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 كميسيون مركزي انجمن هاي

و هنري  علمي،ادبي

 باسمه تعالي

 ................................ دانشگاه آزاد اسالمي واحد ............................. اساسنامه انجمن

و اهداف:فصل اول  كليات

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ......................انجمن: نام انجمن: ماده يك

و دانشگاه آزاد اسال ................................انجمن مي واحد انجمني است علمـي، تخصـصي، پژوهـشي، فرهنگـي

.امه اختصاراً انجن ناميده ميشودسياسي كه در اين اساسنغير

.واقع است.................. ..........مركز اصلي انجمن در شهر:من محل انج–2ماده

و تمام اعضاي: تابعيت–3ماده ، آن التزام خود را به قانون اساسي انجمن تابعيت جمهوري اسالمي ايران را دارد

و هيچيك از اعضاي حق فعاليت و نظام جمهوري اسالمي ايران اعالم ميدارد يـه جمهـوري عل واليت مطلقه فقيه

. خود به خود كان لم يكن خواهد بودعضويت آنها در غير اين صورت. اسالمي ايران را ندارد

.خ تاسيس براي مدت نامحدود ميباشدمدت فعاليت انجمن از تاري: مدت فعاليت–4ماده

: اهداف انجمن به شرح زير است–5ماده

و پژوهشي–1بند و تعميق روابط علمي  اعضاء تعميم

تخعلميضاء انجمن به منظور رفع نياز هاياعومستمرو متقابل بين دانشگاه ايجاد ارتباط–2بند  صصي اعضاءنو

و آشنايي بيشتر با مسائل موضوع انجمن به هنگام كردن دانش اعضاء-3بند

و ايجاد زمينه هاي تحقيقاتي جدي–4بند و مشكالت موضوع انجمن و طرح مسائل د در جهت باروري شناخت

و ارائه .هاي علمي در جهت حل مشكالتراهبدعلمي اعضاء

و پژوهشي–5بند  كمك به اعضاء در امور آموزشي

و خارج كشور پس از تصويب كميـسيون–6بند و تحقيقاتي داخل و موسسات علمي  ايجاد ارتباط با انجمن ها

 اسالمي هاي علمي دانشگاه آزاد توانمنديو شناساندن زي در راستاي تبادل اطالعات علميمرك

آو انجام فعاليت. .................... انتشار نشريات در زمينه-7بند و هاي مشابه برابر مقررات دانشگاه زاد اسالمي

 قوانين كشور 

و جهان–8بند  تالش در جهت اعتالي دانشگاه آزاد اسالمي در ايران
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 هاي كميسيون مركزي انجمن

و هنري  علمي،ادبي

ها–6ماده و نوع فعاليت :ي انجمن وظايف

و اجرايي در حـوزه در زمينه هاي علمي انجمن صرفاً و مشاوره علمي هـاي در گـرايش ........................، آموزشي

و پژوهشي از اعضاء و حمايت علمي . خواهد داشتمربوطه

: هم اين فعاليت ها به شرح ذيل استا

و ساير مراكز علمي به منظور، دانهاي ارتباط بين انجمن يجاد زمينها: الف : شگاه

، در رشته مربوط انجام امور پژوهشي، آموزشي–1

و ساير مراكزعلم انتقال دستاورد–2 و عملي اعضاء به دانشگاه و متقابالً انتقـال هاي علمي هـاي آخـرين يافتـهي

 علمي به انجمن 

: محيطي مناسب براي اعضاء به منظور مهيا ساختن–ب

و آماده سازي زمينه برا تبادل نظر علمي–1 و ايجـاد خالقيـتي كارهاي حرفه، تخصصي و فعاليـت اي هـاي هـا

و پژوهشي   علمي

ار ارائه طرح–2 در طرح فقـط پـس از تـص هاي تباط با موضوع انجمن تامين هزينه هاي پژوهشي در ويب طـرح

هن كميسيون مركزي انجمن و و ادبي .ري دانشگاه امكان پذير خواهد بودهاي علمي

و هدايت آنها به سوي مراكز نيازمند استعداد شناخت–3  ها

وگ استقالل كمك به اشاعه فرهن–ج و نفي وابستگي از طريق، آزادي : توسعه ملي

و گردهمايي، سمينها كنفرانس تشكيل–1 و تخصصي در زمينه ارها  هاي مربوطه هاي

و نارساييتحليل مشكالوو تجزيه شناسايي–2 درت  هاي مربوط به مسائل علمي موضوع انجمن زمينههاي موجود

 ها به مراجع ذيربط در دانشگاهو انعكاس نتايج حاصل از بررسي ارائه طريق جهت حل مشكالت–3

ب طرح–7ماده و و ساير اقداماتي كه در اساسنامه پيش رنامهها و به نحوي با وظايف يكـي از وزارت ها بيني شده

هاي دولتي ارتباط داشته باشد پس از تصويب در كميسيون مركزي بـه مرحلـه اجـرا در خواهـد ها يا سازمان خانه

.آمد

و سازمان كسب موافقت از وزارتخانه: تبصره وهاي دولتي از طريق ريا ها . احد مربوطه انجام خواهد گرفتست
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 كميسيون مركزي انجمن هاي

و هنري  علمي،ادبي

آن: فصل دوم و انواع و نحوه عضويت :شرايط

و استادان رشته: شرايط عضويت:8ماده ، فارغ التحصيالن دانـشگاه آزاد .............. ...........هر يك از دانشجويان

كه واجد شرايط ذيل باشند با تصويب هيئت مديره مـي تواننـد بـه عـضويت انجمـن .................... اسالمي واحد 

 درآيند

و قانون اساسي-1  اعتقاد به نظام جمهوري اسالمي ايران

 پذيرفتن مفاد اساسنامه-2

 عدم محروميت از حقوق اجتماعي بنا به داليل قانوني-3

و افتخاري: انجمن داراي دو نوع عضو است:9ماده  اصلي

.حق راي مي باشندكه داراي اعضاي اصلي) الف

و با پيشنهاد هيئت مديره توسط مجمع)ب و استادان ايراني بوده ، پژوهشگران اعضاء افتخاري از دانشجويان

.عمومي انتخاب مي شوند

 اركان انجمن:فصل سوم

:ن عبارتند از اركان انجم:10ماده

 مجمع عمومي) الف

 هيئت مديره)ب

 بازرس يا بازرسان)ج

مجمع عمومي عاليترين مرجع تصميم گيري در انجمن مي باشد كه به صورت عادي يا فوق العـاده:11ماده

 تشكيل مي شود

:مجمع عمومي عادي) الف

، سـا:12ماده لي يكبـار در نيمـه دوم هـر سـال مجمع عمومي با رعايت تشريفات مندرج در اين اساسـنامه

 جلسه حضور نصف بعالوه يك نفر اعـضاي رسـمي جهـت تـصويب هـر براي رسميت. تشكيل خواهد شد 

و راي موافق اكثريـت اعـضا ضـرورت دارد در صـورتي كـه در دعـوت نخـست تعـداد موضوعي الزم بوده

و با هر   تعداد حاضـر جلـسه رسـميت حاضرين به حد نصاب نرسيد جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشكيل

.خواهد يافت
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 كميسيون مركزي انجمن هاي

و هنري  علمي،ادبي

: وظايف مجمع عمومي عادي:13ماده

و بازرس يا بازرسان–1  انتخاب اعضاي هيئت مديره

و–2 و رسيدگي به گزارش هيئت مديره  بازرس يا بازرسان استماع

 تعيين خط مشي كلي انجمن براي سال آتي–3

و تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره–4  بررسي

 تصويب تراز نامه–5

 العاده مجمع عمومي فوق:14ماده

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

، بازرس يا بازرسان بادرخواست–1  هيئت مديره

 با درخواست يك سوم اعضاء انجمن–2

و حداقل تا دو هفته قبـل از تـشكيل آن بـه اطـالع:1تبصره دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوه

.اعضاء خواهدرسيد

ر:2تبصره ، همان شرايط مجمع عمـومي عـادي ، جهت رسميت يافتن ا خواهـد مجمع عمومي فوق العاده

.داشت

دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلـسه معتبـر تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل:3تبصره

.خواهد بود

:وظايف مجمع عمومي فوق العاده:15ماده

و تصويب انحالل انجمن-1  بررسي

 عزل هيئت مديره-2

و تائيد رياسـت محتـرم عزل هيئت مديره بايد با اطالع كميسيون مركزي انجم: تبصره ن هاي علمي دانشگاه

.دانشگاه آزاد اسالمي در دستور كار مجمع قرار گيرد

:اركان مجمع:16ماده

و دو ناظر اداره مي شود و يك منشي .مجمع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس

شدتبصره اعضاي هيئت رئيسه با اعالم قبولي نامزدي خود در مجمع انتخاب .خواهند

:هيئت مديره انجمن:17ماده
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 كميسيون مركزي انجمن هاي

و هنري  علمي،ادبي

اعضاي اصلي هيئت مديره مركب از هفت نفر است كه در جلسه مجمع عمومي عادي از ميان اعضاء:1/17

و يا رأي مخفي براي  جلسه مجمع عمومي براي انتخاب هيئت. مدت دو سال انتخاب مي شوند اصلي انجمن

و بازرس  ، اعضاء علي البدل كميسيون مركـزي انجمـن فقط با حضور نماينده تام االختيار) بازرسان( مديره

، رسميت مي يابد .هاي علمي دانشگاه

، بال مانع بوده:1تبصره و هيئت مديره موظـف اسـت حـداكثر انتخاب مجدد هيئت مديره در دوره هاي بعد

و نتيجه را قبل از پايـان تـصدي روز قبل از پايان تصدي خود انتخاب هيئت مديره جد 45 يد را برگزار كرده

.خود به مراجع ذيربط اعالم دارد

تا:2تبصره عالوه بر اعضاي اصلي هيئت مديره سه نفر نيز به عنوان اعضاي علي البدل برگزيده خواهند شد

و يا فوت يكـي از اعـضاء قبـل از انقـضاي دوره هيئـت مـديره در  ، غيبت موجه ، عزل صورت كناره گيري

.جانشين وي كردند

حـضور اعـضاء مـذكور در جلـسات. اولويت با عضو علي البدل خواهد بود كه باالترين آراء را كسب كنـد

.هيئت مديره به عنوان مشاور يا ناظر بدون حق رأي بالمانع است

و تصميمات متخذه با اكثريت5جلسات هيأت مديره با حضور حداقل:3تبصره  نفر از اعضاء رسميت يافته

.آراء معتبر خواهد بود

و تائيد كميسيون مركزي تشكيل جلـسه داده:4تبصره  اعضاي هيئت مديره حداكثر يك هفته بعد از انتخاب

، و يك نفر خزانـه دار را انتخـاب خواهنـد) دبير انجمن( يك نفر نايب رئيسو از بين خود يك نفر رئيس

. اين اساسنامه خواهد بود18نمود حدود اختيارات آنها طبق ماده

و حداقل دوماه يكبار تشكيل خواهـد داد بنـا بـه:5تبصره هيئت مديره عالوه بر جلساتي كه به طور مرتب

ه فوقالعاده خواهد داد فاصله بين ارسال دعوتنامه ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني يا نايب رئيس تشكيل جلس 

و تشك .يل جلسه حداقل سه روز خواهد بوديا تلفن

و غيبت هريك از اعضاء بدون عذر:6تبصره شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات آن ضروري است

و بدون اطالع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود  اعضاي:2/17.موجه

.افتخاري انجام وظيفه خواهند كردهيئت مديره بصورت 

بوده واز رئيس در حدود اختياراتي كه از طرف هيئت مديره به او تفويض شده نماينده هيئت مديره:3/17

.ف اين هيئت حق امضاء خواهد داشتطر
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 كميسيون مركزي انجمن هاي

و هنري  علمي،ادبي

و اختيارات هيئت مديره:18ماده : وظايف

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

، رسيدگي و غير منقول انجمن و حراست اموال منقول ،–حفظ و نگهداري حساب هاي انجمن  ثبت

و و و پرداخت ديون ، قطع و عزل انان و وكيل ، تعيين حكم ، اجراي مصوبات مجمع عمومي صول مطالبات

 فصل دعاوي انجمن از طريق مراجع قانوني دانشگاه 

و اقدام درباره آنها در صالحيت:1تبصره جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم

اختيارات الزم براي اداره امور را بر رعايت حدود موضوع خاص مجمع عمومي است ،هيئت مديره كليه 

و مفاد اين اساسنامه دارا ميباشد  . انجمن

و خزانه دار:2تبصره و تعهد آور با امضاء رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس و اوراق بهادار كليه اسناد

ام. ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود ضاء رئيس هيئت مديره داراي اعتبارو ساير اوراق عادي اداري با

.است 

، نسبت به پذيرش داوطلبان واجد شرايط اقدام مي كند:3تبصره .هيئت مديره بر پايه مفاد اين اساسنامه

،:4تبصره ، مسئوليت انطباق وضعيت متقاضيان عضويت در انجمن با مفاد اساسنامه تا انتخاب هيئت مديره

.به عهده هيئت موسس است 

در:5تبصره ، در جهت اجراي اهداف مندرج هيئت مديره مي تواند از بين اعضاي واجد شرايط خود

.اساسنامه كميته هاي تخصصي تشكيل دهد

و تائيد كميسيون مركزي انجمن هاي:6تبصره آئين نامه اجرائي اين اساسنامه بعد از تصويب هيئت مديره

و هنري دانشگاه آزاد اسال ، ادبي .مي قابل اجرا خواهد بودعلمي

.تصميمات متخذه در كميته ها پس از تصويب در كميسيون مركزي قابل اجرا است:7تبصره

:بازرسان)ج

و دو نفر را به عنوان علي البدل براي مدت:)19ماده  مجمع عمومي عادي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي

.يك سال انتخاب خواهد نمود

مج: تبصره .دد بازرس يا بازرسان بال مانع است انتخاب
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 كميسيون مركزي انجمن هاي

و هنري  علمي،ادبي

:وظايف بازرس يا بازرسان بشرح ذيل است:20ماده

و تهيه گزارش براي مجمع عمومي و اوراق مالي انجمن .بررسي كليه اسناد

و تهيه گزارشمطالعه)1 و غير مالي  براي مجمع عمومي گزارش ساالنه هيئت مديره اعم از مالي

. گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي)3

و بدون قيد وشرط بوسيله هيئت:)21ماده و غير مالي در هر زمان و مدارك انجمن اعم از مالي كليه اسناد

. قرار گيرد)بازرسان( بايد در جهت بررسي در دسترس بازرس انجمن مديره

و مواد متفرقه: فصل چهارم  بودجه

از:22ماده .بودجه پژوهشي كه در اختيار كميسيون مركزي است تامين ميشود%5بودجه انجمن

و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني:23ماده و شرح بيالن آن هر سال مالي درآمد جهت بررسي به ثبت

شدكميسيون مركزي انجمن هاي علمي دانش .گاه آزاد اسالمي ارائه خواهد

و هنري:1تبصره ، ادبي كليه دفاتر مالي انجمن در مواقع مراجعه نمايندگان كميسيون مركزي انجمن هاي علمي

د .ر اختيار آنان قرار خواهد گرفتدانشگاه

و همواره از اول مهر ماه تا پاياسال مالي انجمن منطبق با سال:2تبصره ن شهريور ماه سال هجري شمسي بوده

.بعد خواهد بود

و مدارك رسمي در دفتر مركزي انجمن هاي نگهداري:24ماده كليه مدارك رسمي انجمن اعم از پرونده ها

و در غياب او نايب رئيس هيئت مديرمكاتبات رسمي انجمن. ميشود به با امضاي رئيس هيئت مديره و ممهور ه

و حراست از مهر.مهر انجمن معتبر خواهد بود انجمن مسئليت قانوني خواهد بديهي است هيئت مديره در حفظ

.داشت

به:ه تبصر و ، ثبت و صورتجلسات هيئت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ  امضاي اعضاي مصوبات

.ذيربط خواهد رسيد
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........................................تاريخ

.......................................شماره

 ...........................................پيوست
. يون مركزي انجمن هاي كميس

و  هنري علمي، ادبي

و تركيب اعضاي هيئت مديره در صورتي معتبر است كه به تصويب:25ماده  هرگونه تغييري درمفاد اساسنامه

. كميسيون مركزي انجمن هاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي رسيده باشد

و تغييرات بعدي آن بايد:تبصره و اشخاص صاحب امضاء و اقامتگاه اعضاء هيئت مديره به اطـالع محل انجمن

و مادامي كه اطالع داده نشد آنه كميسيون مركزي انجمن هاي علمي مركزي دانشگاه آزاد اسالمي برسد استناد به

.د بودمعتبر نخواه

و مجوز:26ماده و آرم مخصوص به خود خواهد بود كه متن آن با تصويب هيئت مديره انجمن داراي مهر

شداه آزاد كميسيون مركزي انجمن هاي علمي دانشگ و استفاده خواهد .اسالمي تهيه

و تحصيل پروانه انتشار با رعايت كامل:27ماده انتشار هرگونه نشريه پس از كسب اجازه از كميسيون مركزي

.قواعد تعيين شده توسط كمسيون مركزي انجام ميشود

ب:28ماده . اعمال تجاري انجام دهد باشد نمي تواندميه اينكه انجمن ماهيتاً غير تجاري با توجه

زا: تبصره باشدپس از اخذ مجوز از كميسيون كليه فعاليت هاي علمي در راستاي موضوع انجمن كه در آمد

. مستثني خواهند بود28شمول ماده مركزي از 

م:29ماده و اين هيئت موظف جمع عمومي فوق العاده هيئت تصفيهدر صورت انحالل انجمن اي انتخاب

و امالك به دانشگاه آزاد اسالمي خواهد و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاري اموال  بود پس از اداء ديون

هيئت مذكور موظف است يك نسخه از شرح كامل آنرا جهت بررسي به كميسيون مركزي انجمن. اقدام نمايد

.ازاد اسالمي ارسال داردهاي علمي دانشگاه 

،:30ماده ، به كميسيون مركزي انجمنهاي علمي تفسدر صورت لزوم و تبصره هاي اين اساسنامه ير كليه مواد

.انشگاه آزاد اسالمي ارسال داردد

و هنري(اين اساسنامه:31ماده ، ادبي و31در) انجمن هاي علمي 12/2/79ره در جلسه مورخصتب25 ماده

. انجمن هاي علمي به تصويب رسيدكميسيون مركزي


