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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  (لیهم السالم)ع بیتدانشگاه بین المللی اهلکشور ......................  آموختگاندانش انجمناساسنامه 

 کلیات :فصل اول

 مجمع"تشکلی است زیرمجموعه  "(لیهم السالمبین المللی اهل بیت)عدانشگاه کشور ......................  آموختگاندانشانجمن " -١ماده 

که در تمامی آراء اهداف، قوانین، مصوبات  ،(مجمع)شاخه کشور افغانستان این  "السالمالمللی اهل بیت علیهمدانشگاه بین آموختگاندانش

باشد. همچنین ....................... میبه شماره و دانشگاه مصوب ................  آموختگاندانش مجمعنامه های عملکردی، تابع قوانین اساسو شاخص

قانون بر اساس افغانستان و ( 1343) قانون اساسی 32به تأسی از حکم ماده این انجمن مجوز فعالیت خود در کشور ...................... را 

به طور  این اساسنامهادامه  درو ، اخذ نموده 10/6/1392( مورخ 1114) منتشره جریده رسمی شماره ،افغانستانسازمانهای اجتماعی 

 .شودمی نامیده «انجمن» اختصار

 ذیل شرح به خود اهداف نداشته و صرفًا در راستای تحقق وابستگی سیاسی هایجمعیت گروهها، هیچ یک از احزاب،انجمن به  -2ماده

 .کندمی فعالیت

 .است افغانستانانجمن دارای تابعیت  -3ماده

 در شعبه ایجاد به نسبت دتوانمی ،شعبه گسترش است اما در صورت ضرورت و لزوم ..........................در شهر انجمن  رکز اصلیم -4ماده 

 .برساند انجمن اعضای اطالع به را مراتب و کند اقدام ..............................کشور  دیگر نقاط

 .نامحدود است ،تأسیسمدت فعالیت انجمن از تاریخ  -5ماده 

 اهداف  :فصل دوم

 اهداف انجمن به شرح ذیل است: -6دهما

 و مدیریت دانشگاه؛ )ع( بین المللی اهل بیت دانشگاه آموختگاندانشمستمر بین  ، و فرهنگیپژوهشی ،علمی یجاد و حفظ ارتباطا -1

 ؛مندعالقه آموختگاندانشو دانش مدیریتی  اجتماعی فرهنگی، علمی،سطح  یکوشش برای ارتقا  -2

 ؛هاآن نیازهایرفع  و مراکز علمی به منظور آموختگاندانشبین  و فرهنگی و تحکیم ارتباط علمی ایجاد  -3

 ؛کشور متبوع عمومی فرهنگدر جهت ارتقاء علمی و  آموختگاندانشبهره گیری از نظرات و تجارب   -4

های ایشان در جهت تقویت و حمایت گیری از توانمندیآموختگان و بهرهینه های مناسب برای همبستگی دانشفراهم نمودن زم -5

 ؛آموختگان دانشگاهنشدیگر دانشجویان و دا

 آموختگان، قیت علمی، اجتماعی و فرهنگی دانشهای مناسب برای شکوفایی استعدادها، برانگیختن خالایجاد زمینه -6

 افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی و اجتماعی -7

حمایت از کارآفرینی از طریق تأسیس شرکتها، مراکز علمی، فرهنگی تولیدی در مناطق مستعد کشور هدف، استخدام،  -8

 بکارگیری، استفاده از توانمندی های اعضاء در کشور های هدف 

 به یکدیگر؛های اعضاء مهارتها و تخصص و انتقال تعمیق و توسعه دانش و بینش علمی، -9

 ؛آموختگان در جهت رفع استضعاف مردم محرومهدایت و کمک دانش -10

 وظایف :فصل سوم

 انجمن از قرار ذیل است: شرح وظایف -7ماده 

فرهنگ عمومی اعضاء،  و تخصص دانش بردنو اجتماعی به منظور باال فرهنگیعلمی،  همایشهایبرگزاری کنفرانسها، سمینارها و  -1

 ؛مناسبهای بررسی مشکالت مربوطه و ارائه راه حلجامعه و 
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افزایی های مهارتکارگاه و علمی بازدیدهای از طریق صنعتی و ، فرهنگیعلمی دانشجویان و اساتید با محیط های آشنا نمودن  -2

 ؛اعضای انجمن برای مناسب

 ؛دانشجویان و متخصصان کشورو  هادانشگاه با تحقیقاتیانجام پروژه های مشترک علمی و  -3

پژوهشی و  علمی، فرهنگی،و تحقیقاتی مراکز  فرهنگیدانشجویان از امکانات علمی،  و آموختگاندانشامکان استفاده  ایجاد -4

 کارشناسانه نظرات ها،آزمایشگاه کامپیوتر، کتابخانه، مانند) .مربوطههای هر یک از بخش و مقررات اجرائی کشور با توجه به ضوابط

 (اساتید و...

 ؛اهداف انجمنهای مرتبط با مؤسسات و شرکت تأسیس -5

 ؛آن مانند و همایش ورزشی،فرهنگی ـ  فعالیتهای ،هاگروهاز طریق ایجاد  آموختگاندانشمابین تالش برای تحکیم روابط فی -6

 ؛انجمن اهداف مرتبط با صنعتیفرهنگی و ، مؤسسات و انجمنهای علمی، تحقیقی و تشکالتایجاد ارتباط با سایر  -7

 ؛انجمن امور پیشبرد برای هاآن هدایت و موسسات علمی و فرهنگیهای مردمی و کمک سازماندهی الزم برای جذبمدیریت و  -8

 ؛دانشگاه آموختگاندانشایجاد بستر مناسب برای ارتقاء علمی دانشجویان و  -9

ایجاد سایت ویژه برای تبادل اطالعات و و نیز  انجمنو خبرنامة انجمن در جهت تحقق اهداف و ایفاء وظایف  نشریهانتشار  -10

  ؛ارتباطات بین انجمن و اعضاء

 ؛برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاههای تخصصی با استفاده از فضای مجازی -11

 ؛)داخلی و خارجی( برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها، کنفرانس ها و مسابقات علمی -12

 ؛آموزشی ـهای علمی ای و فیلمافزارهای رایانهغیرالکترونیکی، نرمتولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی و  -13

 عضویت :فصل چهارم

 تعضوی شرایط

 شرایط عضویت در انجمن به قرار زیر است: -8 ماده

 السالم؛المللی اهل بیت علیهمفراغت از تحصیل حداقل در یکی از مقاطع تحصیلی از دانشگاه بین -1

 ؛مبانی و احکام دین مبین اسالماصول، پایبندی اعتقادی و عملی به  -2

 های متبوع؛نامهایبندی به فعالیت در چارچوب قوانین و آیینپ -3

 ؛پذیرش مفاد مرامنامه و اساسنامه و التزام عملی به آن -4

 ؛پرداخت به موقع حق عضویت -5

 ؛اساسنامه و انجام سایر وظایف شده برای عضویت درطی سلسله مراتب تعیین -6

المللی اهل در کشور متبوع و نیز در طول مدت تحصیل در دانشگاه بین ری و عدم اشتهار به فساد اخالقیکیف سابقهعدم سوء  -7

 السالم؛بیت علیهم

دار برگزاری اولین مجمع عمومی به عهده هیأت مؤسس و پس از آن به عهده مرجع صالحیت: تشخیص موارد فوق تا قبل از 1 صرهتب

 مقرر در این اساسنامه خواهد بود.

 انواع عضویت

 انواع عضویت در انجمن به ترتیب ذیل می باشد: -9ماده 

نامه است که متقاضی عضویت در انجمن باشد و تقاضای وی مورد این اساس 8د شرایط موضوع ماده عضویت عادی: فردی واج -1

 مرجع صالحیت دار مذکور در  این اساسنامه قرار گیرد. پذیرش هیأت موسس یا
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دار این های مداوم، بنابر تشخیص مرجع صالحیتسال عضویت عادی در انجمن و انجام فعالیت 10پس از : فردی است که یت پیوستهعضو -2

 .نامه، پس از تاریخ مذکور عضو دائم و پیوسته انجمن بوده و از پرداخت حق عضویت معاف استاساس

 اعضای انجمن در حاالت زیر امکان پذیر است: خاتمه عضویت -10ماده 

 ؛صالح مذکور در این اساسنامهاستعفا به صورت کتبی به مرجع ذی -1

عضو شورای مرکزی و تصویب مجمع عمومی  10دار مندرج در این اساسنامه یا حداقل اخراج بنا به درخواست مرجع صالحیت -2

 ؛انجمن

 ؛فوت -3

 .دار مندرج در این اساسنامهبه تشخیص و تصویب مرجع صالحیت 8از شرایط عضویت مندرج در ماده  هر یکن از دست داد -4

 تشکیالت و ارکان :فصل پنجم

 موسس: هیأت 

 باشد:ه نموده و دارای اختیارات زیر میانجمن را ارائ تأسیسشود که تقاضای گفته می نفر، 7، به تعداد افرادی به مجموعه -11ماده 

 ؛فعالیت اخذ مجوزاساسنامه و  و ارائه تأسیسمقدمات  انجام کلیه -1

 ؛برگزاری اولین مجمع عمومی انجمن حداکثر یکسال پس از صدور مجوز فعالیت دعوت برای -2

 ؛انجام وظایف ارکان انجمن تا برگزاری اولین مجمع عمومی -3

 ؛پذیرش عضویت متقاضیان تا قبل از برگزاری اولین مجمع عمومی -4

 ؛ی شورای مرکزیو یا عدم حضور در سه جلسه متوال عضویت دائمی در شورای مرکزی انجمن مگر با استعفا -5

 ؛سایر وظایف مذکور برای هیئت موسس در این اساسنامه -6

 ؛داوری در مورد اختالفات ارکان و اعضای انجمن -7

 ؛تفسیر اساسنامه انجمن برحسب نیاز یا به درخواست سایر ارکان انجمن -8

برگزاری جلسات ظایف آنان و همچنین نحوه ودار خواهد بود. نحوه انتخاب و س دارای رئیس، نایب رئیس و خزانه: هیأت موس1 تبصره

 رسید.تصویب هیأت موسس خواهد ها و مناسبات داخلی آن بهوتدوین آیین نامه

المللی بینالملل دانشگاه در صورت حذف هر یک از اعضای هیأت مؤسس به هر دلیلی، انتصاب فرد جدید با پیشنهاد معاونت بینتبصره: 

 ریاست دانشگاه انجام خواهد پذیرفت.و حکم السالم اهل بیت علیهم

 ارکان انجمن 

 ارکان انجمن عبارتند از -12ماده 

 مجمع عمومی -1

 شورای مرکزی -2

 هیأت اجرایی -3

 هیأت بازرسی -4

 عمومی مجمع

 انجمن اعضاء اجتماع از العادهفوق یا و عادی، صورتبه که باشدمی انجمن در گیریتصمیم مرجع ترینعالی عمومی مجمع -13 ماده

 شد. خواهد برگزار فعالیت مجوز صدور از پس سال یک حداکثر عمومی مجمع اولین .شودمی تشکیل
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 به آراء مطلق اکثریت با انجمن عمومی مجمع اولین در و تنظیم موسس هیأت سوی از انجمن عمومی مجمع داخلی نامهآیین :1تبصره

 مجمع تصویب و مرکزی شورای یا موسس هیأت سوی از تغییرات پیشنهاد مستلزم آن در تغییر هرنوع و رسیده عمومی مجمع بتصوی

 بود. خواهد عمومی

 برگزار بازرسی هیأت یا مرکزی شورای اعضای مسئولیت دوره پایان از قبل ماه یک حداقل و باریک سالی عادی عمومی مجمع :2تبصره

 شود.می برگزار مرکزی شورای اعضای دوسوم پیشنهاد با لزوم موارد در عادهال فوق میعمو مجمع شود. می

 مجمع داخلی نامه آیین رعایت با موضوعی هر تصویب و یابدمی تیرسم انجمن اعضای مجموع سوم دو ورحض با عمومی مجمع :3تبصره

 حاضر اعضای اکثریت موافق رأی با ،شده بینی پیش آنها برای دیگری ترتیبات یا مراحل اساسنامه این در که مواردی جزهب ،انجمن عمومی

 باشد. می معتبر

 خواهد تشکیل بعد ماه یک داکثرح دوم نوبت عمومی مجمع ،نرسد نصاب حد به نخست دعوت در عمومی معجم که صورتی در :4 تبصره

 هر تصویب اعتبار و یابد می رسمیت عمومی( مجمع اعضای کل دهم یک حاضر)حداقل عضو تعداد هر با دوم نوبت عمومی مجمع .شد

 بود. خواهد اول نوبت عمومی مجمع مانند نآ در موضوعی

 دعوتنامه گیرد. می صورت کتبی دعوت و ،مجازی ارتباطی دیگر هایکانال و ایمیل طریق از عمومی مجمع در شرکت برای دعوت :5 تبصره

 دعوتنامه یا آگهی در کامل بطور باید عمومی مجمع هجلس مربوط اطالعات شد. واهدخ ارسال ء،اعضا توسط شدهناعال آدرس آخرین به

 شود. درج

 عمومی مجمع در حاضر اعضای اکثریت توسط که منشی و رئیس نایب رئیس، از مرکب ایرئیسه هیأت توسط اول عمومی مجمع :6تبصره

 را جلسه اداره عمومی مجمع رئیسه هیأت شود. می اداره گردد،می انتخاب موسس هیأت توسط که شخص ترینمسن یا شوند،می انتخاب

 و انجمن دبیر با جلسه اداره بعدی، عمومی مجمع جلسات در دارد. عهدهبه دعوتنامه یا آگهی در مندرج اجندای و اساسنامه مفاد مطابق

 باشد.می مربوطه ارکان

 برگزاری برای دعوت به اقدام بازرسی هیأت ننماید عمومی مجمع برگزاری به اقدام مقرر مهلت در مرکزی شورای که صورتی در :7 تبصره

 بازرسی هیأت اقدام عدم صورت در نمود. خواهد آن
2

3
  نمایند. تعیین عمومی مجمع برگزاری برای را هیأتی توانند می اعضا 

 عمومی مجمع دو در اعضا از هریک هرگاه اما .برابرند رأی حق در همه و دارند حضور حق عمومی مجمع رد انجمن اعضای همه :8تبصره

 العاده(فوق یا )عادی عمومی مجمع در حضور نوبت اولین در باشدن حاضر العاده(فوق یا )عادی متناوب عمومی مجمع سه یا متناوب عادی

 است. اساسنامه این در مندرج دار صالحیت مرجع عهده بر موجه هایغیرحاضری تشخیص و حاضری ثبت داشت. نخواهد رأی اعمال حق

 داخلی نامه آئین قالب در عمومی مجمع اداره کیفیت و نحوه با مرتبط مواد و موضوعات سایر و آن های تبصره و ماده این تفصیل :9تبصره

  رسید. خواهد انجمن عمومی مجمع تصویب هب عمومی مجمع

 عمومی مجمع وظایف

 باشد: می زیر وظایف دارای عمومی مجمع -14 ماده

 در این اساسنامه تصریح خواهد شد؛ که یت ترتیباتیانتخاب اعضای شورای مرکزی و اعضای هیأت بازرسی انجمن با رعا -1

 در این اساسنامه تصریح خواهد شد؛ قبول استعفا یا عزل اعضای شورای مرکزی با ترتیباتی که -2

 ؛اساسنامه 5و انتخاب هیأت تصفیه با رعایت فصل  انجمنتصویب انحالل  -3

با رأی  انجمنمرامنامه و اساسنامه  تغییر در -4
2

3
 ؛اعضای مجمع عمومی و ضمن رعایت سایر ترتیبات مندرج در این اساسنامه  

 ؛کالن انجمنتعیین خط مشی کلی و تصویب راهبردها و برنامه های  -5

 ؛در دوره های گذشته انجمناستماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی و بازرسان و بررسی عملکرد ارکان  -6
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 ؛هیأت اجرایی از روند فعالیت های انجمن ع گزارش دبیر شورای مرکزی و دبیراستما -7

 ؛بیانیهتصویب  -8

 ؛انجمنسس ؤنامه نحوه اداره مجمع عمومی با پیشنهاد هیأت متصویب آئین -9

 ؛شورای مرکزیتعیین میزان حق عضویت ساالنه پرداختی اعضا به پیشنهاد  -10

 ؛و دعوتنامه انجمن تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج اعالن -11

 ؛هابرای مشارکت در این گونه فعالیت های در انجمن و ایجاد انگیزهمند و خالق به فعالیتآموختگان عالقهجذب دانش -12

 ؛ساماندهی، اجرا، هدایت و نظارت بر فعالیت های ادواری و ساالنه انجمنبرنامه ریزی،  -13

آموختگان دانشگاه در دیگر کشورها و نیز و انجمن ها و نهادهای علمی تخصصی های دانشبرقراری ارتباط مستمر با دیگر انجمن -14

 ؛داخل و خارج برای انجام فعالیت های مشترک

 ؛های داخلی انجمننامهتصویب آیین -15

 ؛های اجراییها در قالب هیأتشکیل کمیته های مختلف کاری و نظارت بر عملکرد آنت -16

 ؛برگزاری انتخابات شورای مرکزی دوره بعد -17

حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن، تصویب هزینه های مالی برنامه ها، تنظیم و ارائه گزارش مالی انجمن به طور ساالنه  -18

 السالم؛المللی اهل بیت علیهمدانشگاه بین آموختگاندانشمجمع و ارسال آن به 

 ؛انجمن تدوین برنامه های ساالنه -19

 .با همکاری دانشگاهآموختگان دانشمادی و معنوی حمایت و مساعدت  -20

ده معتبر است که براساس مراحل و ترتیبات تعیین ش ی: هرگونه تغییر در مرامنامه، اساسنامه و هیأت رهبری انجمن در صورت1تبصره

 .گرددو در روزنامه رسمی درج  صورت گیرددر این اساسنامه 

خواست ر: عزل هریک از اعضای شورای مرکزی مستلزم استیضاح آنان است و بنا به پیشنهاد بازرسین یا د2تبصره
2

3
 اعضای پیوسته 

دستور کار مجمع عمومی قرار می گیرد و باید به تصویب  در
2

3
در صورت عزل اعضای شورای اعضای اصلی مجمع عمومی برسد.  

رای شورای مرکزی خواهد نمود. اعضایی ، اقدام به انتخاب اعضای جدید بیمرکزی، مجمع عمومی برای مدت باقی مانده از دوره قانون

 توانند داوطلب عضویت در شورای مرکزی جایگزین شوند.اند، نمیدر شورای مرکزی عزل شده سوی مجمع عمومی از عضویتکه از 

  شورای مرکزی

عضو آن توسط مجمع عمومی  8عضو آن اعضای هیأت موسس و  7عضو اصلی می باشد که  15شورای مرکزی متشکل از  -15ماده 

را به عهده داشته و در کلیه امور مربوط به  انجمنهبری . شورای مرکزی مسئولیت هدایت و ربرای مدت دو سال انتخاب می شوند

 صالح مسئول است.های ذیو دستگاه انجمن در مقابل مجمع عمومی

ماه برای ترمیم شورا  2عضو شورای مرکزی، مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت  3: در صورت فوت، استعفا و یا عزل حداقل 1تبصره

 و انتخاب نفرات جایگزین تشکیل خواهد شد.

برگزار و با حضور  ،: جلسات شورای مرکزی حداقل هرماه یک بار2تبصره
1

2
شود و مصوبات آن با رأی اکثریت اعضای رسمی میاعضاء،  

)با تشخیص شورای مرکزی(  جلسه متناوب بدون عذر موجه 5جلسه متوالی یا  3حاضر معتبر خواهد بود. عدم حضور هریک از اعضا در 

 می شود. مرکزی انتخاب، و عضو جایگزین، وظایف وی را برعهده میگیرد که از سوی شورای در حکم استعفا از شورای مرکزی محسوب

های بعدی بالمانع بوده و شورای مرکزی موظف است حداقل یک ماه قبل از : انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی برای دوره3تبصره

 برگزار نماید. از طریق اعضای علی البدل پایان دوره تصدی، انتخابات شورای مرکزی جدید را با هماهنگی هیأت مؤسس
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مقررات به  بوسیله آئین نامه ای که در چارچوب قوانین و هاها یا والیات و یا استاندر ایالتو اداره شعب  ستأسی: نحوه 4تبصره

 تعیین خواهد شد. ،رسدتصویب شورای مرکزی می

 اختیارات و وظایف شورای مرکزی

 :به قرار ذیل است اختیارات و وظایف شورای مرکزی -16ماده 

 ؛انجمن و دبیر هیأت اجرایی معاون دبیرانتخاب دبیر شورای مرکزی،  -1

 ؛معاون دبیر انجمنقبول استعفا و عزل دبیر شورای مرکزی و  -2

 ؛استیضاح دبیر و اعضای هیأت اجرایی)مسئولین دفاتر اجرایی( -3

 ؛تدوین سیاستهای کالن)در چارچوب مرامنامه و اساسنامه( و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب -4

استثنای مواردی که روش دیگری در این به)به مجمع عمومی برای تصویب  انجمنهای و دستورالعملنامه ها پیشنهاد آئین -5

 ؛اساسنامه برای آن تعیین شده است.(

 ؛اجرایی با تشکیل کمیسیون تخصصی مرتبط هاییأتنظارت بر عملکرد دفاتر و ه -6

  ؛در دیگر نقاط کشور دفاتر نمایندگیشعب و  تأسیسموافقت با  -7

 ؛مصوبات مجمع عمومیپیگیری  -8

تصویب پذیرش عضویت اعضای جدید توسط کمیسیون تخصصی مرتبط شورا و به پیشنهاد مراجع صالحیت دار مندرج در این  -9

 ؛اساسنامه

، به منزله لغو عضویت وی تصویب میزان حق عضویت ساالنه، چنانچه عضوی به مدت یکسال از پرداخت حق عضویت امتناع ورزد -10

 می باشد؛

 ؛8نجمن براساس تفسیر بندهای ماده ری در خصوص لغو عضویت اعضای اگیتصمیم -11

 ؛مورد نیاز و تدوین شرح وظایف و اختیارات آنان شعباتتصویب تشکیالت و  -12

 ؛پیشنهاد انحالل انجمن به هیأت موسس -13

 برنامه جمعی؛ تصمیم گیری درباره پیشنهاد برگزاری هرگونه -14

 ؛های انجمن در خصوص مسائل و جریانهای مختلف کشورگیریگیری درباره بیانیه ها و موضعیمتصم -15

: عزل دبیر و اعضای هیأت اجرائی، مشروط به استیضاح آنان در شورای مرکزی است. استیضاح به درخواست دبیر شورای 1تبصره

اکرات و توضیحات عضو دیگر شورای مرکزی، در دستور کار این شورا قرار می گیرد و پس از مذ 5مرکزی یا دبیر هیأت اجرایی یا 

 آید.ی هیأت اجرایی، رأی گیری بعمل میموافقان و مخالفان برای عزل دبیر یا هریک از اعضا

: نحوه تشکیل کمیسیون های تخصصی شورای مرکزی و تفصیل وظایف آن برابر دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد 2تبصره

 شورای مرکزی به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

: با تصویب اکثریت مطلق اعضای شورای مرکزی، تمام یا بخشی از وظایف شورای مرکزی، قابل تفویض به کمیسیون های 3هتبصر

 تخصصی این شورا خواهد بود.

 دبیر شورای مرکزی

 دبیر شورای مرکزی از بین اعضای شورای مرکزی و با رأی اکثریت نسبی آنان برای مدت یک سال توسط شورای مرکزی -17ماده

 انتخاب شده و عالوه بر اداره جلسات شورای مرکزی از وظایف و اختیارات زیر برخوردار است:

 ؛اعالم دستور جلسه شورای مرکزی به اعضاء -1
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 ؛پیگیری مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر اجرای آن -2

 ؛ارائه گزارش سالیانه عملکرد انجمن به مجمع عمومی -3

 ؛اجرایی به شورای مرکزی و صدور حکم انتخاب و عزل پس از تصویب شورای مرکزیپیشنهاد استیضاح دبیر و اعضای هیأت  -4

 ؛دعوت به برگزاری مجمع عمومی در موعد مقرر و پیگیری مصوبات آن -5

 ؛از اموال منقول و غیر منقول انجمن نگهداریمسئولیت مشترک در حفظ و  -6

و حقوقی در کلیه مراجع قضایی و حل و فصل دعاوی از گویی به دعاوی اشخاص حقیقی اقامه دعوا از طرف انجمن و یا جواب -7

 ؛طریق سازش یا انتخاب وکیل

 ؛های مختلف کشور از طرف انجمندر خصوص مسائل و جریان هاها و موضعگیریانتشار بیانیه -8

 .گویی به کلیه تصمیمات و اقدامات و عملکرد انجمنپاسخ -9

مقامی دبیر شورای مرکزی را عهده مرکزی به عنوان معاون دبیر انجمن، قائم : یکی از اعضای شورای مرکزی با انتخاب شورای1تبصره

 دار خواهد بود.

: با انتخاب شورای مرکزی، دبیر شورای مرکزی، معاون دبیر انجمن یا دبیر هیأت اجرایی، شئون سخنگویی انجمن را عهده 2تبصره

 خواهد بود.

مجمع های انجمن را در پایان هرسال شمسی جهت بررسی در اختیار و فعالیت: دبیر شورای مرکزی گزارش مجموعه اقدامات 3تبصره

 قرار خواهد داد.عمومی 

 هیأت بازرسی

که آشنا به امور  انجمننفر عضو علی البدل از اعضای اصلی، پیوسته یا افتخاری  2نفر عضو اصلی و  5هیأت بازرسی از  -18ماده 

توانند بدون حق رأی در تشکیل شده که توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند. بازرسان می ،باشندبازرسی می

 جلسات شورای مرکزی و هیأت اجرایی شرکت نمایند.

 وظایف هیأت بازرسی

 بازرسان دارای وظایف زیر می باشند:

 ؛ه مجمع عمومیها ببررسی کلیه دفاتر، اسناد و اوراق مالی انجمن و ارائه گزارش آن -1

 ؛های واصله در خصوص تخلفات اعضاء و ارائه گزارش آن به شورای مرکزیرسیدگی به گزارش -2

 ؛بررسی صحت امور انجمن از جمله انتخابات شورای مرکزی در راستای انطباق با مرامنامه و اساسنامه انجمن -3

 .حسن انجام کار یا تخلفات احتمالی ارکان به مجمع عمومی جریانارائه گزارش بازرسی اعم از  -4

 : اعضای اولین دوره هیأت بازرسی برای مدت یک سال انتخاب می شوند.1تبصره

 توانند متقاضی عضویت در هیأت بازرسی شوند.: اعضای شورای مرکزی نمی2تبصره

 تشکل مسئولیت داشته باشند.یک از ارکان دیگر توانند در هیچ: اعضای هیأت بازرسی نمی3تبصره

در صورت درخواست بازرسان بدون قید و شرط باید بوسیله شورای مرکزی یا هیأت اجرایی انجمن : کلیه اسناد و مدارک مالی 4تبصره

 جهت بررسی در دسترس بازرسان قرار گیرد.

 اجرایی های هیأت
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توسط شورای مرکزی  انجمنباشد که از بین اعضای شورای مرکزی می واحدهای مختلفن یلیی متشکل از مسئوهیأت اجرا -19ماده 

 رسد.و چارت سازمانی هیأت های اجرایی در پنج جلسه اول شورای مرکزی به تصویب اعضای شورا میوظایف  خاب خواهند شد.تان

 ؛اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای مرکزی و موارد ارجاعی از سوی دبیر شورای مرکزی -1

 ؛و اداره امور اجرایی انجمن و گزارش نوبتی و مرتب آن به شورای مرکزی ریزیبرنامه -2

 مسئولیت اجرائی برگزاری مجمع عمومی پس از تصویب در شورای مرکزی یا سایر ترتیبات مصرح در این اساسنامه. -3

در چارچوب مقررات این جمله امور مالی  زو واحدهای زیرمجموعه هر دفتر ا ئف دفاتروظاساختار تشکیالتی و : تفصیل 1تبصره

 اساسنامه از سوی شورای مرکزی تنظیم و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

و پذیرش اعضا و طی مراحل عضویت، دریافت حق  انسانی: کلیه وظائف اجرایی مرتبط با مسائل حوزه تشکیالت و منابع 3تبصره

ظائفی که در این اساسنامه به مرجع صالحیت دار مذکور در اساسنامه عضویت اعضاء، امور مجامع، امور اداری و مالی انجمن و سایر و

محول شده و تصریح دیگری در مورد آن وجود ندارد، در چارچوب مناسبات قانونی و ترتیبات این اساسنامه توسط دفتر تشکیالت و 

 واحدهای زیر مجموعه آن پیگیری و اجرا خواهد شد.

 دبیر هیأت اجرایی

دبیر هیأت اجرایی از بین اعضای شورای مرکزی و با رأی اکثریت نسبی آنان برای مدت یک سال توسط شورای مرکزی انتخاب  -20ماده 

 شده و عالوه بر اداره جلسات هیأت اجرایی از وظایف و اختیارات زیر برخوردار است:

  ؛عضای هیأت اجرائی در اجرای وظائفاعملکرد کنترل و نظارت بر   -1

 ؛لسه هیأت اجرائی به اعضاءج دستوراعالم  -2

 ؛پیگیری مصوبات هیأت اجرایی و نظارت بر اجرای آن -3

 ؛ارائه گزارش سالیانه عملکرد هیأت اجرایی به مجمع عمومی -4

 ؛پیشنهاد استیضاح اعضای هیأت اجرایی به شورای مرکزی و صدور احکام نصب و عزل آنان پس از تصویب شورای مرکزی -5

 ؛داری از اموال منقول و غیر منقول انجمنمسئولیت در حفظ و نگه -6

 ؛افتتاح و رسیدگی به حسابهای انجمن و پرداخت دیون و وصول مطالبات -7

 ؛پیشنهاد ایجاد و توسعه تشکیالت و بخشهای مورد نیاز و شرح وظایف آنها به شورای مرکزی -8

 ؛از طرف انجمنکشور  ی مختلفها و موضعگیری در خصوص مسائل و جریانهاانتشار و اطالع رسانی بیانیه -9

 ؛پاسخگویی به کلیه تصمیمات، اقدامات و عملکرد هیأت اجرایی -10

 منابع مالی و عایداتی: ششمفصل 

 های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، وقف و وصیت تأمین می شود.بودجه انجمن از طریق حق عضویت، کمک -21ماده

المللی اهل آموختگان دانشگاه بینمجمع دانش"نامه و قوانین راستای اساسدر اعتباری و انتفاعی  به عملیاتانجمن اشتغال  :1تبصره

 خواهد بود. "السالمبیت علیهم

: کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور به امضاء مسئول شعبه مالی و دبیر شورای مرکزی یا دبیر هیأت اجرائی و مهر انجمن معتبر 2تبصره

تیارات و مسئولیت های مالی دبیران شورای مرکزی و هیأت اجرایی انجمن و سایر جزئیات خواهد بود. تفصیل این تبصره، تفکیک اخ

 مرتبط با امور مالی در آیین نامه مالی انجمن به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.

 مالی از بین اعضای شورای مرکزی و با رأی اکثریت اعضا انتخاب می گردد. امورمسئول : 3تبصره
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در اختیار مراجع  آن در پایان هرسال مالی برای بررسی دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیالن های انجمن درهزینه عواید و -22ماده

 گیرد.صالح قرار میذی

 نامه داخلی مالی مربوطه خواهد بود.شده در آیینموارد تصویب: سال مالی انجمن منطبق بر 1تبصره

 : تعطیلی موقت و انحاللهفتمفصل 

انجمن می باشد. با این وجود در صورت پیشنهاد  پیوستهاصل بر فعالیت مستمر و  -23ماده
2

3
اعضای شورای مرکزی و تصویب  

-و در نهایت تأیید مجمع دانش الرأس اعضای هیأت موسس به اتفاق آراء،علییا تصمیم  انجمناکثریت مطلق اعضاء مجمع عمومی 

بار با درخواست  خود را برای مدت یکسال موقتا تعطیل نماید. این تعطیلی فقط برای یک تواند فعالیتهایانجمن می آموختگان دانشگاه،

حداقل 
2

3
 شود.باشد. در صورت تداوم تعطیلی انجمن منحل تلقی میاعضای شورای مرکزی قابل تمدید می 

 تبصره: انجمن در دوره تعطیلی موقت حق هیچگونه فعالیتی را ندارد.

 زیر منحل می شود: در موارد انجمن -24ماده

با پیشنهاد  -1
2

3
اعضای شورای مرکزی و تصویب 

3

4
 آموختگان دانشگاه؛و در نهایت تأیید مجمع دانش اعضای مجمع عمومی  

با پیشنهاد  -2
1

3
اعضای اصلی و تصویب  

3

4
 آموختگان دانشگاه؛و در نهایت تأیید مجمع دانش اعضای مجمع عمومی  

توسط مجمع عمومی انتخاب  شورای مرکزینفر از اعضای  5هیأت تصفیه ای مرکب از  انجمندر صورت تصویب انحالل  -25ماده 

، پس از طی آن راکلیه اموال منقول و غیر منقول  ،أت موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت دیون انجمنمی شوند. این هی

 ،"السالمالمللی اهل بیت علیهمآموختگان دانشگاه بیندانشمجمع "نامه سشده در اساربط تعریفبراساس موارد ذی و مراحل الزم

  ربط قرار دهد تا قرار در خصوص آن اتخاذ تصمیم شود.در اختیار نهادهای ذی

 : مواد متفرقههشتمفصل 

شود. دبیران شورای جمن انجام میبا امضای دبیر شورای مرکزی یا دبیر هیأت اجرایی و با مهر ان انجمنمکاتبات رسمی  -26ماده 

 .دارندمرکزی و هیأت اجرایی در حفظ سربرگ، مهر و نشان انجمن مسئولیت قانونی 

: تفصیل این ماده و جزئیات مرتبط با سطح بندی مکاتبات و حدود اختیارات و مسئولیت های موضوع این ماده در قالب 1تبصره

مقررات قانونی و مفاد این اساسنامه به تصویب شورای مرکزی انجمن در چارچوب  انجمنهای نامه مکاتبات و سایرآئین نامهینآئ

 خواهد رسید.

 در اختیار تمامی اعضای انجمن قرار می گیرد.و چاپ مجوز فعالیت به هزینه هیأت موسس،  اساسانامه انجمن پس از صدور -27ماده 

 باشد.االجرا مینامه الزموع فعالیت این اساسالسالم برای اعتبار و شرالمللی اهل بیت علیهمبینتأیید رئیس دانشگاه 

و . به تصویب مجمع عمومی ......تبصره پس از تهیه توسط هیأت موسس در تاریخ.... 37ماده و  27فصل و  8این اساساسنامه در 

 رسید.السالم المللی اهل بیت علیهمریاست دانشگاه بینتأیید 


