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 *حیمحمن الر بسم اهلل الر  *

 

 (الملیهم الس )ع بیتدانشگاه بین المللی اهل آموختگاندانشعالی  مجمعاساسنامه 

 

 کلیات :فصل اول

المللی بینای است تحت نظارت دانشگاه مجموعه «(لیهم السالمبین المللی اهل بیت)عدانشگاه  آموختگاندانشعالی  مجمع» -١ماده 

های اهداف، قوانین، مصوبات و شاخص ،که در تمامی آراء ،شود(نامه دانشگاه نامیده می)که از این پس در این اساس السالمبیت علیهماهل

باالترین رکن این مجمع  .شودمی نامیده «مجمع» به طور اختصار این اساسنامه ةادام در دانشگاه بوده وعملکردی، تابع قوانین 

 آموختگان دانشگاه است.دانشگذاری امور مربوط به سیاست

 است. کشورهای هدفدر  این دانشگاه آموختگانگی در این اساسنامه، انجمن دانشآموختمنظور از انجمن دانش -2ماده 

آموختگی تابعه را در کشورهای مختلف های دانشتواند انجمنخود می ةمجمع در دانشگاه بوده و در زیرمجموع رکز اصلیم -3ماده 

نامه و قوانین جاری دانشگاه و جمهوری اسالمی ایران تابع این اساس ،ها و قوانین خودنامهکه در اساسماید تأسیس ن ،دانشگاههدف 

 .هستند

 .نامحدود است ،تأسیساز تاریخ  مجمعمدت فعالیت  -4ماده 

 

 اهداف  :فصل دوم

 به شرح ذیل است: مجمعاهداف  -5 دهما
عنوان مرکز اصلی های کالن دانشگاه بهآموختگی دانشگاه ذیل سیاستهای دانشراهبری انجمنایجاد سازوکاری واحد برای  -1

 ؛آموختگان دانشگاه از کشورهای هدفراهبردهای مربوط به دانشتدوین 

 ؛در ابعاد مختلف علمی و فرهنگی و مدیریت دانشگاه آموختگاندانشبین  یجاد و حفظ ارتباطاهای الزم برای اتخاذ سیاست -2

عنوان منظور ارائه عملکرد بهبه ،کشورهای مختلف از یآموختگدانشهای انجمنبین  و فرهنگی ایجاد و تحکیم ارتباط علمی  -3
تلف آموختگان دانشگاه، و استفاده از ظرفیت کشورهای مخالمللی دانشاجزای هماهنگ از یک سامانه واحد، تقویت ارتباط بین

 ؛دهاجهت کمک به یکدیگر و رفع کمبو

آموختگی های دانشهای عملکردی دانشگاه و انجمنشاخصدر جهت ارتقاء  آموختگاندانشگیری از نظرات و تجارب بهره  -4
 ؛کشورهای هدف

 
 وظایف :فصل سوم

 ارتند از:بع مجمع شرح وظایف -6ماده 
آموختگی های دانشانجمنآموختگان دانشگاه جهت ابالغ به گذاری امور مربوط به دانشمرتب جلسات سیاستبرگزاری  -1

 کشورهای مختلف؛

آموختگان دانشگاه با محوریت حضور در ایران )و در صورت لزوم ای دانشهای دورهسازوکار الزم برای برگزاری اجالسایجاد   -2
جهت افزایش فضای همکاری و همبستگی هرچه  آموختگی کشورهای هدفهای دانشدر کشورهای دیگر( با هماهنگی انجمن

 ؛آموختگان کشورهای مختلف دانشگاهر بین دانشبیشت

آموختگی های دانشآموختگان دانشگاه با همکاری انجمنهای الزم جهت ارسال به دانشتهیه و تنظیم اطالعات و داده -3
 کشورهای هدف؛

ایران بر اساس های مادی و معنوی موجود در آموختگان دانشگاه از ظرفیتهای الزم برای استفاده دانشایجاد زیرساخت -4
 شده و مصوب؛نیازهای اعالم

 مجمع در صورت لزوم؛های مرتبط با اهداف مؤسسات و شرکت تأسیس -5
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 های الزم در این خصوص؛و ارائه طرح آموختگیی دانشهاآموختگان عضو انجمنتالش برای کار آفرینی و اشتغال دانش -6

نامه در ها و نیز تفسیر این اساسآموختگی و تفسیر آندانشهای نامه پیشنهادی از سوی هیأت مؤسس انجمنتصویب اساس -7
 صورت لزوم؛

 ؛مجمع اهداف مرتبط با صنعتیفرهنگی و ، مؤسسات و انجمنهای علمی، تحقیقی و هالتشکایجاد ارتباط با سایر  -8

مجمع  امور پیشبرد برای هاآن هدایت و سسات علمی و فرهنگیؤمهای مردمی و سازماندهی الزم برای جذب کمکمدیریت و  -9
 ؛آموختگی کشورهای هدفهای دانشو نیز کمک به انجمن

 آموختگی کشورهای هدف؛صدور مجوز تشکیل و یا انحالل انجمن دانش -10

 آموختگی کشورهای هدف؛های دانشبه انجمن تخصیص بودجه از منابع دانشگاه برای کمک  -11

ویژه برای تبادل اطالعات و ارتباطات  افزاریسازوکار نرمایجاد و نیز و خبرنامة انجمن در جهت تحقق اهداف  نشریهانتشار  -12
 آموختگی کشورهای هدف؛های دانشانجمنمجمع و بین 

 ؛آموختگیهای دانشایجاد سیاست مستقلی جهت تبادل اطالعات و پیشنهادها برای اعضای انجمن -13

 .آموختگیهای دانشانجمنهای علمی و فرهنگی جهت ارتقاء و به روز بودن اعضای حمایت -14

 

 مجمع اعضای :چهارمفصل 

 متشکل از افراد زیر است: مجمع -7ماده 

 ( ؛رئیس مجمعرئیس دانشگاه) 

 (؛ مجمعالملل دانشگاه )دبیر معاون بین 

 اعضای  آموخته داشته استنفر دانش 10ها بیش از کشورهایی که دانشگاه از آن ، ترجیحاً ازآموختگاننفر از دانش شش(

 ؛حقیقی(

  عضو حقیقی( دانشگاهوقت تمامیک نفر از اعضای هیأت علمی(. 

  خواهد بود. مجمعو انتصاب رئیس  مجمعبر اساس پیشنهاد دبیر  مجمع: نحوه انتخاب اعضای حقیقی 1تبصره 

  قابل تمدید خواهد بود. ساله خواهد بود که در صورت لزوم 2مجمع حقیقی : مدت انتصاب اعضای 2تبصره  

  معرفی  ،وی دبیرساعضای حقیقی به هر دلیلی، باید ظرف مدت یک ماه، فرد جایگزین از  از : در صورت حذف هر یک3تبصره

 شده و حکم آن توسط رئیس ابالغ شود.  

  شورای مرکزی انجمن در ترجیحاً و آموختگی در کشورهای هدف باشند : اعضای حقیقی باید از اعضای انجمن دانش4تبصره

  آموختگی کشور مذکور عضو بوده و یا سابقه عضویت داشته باشند.دانش

 

 مجمع ارکانفصل پنجم: 

شرط الزم برای . هایی اضافه شوندنموده و هیأتتواند بنابر مقتضیات تغییر شرح زیر است که در صورت لزوم میبه ارکان -8ماده 

 تغییرات، تصویب در جلسات مجمع است.

 

 الف( رئیس مجمع

 رئیس دانشگاه رئیس مجمع بوده و از وظایف و اختیارات زیر برخوردار است: -9ماده 

 ت جلسات مجمع؛یمدیر -1

 ای دانشگاه؛ها و اسناد تحول دورههای کالن مجمع با برنامهتطبیق سیاست -2

 السالم؛جهانی اهل بیت علیهمآموختگی به دبیر کل مجمع های دانشای از عملکرد حوزههای دورهارائه گزارش -3

 تمامی مصوبات مجمع با امضای رئیس معتبر بوده و قابلیت اجرا خواهند داشت.1تبصره : 
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 مجمعدبیر ( ب

 از وظایف و اختیارات زیر برخوردار است: مجمع بوده ودبیر  الملل دانشگاهمعاون بین -10 ماده

 ؛به اعضاء مجمعاعالم دستور جلسه  -1

 در غیاب رئیس؛ مدیریت جلسات مجمع -2

 ؛پیگیری مصوبات و نظارت بر اجرای آن -3

کارهای الزم برای و نیز پیشنهاد راه به مجمع آموختگی کشورهای هدفهای دانشارائه گزارش سالیانه عملکرد انجمن -4

 ؛هارفع موانع موجود بر سر راه عملکرد هرچه بهتر آن

 ربط؛و نهادهای ذیآموختگی کشورها های دانشابالغ مصوبات مجمع به انجمن -5

 .گویی به کلیه تصمیمات و اقدامات و عملکرد انجمنپاسخ -6

 داراستدر اداره جلسات  اختیارات و وظایف وی را ،رئیسدر نبود ، مجمع دبیر: 1تبصره. 

 

 هیأت بازرسی( ج

آموختگی های دانشکه وظیفه رصد مرتب عملکرد انجمن مجمعنفر از اعضای  3ای است متشکل از هیأت بازرسی کمیته -11ماده 

 داشته و دارای وظایف و اختیارات زیر است: کشورهای هدف را زیر نظر دبیر مجمع، جهت ارائه به مجمع،

 ؛هاو ارائه گزارش آن ها در صورت لزومبررسی کلیه دفاتر، اسناد و اوراق مالی انجمن -1

 ؛جهت اتخاذ تصمیم الزمهای واصله در خصوص تخلفات اعضاء و ارائه گزارش آن رسیدگی به گزارش -2

 ؛باق با قوانین مصوباز جمله انتخابات شورای مرکزی در راستای انط آموختگیهای دانشامور انجمن اجرای بررسی صحت -3

 .یا تخلفات احتمالی ارکان به مجمعحسن انجام کار  جریانارائه گزارش بازرسی اعم از  -4

 و دو دبیر مجمع به عنوان رئیس هیأتشده که شامل سال انتخاب  2: اعضای اولین دوره هیأت بازرسی برای مدت 1تبصره ،

 باشد.می مجمع رئیس انتصابعنوان اعضای حقیقی، به پیشنهاد دبیر مجمع و نفر دیگر به

 بدون قید و  هیأت بازرسیدر صورت درخواست  آموختگیهای دانشانجمنو غیرمالی : کلیه اسناد و مدارک مالی 2تبصره

 وسیله شورای مرکزی جهت بررسی در دسترس بازرسان قرار گیرد.هشرط باید ب

 

 : مواد متفرقهششمفصل 

 شود. انجام می (رئیس)در صورت صدور مجوز از سوی  رئیس و یا دبیربا امضای  مجمعمکاتبات رسمی  -12ماده 

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

 مصوب خواهد شد.در چارچوب مقررات قانونی و مفاد این اساسنامه  مجمعهای نامهنامه مکاتبات و سایرآئینینقالب آئ

السالم به رئیس دانشگاه، بیت علیهمدبیر کل مجمع جهانی اهلابالغ تصویب در هیأت رئیسه دانشگاه و نامه پس از این اساس -13ماده 

 االجرا خواهد بود.دارای اعتبار و الزم

السالم نامه، پس از تصویب در هیأت رئیسه دانشگاه و تأیید دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهمهرگونه تغییر در این اساس -14ماده 

 قابلیت اجرا خواهد داشت. 

دبیر کل تأیید به و تصویب شد هیأت رئیسه دانشگاه  25/09/1397در جلسة موّرخ  تبصره 9ماده و  14فصل و  6سنامه در ااین اس

 رسید.خواهد  السالممجمع جهانی اهل بیت علیهم
 


