
  صنعتی قم دانشگاه کامپيوتر مهندسی دانشجويان علمی انجمن اساسنامه

  

   اهداف و آليات: اول فصل     

  

  صنعتی قم دانشگاه کامپيوتر مهندسی دانشجويان علمی انجمن  : انجمن نام:  ١ ماده  

 اين در آه فرهنگي و پژوهشي ، تخصصي ، علمي است صنعتی قم انجمني دانشگاه کامپيوتر مهندسی دانشجويان علمی انجمن
  . شود مي ناميده انجمن اختصارًا اساسنامه

  . است واقع قم شهر در انجمن اصلي مرآز:  انجمن محل:  ٢ ماده  

 نظام و اساسي قانون به را خود التزام آن یاعضا تمامي و دارد را ايران اسالمي جمهوري تابعيت انجمن:  تابعيت:  ٣ ماده  
 اين غير در.  ندارند را ايران اسالمي  جمهوري نظام عليه فعاليت حق  اعضا از يك هيچ و دارند مي اعالم ايران اسالمي جمهوري
  . بود خواهد يكن لم آان عضويت صورت

  . باشد مي نامحدود مدت براي تأسيس تاريخ از انجمن فعاليت مدت:  فعاليت مدت:  ۴ ماده  

  :است زير شرح به انجمن اهداف:  ۵ ماده  

  . اعضاء بين پژوهشي و علمي روابط تعميق و تعميم:  ١ بند

  . اعضاء تخصصي و علمي نيازهاي رفع منظور به انجمن اعضاء و دانشگاه بين ومستمر مستقل ارتباط ايجاد: ٢ بند

  . انجمن موضوع مسائل با بيشتر آشنايي و اعضاء دانش آردن هنگام به: ٣ بند

  . مشكالت حل جهت در جديد تحقيقاتي هاي زمينه ايجاد و انجمن موضوع مشكالت و مسائل وطرح شناخت:  ۴ بند

   پژوهشي و آموزشي امور در اعضاء به آمك:  ۵ بند

 شناساندن و علمي اطالعات تبادل راستاي در آشور خارج و داخل تحقيقاتي و علمي موسسات و ها انجمن با ارتباط ايجاد: ۶ بند
  صنعتی قم دانشگاه علمي توانمندي

  . آشور قوانين صنعتی قم و دانشگاه مقررات برابر مشابه هاي فعاليت انجام و نشريات انتشار:. ٧ بند

  . جهان و ايران صنعتی قم در دانشگاه اعتالي جهت در تالش:  ٨ بند

  : انجمن هاي فعاليت نوع و وظايف : ۶ ماده  

 از پژوهشي و علمي حمايت و مربوطه گرايشهاي در اجرايي و علميمشاوره  ، آموزشي ،یپژوهش هاي زمينه در صرفُا انجمن
  .  داشت خواهد فعاليت اعضاء

  : باشند مي ذيل شرح به ها فعاليت اين اهم

  : منظور به علمي مراآز ساير و دانشگاه ، انجمن بين ارتباط هاي زمينه ايجاد)  الف

  ذيربط مراآز ساير و دانشگاه در ای ،مشاوره ،آموزشي علمي نظر تبادل ـ ١

  انجمن به علمي هاي يافته آخرين انتقال متقابًال و علمي مراآز ساير و دانشگاه به اعضاء عملي و علمي دستاوردهاي انتقال ـ ٢

  : منظور به اعضاء براي مناسب محيطي ساختن مهيا)  ب



  فعاليت های علمی و شرکت در مسابقات علمی-١

  آشنايی با بازار کار -٢

 جهت ادامه تحصيل در مقاطع باالتر آمادگی -٣

  تشکيل گروه های پژوهشی و انجام فعاليت های مربوطه -۴

  :طريق از وابستگي نفي و علمي ،توسعه ،آزادي استقالل فرهنگ اشاعه به آمك)  ج

  . مربوطه زمينه در تخصصي و علمي هاي گردهمايي و سمينارها ، ها انس آنفر تشكيل ـ ١

  . انجمن موضوع علمي مسائل به مربوط هاي زمينه در موجود هاي نارسايي و مشكالت وتحليل وتجزيه شناسايي ـ ٢

  ذيربط مراجع به ها بررسي از حاصل نتايج انعكاس و مشكالت حل جهت راه کار ارائه ـ ٣

 يا ها وزارتخانه از يكي وظايف با نحوي به و شده بيني پيش اساسنامه در آه اقداماتي ساير و ها برنامه و ها طرح:  ٧ ماده  
  . آمد خواهد در اجرا مرحله به ذيربط دولتي سازمان و وزارتخانه موافقت آسب از پس باشد داشته ارتباط دولتي هاي سازمان

  

   نا انواع و عضويت نحوه و شرايط: دوم فصل

  

 شرايط واجد صنعتی قم  آه دانشگاه کامپيوتر استادان و التحصيالن فارق ، دانشجويان از يك هر :عضويت شرايط:  ٨ ماده  
  . آيند در انجمن  عضويت به نند توا مي مديره هيئت تصويب با باشند ذيل

  . اساسي قانون و ايران اسالمي جمهوري به اعتقاد ـ ١

  . اساسنامه مفاد پذيرفتن ـ ٢

  . قانوني داليل به بنا اجتماعي حقوق از محروميت عدم ـ٣

   عضويت حق پرداخت ـ ۴

   افتخاري  ، اصلي:  است عضو نوع 2 داراي انجمن:  ٩ ماده  

 را عضويت حق و بوده رأي حق داراي شامل دانشجويان کامپيوتر دانشگاه صنعتی قم هستند و آه اصلي اعضاء)  الف
  .  پردازند مي

 تعيين می شوند. تصويب هيئت مديره با و بوده ايراني استادان و پژوهشگران دانشمندان، از افتخاري اعضاء)  ب

 

   انجمن ارآان :سوم فصل

  

  :  از عبارتند انجمن ارآان:  ١٠ ماده  

   عمومي مجمع)  الف

   مديره هيئت)  ب

   بازرسان)  ج



  الف)مجمع عمومی:

  

  . شود مي تشكيل العاده  فوق يا عادي صورت به آه باشد مي انجمن در گيري تصميم مرجع عاليترين عمومي مجمع:  ١١ ماده

    : عادي عمومي مجمع) الف ـ ١

 براي. شد خواهد تشكيل سال هر آبان ماه  در بار يك سالي اساسنامه، اين در مندرج تشريفات رعايت با عمومي مجمع:١٢ ماده  
 اعضاء اآثريت موافق يأر موضوعي هر تصويب جهت و بوده الزم اصلی اعضاي نفر يك بعالوه نصف حضور جلسه، رسميت
  روز پانزده فاصله به دوم جلسه نرسيد، نصاب حد به حاضرين تعداد نخست، دعوت در آه  صورتي در.دارد ضرورتحاضر 
  .  يافت خواهد رسميت جلسه حاضر، تعداد هر با و تشكيل

    : عادي عمومي مجمع وظايف:  ١٣ ماده  

   بازرسان و مديره هيئت اعضاء انتخاب)  ١

   بازرسان و مديره هيئت گزارش به رسيدگي و استماع)  ٢

   آتي سال براي انجمن آلي مشي خطي تعيين)  ٣

   ساالنه عضويت حق ميزان بررسی و تصويب)  ۵

  

  :  العاده فوق عمومي مجمع :١۴ ماده  

  : شد خواهد تشكيل زير شرايط با و عادي عمومي مجمع مشابه ضوابط رعايت با العاده فوق عمومي مجمع

   بازرسان يا مديره هيئت اکثريت اعضای خواست در با)  ١

   انجمن اعضاء از پنجم يك و امضای درخواست با)  ٢

 از قبل هفته دو تا حداقل بوده وورت اعالن عمومی در برد انجمن و ... به ص العاده فوق عمومي مجمع براي دعوت: ١ تبصره
  . رسيد خواهد اعضاء اطالع به آن تشكيل

  . داشت خواهد را عمومي مجمع شرايط همان يافتن، رسميت جهت العاده، فوق عمومي مجمع:٢ تبصره

  . بود خواهد معتبر درجلسه حاضر تعداد از موافق آراء سوم دو حداقل با العاده فوق عمومي مجمع تصميمات:٣ تبصره

  : العاده فوق عمومي مجمع وظايف :١۵ ماده  

   اساسنامه مفاد در تغييرات تصويب)  ١

   انجمن انحالل تصويب و بررسي)  ٢

   مديره هيئت اعضای عزل)  ٣

  . گيرد قرار مجمع آار دستور در دانشگاه علمي هاي مسئول انجمن اطالع با بايد مديره هيئت عزل:  تبصره

  : مجمع ارآان:١۶ ماده  

بازرسان انجمن علمی کامپيوتر می باشد و در غياب وی رئيس هيئت قرائت دستور کار و اداره ی مجمع عمومی به عهده ی 
  مديره ی انجمن و پس از آن نائب رئيس اول و دوم به ترتيب رياست مجمع عمومی را به عهده خواهند داشت.



  ب)هيئت مديره:

   

  :١٧ ماده 

  : انجمن مديره هيئت

 راي با و انجمن اصلي اعضاي ميان از عادي مجمع جلسة در آه است نفر پنج از مرآب  مديره هيئت اصلي اعضاي: ١/١٧
 فقط  بازرسان و البدل علي اعضاء مديره، هيئت انتخاب براي عمومي مجمع جلسه. شوند مي انتخاب سال يک مدت براي مخفي

  .يابد مي رسميت دانشگاه، علمي هاي انجمنمسئول  االختيار تام نماينده حضور با

 پايان از قبل  دوهفته حداآثر است موظف مديره  هيئت و بوده بالمانع بعد هاي دوره در مديره  هيئت مجدد انتخاب: ١تبصره
 هاي انجمنمسئول  به خود تصدي پايان از قبل هفته يك را نتيجه و آرده برگزار را جديد مديره هيئت انتخابات خود تصدي
  . دارد اعالم دانشگاه هنري و ادبي علمي،

 آناره صورت در تا شد خواهند برگزيده البدل علي اعضاي عنوان به نيز نفر دو مديره، هيئت اصلي اعضاي بر عالوه: ٢تبصره
 عضو با اولويت گردد وي جانشين مديره، هيئت دوره انقضاي از قبل اعضاء از يكي فوت ويا موجه غير غيبت عزل، گيري،
 ناظر مشاوريا عنوان به مديره هيئت جلسات در مذآور اعضاي حضور. آند آسب را آراء ترين باال آه بود خواهد البدلي علي
  .است مانع بال راي حق بدون

 خواهد معتبر ءآرا اآثريت با متخذه تصميمات و يافته رسميت اعضاء از نفر ۴ حداقل حضور با مديره هيئت جلسات:٣تبصره
  .بود

 خواهند انتخاب را دبير نفر يك خود بين از و داده جلسه تشكيل ، انتخاب از بعد هفته يك اکثرحد مديره هيئت اعضاي: ۴تبصره
  . نمود

  .بود خواهد اساسنامه اين ١٨ ماده طبق آنها اختيارات حدود

 دعوت با ضرورت به بنا داد خواهد تشكيل يكبار ماه دو اقل حد و مرتب طور به آه جلساتي بر عالوه مديره هيئت: ۵تبصره
 جلسه تشكيل و تلفن يا دعوتنامه ارسال بين فاصله. داد خواهد العاده فوق جلسه تشكيليا سه نفر از اعضا  دبير تلفني يا آتبي
  .بود خواهد روز سه حداقل

 قبلي اطالع وبدون موجه عذر بدون اعضاء از يك هر غيبت و است ضروري آن جلسات در مديره هيئت اعضاي شرآت:۶تبصره
  . بود خواهد غايب عضو استعفاي حكم در هيئت مديره  تصويببا  متوالي جلسه سه تا

  . آرد خواهند وظيفه انجام افتخاري بصورت مديره هيئت اعضاي: ٢/١٧

 حق هيئت اين طرف از و بوده مديره هيئت نماينده شده تفويض او به مديره هيئت طرف از آه اختياراتي حدود در دبير: ٣/١٧
  .داشت خواهد امضاء

  : مديره هيئت اختيارات و وظايف :١٨ ماده  

  :  باشد مي ذيل شرح به آن اختيارات و وظايف و بوده انجمن قانوني نماينده مديره هيئت

 ، مطالبات وصول و ديون پرداخت انجمن حسابهاي نگهداري و ثبت و رسيدگي انجمن، غيرمنقول و منقول اموال حراست و حفظ
 ماليات  و قضايي، جريانات تعقيب  قانوني تشريفات انجام ، بانكها از يكي در حساب افتتاح ، عمومي مجمع مصوبات اجراي
 اقتضاء صورت در و ها سازش ازطريق انجمن دعاوي افصيل و قطع آن، عزل و وآيل و حكم تعيين قانوني مراحل  درآليه
  . غير به توآيل حق با حقيقي يا حقوقي از اعم شخص هر به خود اختيارات از قسمتي يا تمام واگذاري و تفويض

 به تبديل ، منقول غير اموال وانتقال نقل تملك، خريد، مورد در بدانند ضروري آه را اي معامله يا اقدام هر توانند مي مديره هيئت
مسئول  تاييد و عمومي مجمع تصويب مستلزم آه منقول غير اموال فروش استثناي به استقراض و رهن فك گذاري، رهن يا احسن

  ثبت شوند. ٢٣ماده دهد و بايد تمامی آنها طبق  انجام انجمن نام به را باشد انجمن های دانشگاه مي



 مجمع خاص صالحيت در آنها درباره اقدام و تصميم اخذ اساسنامه اين مفاد موجب به آه موضوعاتي درباره جز: ١تبصره
 اساسنامه اين مفاد و انجمن موضوع حدود رعايت بر مشروط را امور اداره براي الزم اختيارات آليه مديره هيئت است، عمومي

  .باشد مي دارا را

و با مهر انجمن هيئت مديره  یيا سه نفر از اعضا مديره هيئت دبير امضاء با آور تعهد و دار بها اوراق و اسناد آليه:٢تبصره
  . است اعتبار داراي مديره هيئت دبير امضاء با اداري و عادي اوراق ساير و. دارای اعتبار خواهد بود

  .آند مي اقدام شرايط واجد داوطلبان پذيرش به عضويت، شرايط درباره اساسنامه، اين نسبت مفاد پايه بر مديره هيئت:٣تبصره

 موسس هيئت عهده به اساسنامه، مفاد با انجمن در عضويت متقاضيان وضعيت انطباق مسئوليت مديره، هيئت انتخاب تا:۴تبصره
  . است

 معاونت های اساسنامه در مندرج اهداف اجراي جهت در خود، شرايط واجد اعضاي بين از تواند مي مديره هيئت:۵تبصره
  . دهد مي تشكيل تخصصي

 دانشگاه هنري و ادبي علمي، هاي انجمنمسئول  تائيد و مديره هيئت تصويب از بعد اساسنامه اين اجرايي نامه آئين: ۶تبصره
  .بود خواهد اجرا قابلصنعتی قم 

  .است اجرا قابل مديره هيئت در تصويب از پس ها معاونت در متخده تصميمات: ٧تبصره

  

  ج)بازرسان:

  

 انتخاب سال يك مدت براي البدل علي عنوان به را نفر يک و اصلي بازرس عنوان به را نفر سه عادي عمومي مجمع:١٩ ماده  
  . نمود خواهد

  .است مانع بال بازرسان مجدد انتخاب:تبصره

  :است زير شرح به بازرسان وظايف :٢٠ ماده  

  . عمومي مجمع براي گزارش تهيه و انجمن مالي اوراق و اسناد آليه بررسي)١

   عمومي مجمع اطالع براي انجمن عملكرد از گزارش وتهيه مالي غير و مالي از اعم مديره هيئت ساالنه گزارش مطالعه)٢

  . عمومي مجمع به اساسنامه مفاد از مديره هيئت تخلف گونه هر گزارش) ٣

 بايد انجمن مديره هيئت وسيله به شرط و قيد بدون و زمان هر در مالي غير و مالي از اعم انجمن مدارك و اسناد آليه: ٢١ ماده  
  .گيرد قرار  بازرسان  دست در بررسي جهت

  

  متفرقه مواد و بودجه :چهارم فصل

  

 عضويت محل از نيز و وصيت مورد ترك ما موقوفات، و اعانات،هبه هدايا، آوري جمع طريق از انجمن بودجه: ٢٢ ماده  
  .شود مي تامينصنعتی قم  دانشگاه آمكهاي و اعضاء

 انجمنمسئول  به بررسي جهت مالي سال هر آن بيالن و شرح و ثبت قانوني دفاتر در انجمن هاي هزينه و درآمد :٢٣ ماده  
  . شد خواهد ارائهصنعتی قم  دانشگاه علمي هاي



 دانشگاه هنري و ادبي علمي، انجمنهايمسئول  نمايندگان و مالياتي مامورين مراجعه مواقع در انجمن مالي دفاتر آليه: ١تبصره
  . گرفت خواهد قرار آنان اختيار در

  . بود خواهد بعد سال ماه مهر پايان تا ماه آبان اول از و بوده شمسي هجري سال با منطبق انجمن مالي سال: ٢تبصره

 جمهوري آشور رسمي بانكهاي از يكي  نزد  انجمن نام به مخصوصي حساب در انجمن هاي هزينه بر مازاد وجوه آليه:٣تبصره
  . شد خواهد نگهداري ايران اسالمي

 ماه شش هر را دانشگاه از دريافتي خدمات و منقول غير منقول، نقدي، آمكهاي ميزان است موظف انجمن مديره هيئت: ۴تبصره 
  . برساندمسئول انجمن های دانشگاه  اطالع به يكبار

 رسمي امكانات. شود مي نگهداري انجمن مرآزي دفتر در رسمي مدارك و ها پرونده از اعم انجمن رسمي مدارك آليه:٢۴ ماده  
 در مديره هيئت است بديهي.بود خواهد معتبر انجمن مهر به ممهور و يا سه نفر از اعضا و مديره هيئت دبير امضاي با انجمن
  . دارد قانوني مسئوليت انجمن، مهر از حراست و حفظ

 خواهد ذيربط اعضاي امضاي به و ثبت تاريخ ترتيب به مخصوص دفاتر در مديره هيئت جلسات صورت و مصوبات: تبصره
  . رسيد

مجمع  تصويب به آه است معتبر صورتي در مديره هيئت اعضاي ترآيب و اساسنامه مفاد در تغييري گونه هر: ٢۵ماده  
  . باشد رسيدهصنعتی قم  دانشگاهعمومی 

مسئول  اطالع به بايد آن بعدي تغييرات و امضاء صاحب اشخاص و مديره هيئت اعضاء اقامتگاه و انجمن محل: تبصره
  . بود نخواهد معتبر آن به استناد نشده داده اطالع آه مادامي و برسدصنعتی قم  دانشگاه علمي انجمنهاي

 علمي هاي انجمنمسئول  مجوز و مديره هيئت تصويب با آن متن آه بود خواهد مخصوص رمآ و مهر داراي انجمن: ٢۶ماده  
  . شد خواهد استفاده و تهيه  دانشگاه

 آامل رعايت با انتشار پروانه تحصيل و معاونت دانشگاهی مربوطه از اجازه آسب از پس نشريه هرگونه انتشار: ٢٧ماده  
  . شود مي انجام مطبوعات قانون

  . دهد انجام تجاري اعمال تواند نمي باشد مي تجاري غير ماهيتًا انجمن اينكه به توجه با: ٢٨ماده  

  نمی شود. ٢٨ماده شمول،مباشد زا درآمد آه انجمن موضوع راستاي در فرهنگي و علمي هاي فعاليت آليه: تبصره

 از پس بود خواهد موظف هيئت اين و انتخاب يا تصفيه هيئت العاده فوق عمومي مجمع،  انجمن انحالل صورت در: ٢٩ماده  
 موظف مذآور هيئت.  نمايد اقدام صنعتی قم دانشگاه به امالك و اموال واگذاري به نسبت انجمن مطالبات وصول و ديون اداء
 کند ارسال دانشگاه علمي هاي انجمنمسئول  به بررسي جهت را  اموال و امالک و مطالبات آامل شرح از نسخه يك است

  همچنين انجام وظايف هيئت مديره نيز تا تشکيل هينت مديره جديد به عهده ی اين هيئت خواهد بود..

 هنري و ادبي علمي، هاي انجمنمسئول  عهده به اساسنامه، اين هاي تبصره و مواد آليه تفسير لزوم، صورت در: ٣٠ماده  
  .است صنعتی قم دانشگاه

دقيقه فرصت دفاع از خود را در صحن  ١۵توسط  مجمع عمومی، او   : برای عزل يک فرد از ترکيب هيئت مديره ٣١ماده 
  مجمع عمومی خواهد داشت.

 مورخ جلسه در تبصره ٢۶ و ماده ٣٢ در) اساسنامه انجمن علمی کامپيوتر دانشگاه صنعتی قم( اساسنامه اين: ٣٢ماده  
 . رسيددانشگاه صنعتی قم ................... تصويب به................................

  


