وظايف داراى انجمن: 10 ماده

اعضا در چارچوب اهداف دروس معارف  به كشور دانشجويان سياسي و فرهنگى علمى، نيازهاى انتقال  .1
   ؛اسالمي

 ان،يدانشجو دينى اتحاد و تعاون روحيه و اخالقى ـ علمى مبانى تقويت و رشد جهت دانشگاه با همكارى  .2
  .آموختگان دانش و اساتيد

 يعلم جامعه نيازهاى براساس دانشگاه پژوهشى و آموزشى هاىبرنامه درباره اصالحى پيشنهادهاى ارائه  .3
  كشور؛

 و كشور يفرهنگ و يعلم مراكز ساير و دانشگاه بابين اعضا  علمى مشترك هاى پروژه انجامزمينه سازي   .4
  اسالم؛ جهان

   ؛آموختگان دانش يبرا  دانشگاه تسهيالت از يريگ بهره نهيزم ايجاد  .5
در جهت معرفت افزايي اعضا مختلف  يو اردوها ها شيهما ،ها نشست ها، كارگاه برگزارىايجاد زمينه   .6

  ؛راستاي اهداف
  ؛يعلم مؤسسات و هاانجمن ساير با ارتباط ايجاد  .7
آموختگان و راهنمايي آنها براي كاريابي و اشتغال در مراكز علمي و  .  بررسي مسائل صنفي و شغلي دانش8

  پژوهشي كشور؛
  كشور؛ هاي دانشگاه در جذب جهتآنان  به يرسان اطالعآموختگان و  شناسايي توان علمي دانش  .9

  هاي آنها؛  آموختگان برتر و انعكاس فعاليت تجليل از دانش  .10
  .انجمن اهداف تحقق جهت در خبرنامه و نشريه انتشار. 11

  
  در انجمن عضويت: چهارم فصل

  

  ) اصلي1
  :از عبارتند عضويت شرايط: 11 ماده

  اسالمى؛ نظام مبانى به اعتقاد  .1
  الزم؛ اخالقى صالحيت داشتن  .2
  ؛ياسالم معارف دانشگاه از آموخته دانش  .3
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  .عضويت حق پرداخت  .4
  .است انجمن مركزى شوراى ياعضا با ،و حذف عضويت لغوعضويت،   صيتشخ: تبصره

  

  ) افتخاري2
 از ميـان و تاييد هيات منتخب دانشگاه شوراي مركزي انجمن : اعضاي افتخاري بنا به پيشنهاد و تصويب 12ماده 

هيـات علمـي دانشـگاه برگزيـده     هيـات رئيسـه و   و اعضـاي  هاي علمي شناخته شده در كشور  شخصيت
   شوند. مي

  تبصره: حق راي در كليه موارد مختص اعضاي اصلي است.
  

 انجمنجزاي ا م:فصل پنج

 ».دبير كل« و» مركزىشوراى «، »يجمع عمومم: «انجمن عبارتند ازجزاء : ا13ماده 
  

 الف) مجمع عمومى

 .باشد: مجمع عمومى شامل كليه اعضاى انجمن مى14ماده 
يابد و تصميمات با اكثريت حاضـرين در جلسـه اتخـاذ خواهـد     : جلسات مجمع با حضور اعضا رسميت مى15ماده 

 .شد
   .شود: مجمع عمومى به دعوت دبير كل تشكيل مى1تبصره 
  .بار تشكيل جلسه خواهد داد يكسالي  حداقل: مجمع عمومى 2تبصره 
كليه اعضاى انجمن، دبيـر  يك سوم  اعضاى شوراى مركزى و يا با پيشنهاددو سوم  در صورت تصويب :3تبصره 

  .موظف به تشكيل جلسه فوق العاده خواهد بود كل
 :: وظايف و اختيارات مجمع عمومى16ماده 

  ؛هرگونه تغيير و اصالح آنتصويب اساسنامه و يا  .1
  ؛انتخاب اعضاى شوراى مركزى .2
  ؛هاى انجمن و اتخاذ تصميمات الزمفعاليت گزارش ساالنه دبيركل در زمينهنظر در باره و اظهاراستماع  .3
 پيشنهاد برگزاري انتخابات پيش از موعد جهت انتخاب شوراي مركزي جديد؛ .4
 ؛تصويب بودجه و ترازنامه ساالنه انجمن .5
 پيشنهاد انحالل انجمن.بررسي  .6

  
 :ب) شوراى مركزى

ها نظارت انجمن را بر عهده دارد و بر حسن اجراى فعاليت ريزى اجرايى: شوراى مركزى مسؤوليت برنامه17ماده 
 .هاى آن در برابر مجمع عمومى مسؤول استبه انجمن و فعاليت كند و در كليه امور مربوطمى

و يـك   آموختگان دانشمنتخب مجمع عمومى از بين ر شش نف ؛نفر است : شوراى مركزى مركب از هفت18ماده 
 دانشگاه. نفر نماينده رياست

  .قابل افزايش است نفر 9عمومى، تا  : تعداد اعضاى شوراى مركزى با تصويب مجمع1تبصره 
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انتخـاب  . شـوند اعضاى شوراى مركزى براى مدت دو سال با رأى مستقيم و مخفى اعضا انتخـاب مـى  : 2تبصره 
   .مجدد آنها بالمانع است

اعضاى حاضر در جلسه مجمع عمـومى صـورت خواهـد    اكثريت  : انتخاب اعضاى شوراى مركزى با رأى3تبصره 
   .گرفت

رسميت دارد و تصميمات آن بـا رأى اكثريـت اعضـاى     اءاعضدو سوم  حضور : جلسات شوراى مركزى با4تبصره 
   .حاضر در جلسه معتبر است

العـاده بـه تشـخيص و     . جلسـات فـوق  شـود بار تشكيل مىدو در هر ماه، حداقل: جلسات شوراى مركزى 5تبصره 
  گردد. دعوت دبيركل برگزار مي

  : در انتخابات شوراي مركزي دو نفر عضو علي البدل نيز انتخاب خواهند شد.6تبصره 
  حق راي شركت كنند. توانند در جلسات شوراي مركزي بدون : اعضاي علي البدل مي7تبصره 

 :: اعضاى شوراى مركزى بايد شرايط ذيل را دارا باشند19ماده 
 ؛اسالمىجمهوري مبانى نظام  به قانون اساسى وعملي التزام  .1
 ؛حسن شهرت .2
 ؛التزام به احكام اسالم .3
 نداشتن سوء پيشينه .4
 هاي معاند و مخالف نظام جمهوري اسالمي؛ عدم وابستگي به احزاب و گروه .5
 دانشگاه.آموختگي  دانشمدرك  .6

گـردد، در سـاير ادوار    تبصره: شرايط فوق به جز بار اول كه توسط هيات منتخب رياست محترم دانشگاه احراز مـي 
  توسط اعضاي شوراي مركزي وقت احراز خواهد شد.

  :: وظايف و اختيارات شوراى مركزى20ماده 
 اعضاي شوراي مركزي؛انتخاب دبير كل انجمن از بين  .1
  هاي مربوطه؛ ي مالي و غير مالي و دستورالعملهاچارت تشكيالت و كليه ضوابط و آيين نامهتصويب  .2
 ؛هاى مربوط در جهت تحقق اهداف انجمنصادركردن بيانيه اعالم موضع و .3
 ؛جلسات مجمع عمومى تهيه مقدمات و دستور .4
 ؛ هاي انجمن هاي كوتاه مدت و بلند مدت براي فعاليت تهيه و تصويب برنامه .5
 ؛هاى دبير كلنظارت مستمر بر فعاليت .6
 ؛لغو عضويت افراد فاقد صالحيتداوطلبان عضويت در انجمن و تأييد صالحيت  .7
 ؛دبير كلپيشنهادي تأييد معاونين  .8
 ؛مصوب هاىاجراى برنامه .9

 ؛هاى مالىتصويب ضوابط قبول هدايا و كمك .10
 به صورت ساالنه؛ميزان حق عضويت اعضا تعيين  .11
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  (مصوبات هيات امنا، اساسنامه دانشگاه و ... ) باشد.در راستاي اسناد باالدستي بايد من تبصره: مصوبات انج
 
 :ج) دبير كل

  و انتخاب مجدد او بالمانع است. شودانتخاب مىسال  به مدت يك : دبير كل از طرف شوراى مركزى21ماده 
 :: وظايف و اختيارات دبير كل22ماده 

  معاونين؛انتخاب  .1
  ؛مجمع عمومى از دعوت .2
 ؛تراز مالى ساالنهارائه  .3
 ؛شوراى مركزى اجراى مصوبات .4
 ؛حقوقى وليت ايجاد ارتباط و تماس و مكاتبه با كليه اشخاص حقيقى وئمس .5
 ؛نمايندگى انجمن در كليه مراجع، با حق توكيل به غير .6
 ؛دعاوى و حق صلح با تصويب شوراى مركزى ارجاع .7
هاى عملكرد ترازنامه، پيشـنهاد تأسـيس   بودجه ساالنه، ارائه گزارش مشى، برنامه و پيشنهاد سياست، خط .8

 ؛هاى مورد نياز به شوراى مركزىنامه فرعى و آيين ردفات
  ؛ها و بودجه مصوبقالب برنامه تنظيم، هدايت و انجام امور انجمن در .9

 مصـوب انجمـن بـه ديگـر    هاى وب آيين نامهچخود را در چارت تواند بخشى از اختياراتبصره: دبير كل انجمن مى
 .ى واگذار كنداعضاي شوراي مركز

  

 هاى تخصصىيته: كممششفصل 

هاى تخصصى تشكيل دهد. تركيب اعضاء و شـرح  كميته تواند به منظور پيشرفت اهداف خود: انجمن مى23ماده 
 .شودتصويب شوراى مركزى تعيين مى ها با پيشنهاد دبير كل ووظايف كميته

 هاي تخصصي با پيشنهاد دبير كل و تصويب شوراي مركزي خواهد بود. اعضاي كميتهتعيين : 24ماده 
  

 تم: بازرسان انجمنفه فصل

 كند مدت دوسال انتخاب مىبراي البدل)  بازرس (اصلى و علىمجمع عمومي دو نفر از اعضا را به عنوان : 25ماده 
 .اب مجدد آنها بالمانع استخو انت

هـاي مـالي شـورا     بررسي عملكرد شوراي مركزي و دبيركل و ترازنامه و ساير گزارشبه  : بازرسان موظف26ماده 
  است.

روز قبل از اجالس مجمع عمومى در اختيار  15بايد بازرسي به همراه توضيحات شوراي مركزي گزارش : 27ماده 
  .گيرد قراراعضاي انجمن 

ر انجمـن مراجعـه و كسـب    و اسناد مورد نيـاز د به كليه مدارك د تواند براى انجام وظايف خو: بازرس مى28ماده 
 .داطالع نماي
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 مالى : مديرهشتمفصل 

هـاى نقـدى و دريافـت حـق     نگهدارى اموال و موجـودي  ول امور مالى و حفظ وئ: مدير مالى انجمن مس29ماده 
كه از طرف اشخاص يا مؤسسـات بـه انجمـن پرداخـت      هاى مالى استعضويت از اعضاء و قبول كمك

 د.شومى
وليت وى به پيشنهاد دبيـر كـل و تصـويب شـوراى     ئمس : تشخيص صالحيت مدير مالى، وظايف و حدود30ماده 

 .مركزى است
  

 مسائل مالى و اعتبار اسناد: همنفصل 

در شوراى مركزى اعتبـار خواهـد   دانشگاه دبيركل و نماينده رياست ي و تعهدآور با امضا : كليه اسناد مالى31ماده 
 ت.داش

 .تا پايان اسفند خواهد بود : سال مالى انجمن از اول فروردين ماه شروع و32ماده 
  .شودمى : كليه درآمدهاى انجمن به حساب انجمن واريز33ماده 

 
 دهم: انحالل انجمن فصل

و موافقت نهايي رياسـت دانشـگاه    مجمع عمومى كل اعضاىدو سوم  : انحالل انجمن با تصويب حداقل34ماده 
 .پذير است امكان

نسـبت بـه   دانشگاه عمومى انتخاب و زير نظر رياست ع اى توسط مجم: در صورت انحالل انجمن، كميته35ماده 
  .گيردقرار مىدانشگاه اموال انجمن پس از تسويه در اختيار  كليه .كندتسويه اموال انجمن اقدام مى

تصـويب و در  مورخ ................. و در جلسه مجمع عمومى  تبصره تنظيم 16ماده و  36: اين اساسنامه در 36ماده 
 .رسيددانشگاه  .............. به تأييد رياست محترم........تاريخ .......

  
 
 

 

 

 

 

   


