بسمه تعالی

اساسنامه انجمن های
علمی ،ادبی و هنری
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اساسنامه انجمن  .............دانشگاه آزاد اسالمی واحد .............
فصل اول :كليات و اهداف
ماده  : 1نام انجمن  :انجمن  ..............دانشگاه آزاد اسالمي واحد .................
انجمن  ....................دانشگاه آزاد اسالمي واحد  .............انجمني است علمي  ،تخصصي  ،پژوهشي و غیر سیاسي كه در این
اساسنامه اختصاراً انجمن نامیده ميشود .
ماده  : 2محل انجمن  :مركز اصلي انجمن در شهر  .............واقع است .
ماده  : 3تابعیت  :انجمن تابعیت جمهوري اسالمي ایران را دارد و تمام اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي  ،والیت مطلقه
فقیه ونظام جمهورياسالمي اعالم ميدارند و هیچیك از اعضا حق فعالیت علیه نظام جمهوري اسالمي ایران را ندارند .در غیر این
صورت عضویت آنها خودبخودكان لم یكن خواهد بود .
ماده  : 4مدت فعالیت  :مدت فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس براي مدت نامحدود مي باشد .
ماده  : 5اهداف انجمن به شرح زیر است:
بند  : 1تعمیم و تعمیق روابط علمي و پژوهشي اعضا.
بند  : 2ایجاد ارتباط مستقل ومستمر بین دانشگاه و اعضا انجمن به منظور رفع نیازهاي علمي و تخصصي اعضا .
بند  : 3به هنگام كردن دانش اعضا و آشنایي بیشتر با مسائل موضوع انجمن .
بند  : 4شناخت و طرح مسائل و مشكالت موضوع انجمن و ایجاد زمینه هاي تحقیقاتي جدید در جهت باروري علمي اعضا
و ارائه راهبردهاي علمي در جهت حل مشكالت .
بند  : 5كمك به اعضا در امور آموزشي و پژوهشي
بند : 6ایجاد ارتباط با انجمنها و موسسات علمي و تحقیقاتي داخل و خارج كشور پس از تصویب كمیسیون مركزي  ،در
راستاي تبادل اطالعات علمي و شناساندن توانمندي علمي دانشگاه آزاد اسالمي.
بند .: 7انتشار نشریات در زمینة  ...............و برابر مقررات و ضوابط كمیسیون مركزي.
بند  : 8تالش در جهت اعتالي دانشگاه آزاد اسالمي در ایران و جهان .
ماده  .: 6وظایف و نوع فعالیت هاي انجمن :
انجمن صرفا در زمینه هاي علمي  ،آموزشي مشاورة علمي و اجرایي در حوزه  ................در گرایشهاي مربوطه و حمایت علمي
وپژوهشي از اعضا فعالیت خواهد داشت .
اهم این فعالیت ها به شرح ذیل مي باشند :
الف) ایجاد زمینه هاي ارتباط بین انجمن  ،دانشگاه و سایر مراكز علمي به منظور :
 -1انجام امور پژوهشي ،آموزشي ،در رشته مربوط
 -2انتقال دستاوردهاي علمي و عملي اعضا به دانشگاه و سایر مراكز علمي و متقابالً انتقال آخرین یافته هاي علمي به انجمن
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ب) مهیا ساختن محیطي مناسب براي اعضا به منظور :
 )1تبادل نظر علمي  ،تخصصي و آماده سازي زمینه براي كارهاي حرفه اي و ایجاد خالقیت و فعالیت هاي علمي و پژوهشي.
 )2ارائه طرح هاي پژوهشي در ارتباط با موضوع انجمن تامین هزینه هاي طرح ،فقط پس از تصویب طرح در كمیسیون
مركزي انجمن هاي علمي  ،ادبي و هنري دانشگاه امكان پذیر خواهد بود.
 )3شناخت استعدادها و هدایت آنها به سوي مراكز نیازمند
ج ) كمك به اشاعه فرهنگ استقالل ،آزادي ،توسعه علمي و نفي وابستگي از طریق:
 -1تشكیل كنفر انسها  ،سمینارها و گردهمایي هاي علمي و تخصصي در زمینه مربوطه
 -2شناسایي وتجزیه وتحلیل مشكالت و نارسایي هاي موجود در زمینه هاي مربوط به مسائل علمي موضوع انجمن
 -3ارائه طریق جهت حل مشكالت و انعكاس نتایج حاصل از بررسیها به مراجع ذیربط در دانشگاه
ماده  : 7طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتي ك ه در اساسنامه پیش بیني شده و به نحوي با وظایف یكي از وزارتخانه ها
یا سازمان هاي دولتي ارتباط داشته باشد پس از كسب موافقت وزارتخانه و سازمان دولتي ذیربط به مرحله اجرا در
خواهد آمد .
تبصره :كسب موافقت از وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي از طریق ریاست واحد مربوطه انجام خواهد گرفت .

فصل دوم :شرايط و نحوه عضويت و انواع آن
ماده  : 8شرایط عضویت :هر یك از دانشجویان  ،فارق التحصیالن و استادان رشته  ............دانشگاه آزاد اسالمي واحد
 .............كه واجد شرایط ذیل باشند با تصویب هیئت مدیره مي توا نند به عضویت انجمن در آیند
 -1اعتقاد به جمهوري اسالمي ایران و قانون اساسي .
 -2پذیرفتن مفاد اساسنامه .
 -3عدم محرومیت از حقوق اجتماعي بنا به دالیل قانوني .
ماده  : 9انجمن داراي دو نوع عضو است  :اصلي و افتخاري
الف) اعضا اصلي كه داراي حق رأي مي باشند.
ب) اعضا افتخاري از دانشمندان ،پژوهشگران و استادان ایراني بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره توسط مجمع عمومي انتخاب ميشوند

فصل سوم :اركان انجمن
ماده  : 10اركان انجمن عبارتند از :
الف ) مجمع عمومي
ب ) هیئت مدیره
ج ) بازرس یا بازرسان
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ماده  : 11مجمع عمومي عالیترین مرجع تصمیم گیري در انجمن ميباشد كه به صورت عادي یا فوق العاده تشكیل ميشود .
الف) مجمع عمومی:
ماده  :12مجمع عمومي با رعایت تشریفات مندرج در این اساسنامه ،سالي یكبار در نیمه دوم هر سال تشكیل خواهد شد .براي
رسمیت جلسه ،حضور نصف بعالوه یك نفر اعضاي رسمي جهت تصویب هر موضوعي الزم بوده و راي موافق اكثریت اعضا
ضرورت دارد.در صورتي كه در دعوت نخست ،تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید ،جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشكیل و با هر
تعداد حاضر ،جلسه رسمیت خواهد یافت .
ماده  : 13وظایف مجمع عمومي عادي :
 -1انتخاب اعضا هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
 -2استماع و رسیدگي به گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
 -3تعیین خطي مشي كلي انجمن براي سال آتي
 -4بررسي و تصویب پیشنهادهاي هیئت مدیره
 -5تصویب برنامه هاي پیشنهادي انجمن براي اجرا در سال آتي
-6
ماده  :14مجمع عمومي فوق العاده :
مجمع عمومي فوق العاده با رعایت ضوابط مشابه مجمع عمومي عادي و با شرایط زیر تشكیل خواهد شد :
 -1با در خواست هیئت مدیره  ،بازرس یا بازرسان
 -2با درخواست یك سوم اعضا انجمن
تبصره  :1دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده وحداقل تا دو هفته قبل از تشكیل آن به اطالع اعضا خواهد رسید .
تبصره :2مجمع عمومي فوق العاده ،جهت رسمیت یافتن ،همان شرایط مجمع عمومي را خواهد داشت .
تبصره :3تصمیمات مجمع عمومي فوق العاده باحداقل دو سوم آراء موافق ازتعدادحاضر درجلسه معتبر خواهد بود .
ماده  :15وظایف مجمع عمومي فوق العاده :
 -1بررسي و تصویب انحالل انجمن
 -2عزل هیئت مدیره
تبصره  :عزل هیئت مدیره باید با اطالع كمیسیون مركزي انجمن هاي علمي دانشگاه و تائید ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمي
در دستور كار مجمع قرار گیرد .
ماده :16اركان مجمع :
مجمع عمومي توسط هیئت رئیسه اي مركب از یك رئیس و یك منشي و دو ناظر اداره مي شود .
تبصره :اعضاي هیئت رئیسه با اعالم قبولي نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهند شد.
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ماده  :17هیئت مدیره انجمن :
: 17/1اعضاي اصلي هیئت مدیره مركب از  5نفر است كه در جلسة مجمع عادي از میان اعضاي اصلي انجمن و با راي
مخفي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند .جلسه مجمع عمومي براي انتخاب هیئت مدیره ،اعضا عليالبدل و
بازرس(بازرسان) فقط با حضور نماینده تاماالختیار كمیسیون مركزي انجمن هاي علمي دانشگاه ،رسمیت مي یابد.
تبصره :1انتخاب مجدد هیئت مدیره در دوره هاي بعد بالمانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداكثر  45روز قبل از
پایا ن تصدي خود انتخابات هیئت مدیره جدید را برگزار كرده و نتیجه را یك هفته قبل از پایان تصدي خود به كمیسیون
مركزي انجمن هاي علمي ،ادبي و هنري دانشگاه اعالم دارد .
تبصره :2عالوه بر اعضاي اصلي هیئت مدیره ،سه نفر نیز به عنوان اعضاي علي البدل برگزیده خواهند شد تا در صورت
كناره گیري ،عزل ،غیبت غیر موجه ویا فوت یكي از اعضا قبل از انقضاي دوره هیئت مدیره ،جانشین وي گردند اولویت با
عضو علي البدلي خواهد بود كه باالترین آراء را كسب كند .حضور اعضا مذكور در جلسات هیئت مدیره به عنوان مشاوریا
ناظر بدون حق رأي بال مانع است.
تبصره:3جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل نصف  +یك نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اكثریت آراه
معتبر خواهد بود .
تبصره :4اعضاي هیئت مدیره حداثر یك هفته بعد از انتخاب با تایید كمیسیون مركزي تشكیل جلسه داده و از بین خود یك
نفر رئیس(دبیر انجمن) و یك نفر خزانه دار را انتخاب خواهند نمود .حدود اختیارات آنها طبق ماده  18این اساسنامه خواهد
بود.
تبصره :5هیئت مدیره عالوه بر جلساتي كه به طور مرتب و حد اقل دو ماه یكبار تشكیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت
كتبي یا تلفني رئیس یا نایب رئیس تشكیل جلسه فوق العاده خواهد داد .فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن و تشكیل جلسه
حداقل سه روز خواهد بود.
تبصره :6شركت اعضاي هیئت مدیره در جلسات آن ضروري است و غیبت هر یك از اعضا بدون عذر موجه وبدون اطالع
قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غایب خواهد بود .
: 17/2اعضاي هیئت مدیره بصورت افتخاري انجام وظیفه خواهند كرد .
 : 17/3رئیس در حدود اختیاراتي كه از طرف هیئت مدیره به او تفویض شده نماینده هیئت مدیره بوده و از طرف این هیئت
حق امضاء خواهد داشت.
ماده  :18وظایف و اختیارات هیئت مدیره :
هیئت مدیره نماینده قانوني انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل ميباشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول انجمن ،رسیدگي و ثبت و نگهداري حسابهاي انجمن ،پرداخت دیون و وصول
مطالبات،اجراي مصوبات مجمع عمومي
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تبصره :1جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صالحیت خاص مجمع
عمومي است ،هیئت مدیره كلیه اختیارات الزم براي اداره امور را مشروط بر رعایت حدود موضوع انجمن و مفاد این
اساسنامه را دارا مي باشد .
تبصره:2كلیه اسناد تعهد آور با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود و
سایر اوراق عادي اداري با امضاء رئیس هیئت مدیره داراي اعتبار است .
تبصره:3هیئت مدیره بر پایه مفاد این اساسنامه ،نسبت به پذیرش داوطلبان واجد شرایط اقدام مي كند.
تبصره :4تا انتخاب هیئت مدیره ،مسئولیت انطباق وضعیت متقاضیان عضویت در انجمن با مفاد اساسنامه ،به عهده هیئت
موسس است .
تبصره :5هیئت مدیره مي تواند از بین اعضاي واجد شرایط خود ،در جهت اجراي اهداف مندرج در اساسنامه كمیته هاي
تخصصي تشكیل دهد .
تبصره :6آئین نامه اجرایي این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و تائید كمیسیون مركزي انجمن هاي علمي ،ادبي و
هنري دانشگاه آزاد اسالمي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره :7تصمیمات متخذه در كمیته ها پس از تصویب در هیئت مدیره قابل اجرا است.
ج )بازرسان:
ماده  :19مجمع عمومي عادي یك نفر را به عنوان بازرس اصلي و دو نفر را به عنوان علي البدل براي مدت یك سال انتخاب
خواهد نمود .
تبصره:انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بال مانع است.
ماده  :20وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:
)1بررسي كلیه اسناد و اوراق مالي انجمن و تهیه گزارش براي مجمع عمومي .
)2مطالعه گزارش ساالنه هیئت مدیره اعم از مالي و غیر مالي وتهیه گزارش از عملكرد انجمن براي اطالع مجمع عمومي
 )3گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي .
ماده  :21كلیه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غیر مالي در هر زمان و بدون قید و شرط به وسیله هیئت مدیره انجمن
باید جهت بررسي در دست بازرس قرار گیرد.

فصل چهارم بودجه و مواد متفرقه
ماده  :22بودجه انجمن از  5درصد بودجه پژوهشي دانشگاه كه در اختیار كمیسیون مركزي است تامین ميشود.
ماده  :23درآمد و هزینه هاي انجمن در دفاتر ثبت و شرح بیالن آن هر سال مالي جهت بررسي به كمیسیون مركزي انجمن
هاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي ارائه خواهد شد .
تبصره :1كلیه دفاتر مالي انجمن در مواقع مراجعه نمایندگان كمیسیون مركزي انجمنهاي علمي ،ادبي و هنري دانشگاه در
اختیار آنان قرار خواهد گرفت .
تبصره :2سال مالي انجمن منطبق با سال هجري شمسي بوده و همواره از اول مهر ماه تا پایان شهریور ماه سال بعد خواهد بود .
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ماده :24كلیه مدارك رسمي انجمن اعم از پرونده ها و مدارك رسمي در دفتر مركزي انجمن نگهداري ميشود .مكاتبات
رسمي انجمن با امضاي رئیس هیئت مدیره معتبر بوده و رئیس هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر انجمن ،مسئولیت
قانوني دارد.
تبصره :مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضاي اعضاي ذیربط خواهد رسید.
ماده :25هر گونه تغییري در مفاد اساسنامه و تركیب اعضاي هیئت مدیره در صورتي معتبر است كه به تصویب كمیسیون
مركزي انجمن هاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي رسیده باشد .
تبصره :محل انجمن و اقامتگاه اعضا هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدي آن باید به اطالع كمیسیون
مركزي انجمنهاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي برسد و مادامي كه اطالع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود .
ماده :26انجمن داراي مهر و آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصویب هیئت مدیره و مجوز كمیسیون مركزي انجمن
هاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي تهیه و استفاده خواهد شد .
ماده :27انتشار هرگونه نشریه پس از كسب اجازه از سازمان مركزي و تحصیل پروانه انتشار با رعایت كامل قانون مطبوعات
انجام ميشود .
ماده :28با توجه به اینكه انجمن ماهیتاً غیر تجاري ميباشد نميتواند اعمال تجاري انجام دهد
تبصره :كلیه فعالیت هاي علمي و فرهنگي در راستاي موضوع انجمن كه درآمد زا باشد ،پس از اخذ مجوز از كمیسیون
مركزي از شمول ماده 28مستثتي خواهند بود.
ماده :29در صورت انحالل انجمن مجمع عمومي فوق العاده هیئت تصفیه أي انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از
اداء دیون و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاري اموال و امالك به دانشگاه آزاد اسالمي اقدام نماید  .هیئت مذكور
موظف است یك نسخه از شرح كامل آن را جهت بررسي به كمیسیون مركزي انجمنهاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي ارسال
دارد .
ماده :30در صورت لزوم ،تفسیر كلیه مواد و تبصره هاي این اساسنامه ،به عهده كمیسیون مركزي انجمنهاي علمي ،ادبي و
هنري دانشگاه آزاد اسالمي است.
ماده :31این اساسنامه (انجمن هاي علمي ،ادبي وهنري ) در  31ماده و  25تبصره در جلسه مورخ  1387/4/24پس از بازنگري
در كمیسیون مركزي انجمن هاي علمي به تصویب رسید .
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