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فصل اول -کليات
ماده يک :نام و تعريف انجمن
 -0-0نام انجمن عبارت است از انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ايران که از اين پس به اختصار
"انجمن "ناميده می شود.
 -0-2انجمن تشکيالتی غير انتفاعی است که در زمينه های علمی ،فنی ،پژوهشی ،فرهنگی ،هنری و ورزشی
فعاليت می نمايد.
 -0-3انجمن با حفظ آزادی ،استقالل ،وحدت ملی و مصالح جمهوری اسالمی ايران در راستای اهداف مندرج در
اين اساسنامه فعاليت می نمايد.
 -0-4انجمن يک نهاد سياسی نيست و در امور مديريت دانشگاه فعاليتی ندارد.
 -0-5انجمن از تاريخ ثبت دارای شخصيت حقوقی است و دبيرکل آن نماينده قانونی انجمن است.
ماده دو :محل انجمن
دفتر مرکزی در شهرستان تهران است .انجمن می تواند در صورت ضرورت نسبت به ايجاد دفاتر فرعی و
واحدهای مربوط در ساير نقاط کشور اقدام نمايد.
ماده سه :مدت فعاليت
مدت فعاليت انجمن نامحدود است.

فصل دوم -اهداف و وظايف
ماده چهار :اهداف انجمن عبارتند از:
 -4-0ارتقای سطح دانش و فن آوری ملی از طريق ارتباط موثر و مستمر بين دانشگاه و دانش آموختگان
 -4-2گسترش دانش و مهارت های دانش آموختگان
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 -4-3بهره گيری از نظرات و تجارب دانش آموختگان در جهت ارتقای سطح علمی و آموزشی دانشگاه و
همکاری و همياری باساير سازمانها و کانونهای مشابه به منظور ارائه خدمات علمی ،فنی ،فرهنگی ،رفاهی و
ورزشی.
 -4-4برقراری ارتباط مستمر دانش آموختگان با يکديگر و برقراری تماس علمی و حرفه ای با کانون ها و
دانشگاه های مهندسی در داخل و خارج از کشور
 -4-5ارج نهادن به مطالعات ،تحقيقات ،خالقيت های علمی ،تجربيات و خدمات ارزشمند دانش آموختگان
وحمايت معنوی و مادی از مخترعين و پژوهشگران و کمک به ارائه دست آوردهای علمی و فنی آنان.
 -4-6طرح و بررسی مسايل و مشکالت کشور به منظور دستيابی به راه حل های مناسب
 -4-7استفاده از امکانات دانش آموختگان جهت نيل به بهره وری مطلوب
 -4-8اطالع رسانی و راهنمايی شغلی برای دانش آموختگان
 -4-9دفاع از حقوق صنفی و شئون اجتماعی دانش آموختگان
ماده پنج :وظايف انجمن به شرح زير است:
 -5-0انتقال نيازهای علمی و فنی بخش های مختلف اجرايی کشور به دانشگاه
 -5-2ارايه پيشنهادهای اصالحی در مورد برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 -5-3تالش برای تحکيم روابط فيمابين فارغ التحصيالن از طريق ايجاد باشگاه ،برگزاری اردوها ،همايش ها،
گردهمايی های اجتماعی ،فرهنگی ،فنی و تخصصی و مانندآن.
 -5-4آشنا نمودن اساتيد ،دانش آموختگان و دانشجويان با محيط های مختلف علمی ،فرهنگی ،فنی و
تخصصی از طريق بازديدهای علمی
 -5-5کمک به انجام پروژه های مشترک بين دانشگاه و ساير بخش های اجرايی کشور
 -5-6ايجاد تسهيالت الزم جهت استفاده دانش آموختگان از امکانات علمی ،تحقيقاتی ،فرهنگی و ورزشی
دانشگاه و بالعکس.
 -5-7کمک به جذب دانش آموختگان دانشگاه در بخش های علمی ،فرهنگی ،صنعتی و اجرايی کشور
 -5-8ايجاد ارتباط با کانون ها ،موسسات و انجمن های داخلی و خارجی مرتبط با اهداف انجمن
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 -5-9اطالع رسانی الزم از طريق مقتضی
 -5-01تأسيس مؤسسات و شرکت های مرتبط با اهداف انجمن.
 -5-00سازماندهی الزم برای جذب کمکهای مردمی و واحدهای صنعتی و اقتصادی و هدايت آنها برای پيشبرد
امور دانشگاه و انجمن.
 -5-02انتشار نشريه ،کتاب و خبرنامة انجمن در جهت تحقق اهداف و ايفای وظايف آن.

فصل سوم -عضويت
ماده شش :شرايط و انواع عضويت در انجمن به شرح زير است:
 -6-0اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران
 -6-2داشتن مدرک فارغ التحصيلی از دانشگاه علم و صنعت ايران يا عضويت در هيات علمی آن
 -6-3پذيرفتن مفاد اساسنامه
 -6-4پرداخت حق عضويت ساالنه انجمن
 -6-5عضويت حقيقی :دانش آموختگان و اعضای هياتهای علمی دانشگاه علم و صنعت ايران میتوانند به
عضويت حقيقی انجمن درآيند.
 -6-6عضويت حقوقی :سازمانهايی که توسط دانش آموختگان يا اساتيد دانشگاه علم و صنعت ايران اداره می
شوند و يا دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت در آن فعاليت دارند ،میتوانند به عضويت حقوقی انجمن
درآيند.
 -6-7عضويت دانشجويی :دانشجويانی که در مقاطع مختلف به تحصيل در دانشگاه علم و صنعت ايران اشتغال
دارند.
 -6-8هر يک از اعضا ،ساالنه مبلغی را که ميزان آن توسط مجمع عمومی تعيين میگردد ،به عنوان حق عضويت
پرداخت خواهد کرد .حق عضويت اعضای حقوقی و حقيقی با يکديگر از نظر ميزان حق عضويت متفاوت است و
توسط هياتمديره به مجمع عمومی پيشنهاد میشود.
 -6-9عضويت در يکی از موارد زير خاتمه میيابد:
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 -6-9-0استعفای کتبی.
 -6-9-2عدم پرداخت حق عضويت ساالنه.
تبصره  :0تاييد خاتمهی عضويت با هيات مديره است.
تبصره :2پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايی نسبت به دارايی انجمن برای عضو ايجاد نمیکند.

فصل چهارم -ارکان انجمن
ماده هفت :ارکان انجمن عبارتند از:
 -7-0مجمع عمومی
 -7-2هيات مديره
 -7-3دبيرکل
 -7-4بازرسان
ماده هشت :مجمع عمومی متشکل از اعضای حقيقی انجمن است.
 -8-0جلسات مجمع عمومی عادی يک بار در سال برگزار می گردد.
 -8-2مجمع عمومی فوق العاده در صورت ضرورت و به درخواست هيات مديره يا بازرسان يا يک پنجم اعضاء
تشکيل می گردد.
 -8-3جلسات مجمع عمومی عادی در مرحله اول با حضور نصف به عالوه يک اعضا رسميت می يابد .در صورتی
که در مرحله اول حدنصاب الزم حاصل نشود ،حداکثر به فاصله يک ماه دعوت مجدد صورت خواهد گرفت و در
اين صورت جلسه با حضور هر تعداد از اعضا رسميت می يابد.
 -8-4جلسات مجمع عمومی فوق العاده در مرحله اول با حضور دو سوم کل اعضا رسميت می يابد .در صورتی
که در مرحله اول حدنصاب الزم حاصل نشود ،حداکثر به فاصله يک ماه برای مرتبه دوم دعوت صورت خواهد
گرفت و در اين صورت جلسه با هر تعداد اعضا رسميت خواهد يافت.
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تبصره  :0دعوت برای تشکيل مجامع عمومی به صورت کتبی يا درج آگهی در روزنامه کثيراالنتشار است و بايد
حداقل پانزده روز قبل از تشکيل مجمع به اطالع اعضای حقيقی برسد.
ماده نه :وظايف و اختيارات مجمع عمومی
 -9-0بررسی و تصويب سياست های کلی و برنامه های انجمن
 -9-2اصالح مفاد اساسنامه جهت ارايه آن به وزارت علوم ،تحقيقات فناوری برای تصويب
 -9-3انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هيات مديره
 -9-4تصويب بودجه و ترازنامه ساالنه انجمن
 -9-5تصويب ميزان حق عضويت
 -9-6استماع گزارش دبير از عملکرد هيات مديره؛
 -9-7استماع ،بررسی و تصويب پيشنهادات و گزارشهای بازرس انجمن؛
 -9-8تعيين روزنامه کثيراالنتشار؛
 -9-9عزل هيات مديره و بازرسان؛
 -9-01تصويب انحالل انجمن؛
تبصره  :0مجامع عمومی توسط هيات رييسهای مرکب از يک رييس ،يک منشی و دو ناظر اداره میشوند.
تبصره :2اعضای هيات رييسه با اعالم و پذيرش نامزدی خود ،در مجمع انتخاب میشوند.
تبصره  :3اعضای هيات رييسه نبايد از بين کسانی باشند که خود را در انتخابات هيات مديره و بازرس کانديدا
کردهاند.
تبصره :4مجمع عمومی فوقالعاده به منظور تصميمگيری در مواد بندهای  9-9 ،9-2و  9-01تشکيل میشود.
تبصره  :5تصميمات مجمع عمومی با حداقل نصف به عالوه يک اعضای حاضر مصوب تلقی می گردد .ليکن در
زمانی که اصالح مفاد اساسنامه در دستور جلسه قرار گيرد ،رای دو سوم اعضای حاضر برای تصويب ضروری
است.
تبصره  :6برگزاری مجمع عمومی عادی ،میتواند به صورت الکترونيکی نيز انجام پذيرد .برگزاری نخستينبار
چنين مجمعی به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومی فوقالعاده امکانپذير است.
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ماده ده :هيات مديره
 -01-0به منظور اجرای سياست ها و برنامه های انجمن و تحقق اهداف آن هياتی به نام هيات مديره تشکيل
می گردد .هيات مديره دارای  9عضو اصلی و  2عضو علی البدل است.
تبصره :تعداد دانش آموختگان عضو هيات مديره  7نفر ،اعضای هيات علمی عضو  2نفر خواهد بود.
 -01-2اعضای اصلی و علی البدل هيات مديره در نشست مجمع عمومی با رای مخفی اعضای حقيقی برای
مدت  2سال انتخاب می شوند .انتخاب مجدد اعضای هيات مديره بالمانع است.
 -01-3جلسات هيات مديره به دعوت دبير انجمن يا بنا به تقاضای حداقل نصف بعالوه يک نفر از اعضا تشکيل
می گردد.
 -01-4جلسات هيات مديره با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با رای اکثريت اعضای حاضر
در جلسه معتبر خواهد بود.
 -01-5اعضای علی البدل هيات مديره در کليه جلسات دعوت خواهند شد و در صورت غيبت هر يک از
اعضای اصلی ،عضو علی البدل حاضر صاحب رای می باشد.
 -01-6جلسات هيات مديره حداقل ماهی يک بار تشکيل می گردد و اعضا از بابت حضور در جلسات و
عضويت وجهی دريافت نمی نمايند.
تبصره  :0عضويت در هيات مديره افتخاری است.
تبصره  :2هيات مديره حداکثر تا يک ماه پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با رای کتبی از ميان خود
يک نفر را به عنوان دبيرکل ،يک نفر را به عنوان قائم مقام دبيرکل و يک نفر را به عنوان خزانهدار ،انتخاب
مینمايند.
تبصره  :3در کليه جلسات هيات مديره ،رياست وقت دانشگاه به عنوان عضو افتخاری در جلسات دعوت می شود.
تبصره  :4شرکت اعضای هيات مديره در جلسات ضروری است و غيبت هر يک از اعضا بدون عذر موجه به
تشخيص هيات مديره تا سه جلسهی متوالی و يا پنج جلسهی متناوب در حکم استعفای عضو غايب خواهد بود.
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ماده يازده :وظايف و اختيارات هيات مديره
 -00-0اجرای سياست ها و برنامه های مصوب مجمع عمومی و انجام کليه امور مربوط به انجمن در جهت
تحقق اهداف آن؛
 -00-2تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل های مورد نياز برای انجام وظايف انجمن؛
 -00-3تعيين اعضای کميته های تخصصی با پيشنهاد دبير و نظارت بر فعاليت آنان؛
 -00-4نظارت بر مجموع فعاليت هايی که به نام انجمن صورت می گيرد؛
 -00-5تصويب ضوابط مربوط به قبول هدايا و کمک های بالعوض؛
 -00-6تهيه و تصويب تشکيالت اجرايی انجمن در چارچوب اساسنامه.
ماده دوازده :دبيرکل انجمن
دبيرکل انجمن مجری مصوبات هيات مديره و مسوول حسن اجرای کليه امور و هدايت فعاليتها و حفظ حقوق
و منافع انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و آيين نامه های مصوب هيات مديره میباشد.
ماده سيزده :شرح وظايف و اختيارات دبيرکل انجمن
 -03-0مسووليت ايجاد ارتباط و تماس و مکاتبه با کليه اشخاص حقيقی و مراجع رسمی دولتی و غير دولتی؛
 -03-2نمايندگی انجمن در کليه مراجع با حق توکيل به غير در چارچوب مصوبات هيات مديره
 -03-3ارجاع دعاوی و حق صلح با تصويب هيات مديره؛
 -03-4پيشنهاد سياست ،خط مشی برنامه و بودجه ساالنه ،ارايه گزارش های عملکرد ترازنامه ،پيشنهاد تاسيس
دفاتر فرعی و آيين نامه های مورد نياز هيات مديره؛
 -03-5تهيه تشکيالت مناسب و پيشنهاد آن به هيات مديره به منظور تصويب؛
 -03-6تنظيم ،هدايت و انجام امور انجمن در قالب برنامه ها و بودجه مصوب؛
 -03-7صرف هزينه در امور محوله مطابق مقررات انجمن؛
 -03-8انجام ساير وظايف محوله از طرف هيات مديره.
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تبصره  :0دبيرکل می تواند بخشی از اختيارات خود را در چارچوب آئين نامه های مصوب به غير تفويض کند.
ماده چهارده :واحدهای تابعه و کميته های تخصصی انجمن
 -04-0با تصويب هيات مديره ،انجمن می تواند شاخه ها و واحدهايی مستقر در دانشکده و مراکز وابسته به
دانشگاه تاسيس نمايد (در هر دانشکده فقط يک واحد).
 -04-2نحوه مديريت و محدوده وظايف واحدهای تابعه توسط هيات مديره پيشنهاد و به تصويب مجمع عمومی
خواهد رسيد.
 -04-3انجمن می تواند به منظور پيشبرد اهداف خود کميته های تخصصی تشکيل دهد .ترکيب اعضا و شرح
وظايف کميته های مزبور با پيشنهاد دبيرکل انجمن و تصويب هيات مديره تعيين خواهد شد.
تبصره  :0شاخه ها و واحدهای انجمن مرکز فعاليت های فارغ التحصيالن يک دانشکده است که تحت نام کانون
دانش آموختگان و اساتيد آن دانشکده در انجمن تشکيل می شود و کليه فارغ التحصيالن آن دانشکده که عضو
انجمن باشند می توانند در آن واحد فعاليت نمايند.
تبصره  :2هر واحد انجمن در دانشکده ها (کانون) دارای يک شورای مرکزی است.
تبصره  :3ارتباط واحدها با انجمن از طريق دبير شورای مرکزی کانون و دبيرکل انجمن خواهد بود.
ماده پانزده :بازرسان انجمن
انجمن دارای دو نفر بازرس است که به وسيله مجمع عمومی برای مدت دو سال از بين اعضا جهت نظارت بر
کليه امور انجمن انتخاب می شوند .انتخاب مجدد هريک از بازرسان بالمانع است.
ماده شانزده :وظايف و مسووليت های بازرسان
 -06-0رسيدگی به ترازنامه و ساير گزارش های مالی و اظهار نظر کتبی در اين خصوص
 -06-2تهيه گزارش کتبی و اظهار نظر در مورد عملکرد هيات مديره و دبيرکل
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 -06-3بازرسان می توانند برای انجام وظايف خود به کليه مدارک و اسناد مورد نياز در انجمن مراجعه و کسب
اطالع نمايند.
 -06-4بازرسان موظفند گزارشات تهيه شده را از طريق دفتر مرکزی انجمن حداقل دو هفته قبل از تشکيل هر
مجمع عمومی در دسترس اعضا قرار دهند.
ماده هفدهم :منابع مالی انجمن
 -07-0منابع مالی انجمن از طريق دريافت حق عضويت از اعضا و همچنين قبول کمک و هدايای اشخاص
حقيقی و حقوقی و نيز در آمدهای ناشی از ارائهی خدمات فنی ،آموزشی ،پژوهشی و مشاورهای تامين می شود.
 -07-2تمامی اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای دبيرکل يا قائم مقام وی و خزانهدار همراه با مهر انجمن و
نامه های رسمی با امضای دبيرکل يا قائم مقام معتبر است.
 -07-3درآمدها و هزينههای انجمن در دفاتر قانونی ثبت وشرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومی به
مراجع قانونی ارسال می شود.
 -07-4تمامی وجوه انجمن در حساب اختصاصی به نام انجمن نزد بانک های کشور نگهداری می شود.
 -07-5هيچ يک از موسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ گونه سودی اعم از سود سهام يا
سرمايه را نداشته وخود و وابستگان درجه يک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معامالت با انجمن نمايند.
 -07-6تمامی مدارک و پرونده های مالی و غير مالی مرتبط با فعاليت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن
نگهداری می شود و در مواقع مراجعهی بازرس يا ساير مراجع صالحيت دارد دراختيار آنان قرار خواهد گرفت.
 -07-7خزانه دار انجمن مسئول امور مالی و حفظ و نگهداری اموال و موجودی های نقدی و دريافت حق
عضويت از اعضاء انجمن و نيز قبول کمکهای ملی و اعانات بالعوض و ساير عطايايی است که از طرف اشخاص و
يا مؤسسات به انجمن پرداخت می گردد .وظايف خزانه دار و حدود مسئوليت هايش از طرف هيأت مديره تعيين
می شود.
 -07-8سال مالی انجمن از اول مهر ماه هر سال آغاز میشود.
تبصره  :0تمامی عوايد و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده  5اين اساسنامه خواهد شد.
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ماده هجدهم :انحالل انجمن
 -08-0انحالل انجمن با تصويب حداقل دو سوم کل اعضا امکان پذير است.
 -08-2در صورت انحالل انجمن :کميته ای متشکل از حداقل سه نفر از اعضای انجمن توسط مجمع عمومی
انتخاب می شود تا نسبت به تسويه امور اقدام نمايند .باقيمانده اموال انجمن پس از تسويه حساب در اختيار
دانشگاه قرار می گيرد.
ماده  :91انجمن تابعيت جمهوری اسالمی ايران را دارد و اعضای آن حق فعاليت سياسی يا وابستگی به گروهها و
احزاب سياسی را ،به نام انجمن ندارند.
اين اساسنامه در نوزده ماده و نوزده تبصره توسط هيات مديره انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت
ايران اصالح و در تاريخ  20بهمن ماه  0395به تصويب مجمع عمومی انجمن رسيد و برای تاييد نهايی به وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوری ارسال گرديد.

