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 ناظر:  ناظر: 
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 بسمه تعالی

 «شهید بهشتیدانشگاه کامپیوتر علوم و  مهندسیدانشكده  دانش آموختگاناساسنامه انجمن »

 

 فصل اول: كلیات و اهداف
 : نام انجمن 1ماده 

اسهت نهن،ی     منهی انج شههید ههشهتی  دانشگاه کامپیوتر علوم و  مهندسیدانشكده  دانش آموختگانانجمن 

 شود. میانجمن نامیده  که در این اساسنامه اختصاراً علمی  تخصصی  پژوهشی  غیر سیاسی  غیر انت،اعی

  دانشگاه دخالتی ندارد.دانشكده و انجمن در امور مدیریت  -تبصره 

 : محل انجمن2ماده 

واقع کامپیوتر مهندسی و علوم دانشكده دانشگاه شهید ههشتی مراکز انلی انجمن در شهر تهران هه آدرس 

در سایر نقاط کشور یا نمایندگی دفتر   شعبهو انجمن می تواند در نورت ضرورت نسبت هه ایجاد است 

 اقدام نماید.

انجمن در مراکز استان ها توسط هیئتی مرکب از سه ن،ر که از سوی اعضاء شعبه انتخاب و  شعب - تبصره

هیهأت  شوند اداره خواهد شد و اعضاء این هیئت هها ببهد دسهتورالعم      میمنصوب هیأت مدیره ها تصویب 

 که در نهورت عهدم حصهون آن    هاشد ن،ر عضو می 50فعالیت خواهند نمود. حد نصاب تاسیس شعبه مدیره 

 توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود. می

 : تابعیت3ماده 

ایران را دارد و اعضای واهسته هه آن التزام خود را هه قهانون اساسهی و نمهام     میانجمن تاهعیت جمهوری اسال

 دارند. میایران اعالم  میجمهوری اسال

 : مدت فعالیت4ماده 

 شود. میانجمن از تاریخ تاسیس هرای مدت نامحدودی تشكی  

 : اهداف انجمن5ماده 

 هدف از تشكی  انجمن عبارت است از: 

و دانهش آموختگهان شهاغ  در     كدهدانشارتقای سطح دانش و فناوری ملی از برید ارتباط مؤثر میان  (1-5

 ؛های مختلف اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی هخش

 ؛كدهدانش و ارتباط مستمر هین دانش آموختگان( ح،ظ 2-5

 ؛های دانش آموختگان هرای نی  هه خوداتكایی ملی دانش و مهارت( گسترش 3-5

 ؛كدهدانش( ههره گیری از نمرات و تجارب دانش آموختگان در جهت ارتقای سطح علمی 4-5
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 ؛كدهدانشهای مردمی و واحدهای اقتصادی هرای پیشبرد امور  ( سازماندهی  جذب و هدایت کمك5-5

 ؛دیگرختگان ها یكرتباط مستمر دانش آمو( هرقراری ا6-5

اسهاتید و  ههای علمهی  تجرهیهات و خهدمات ارزشهمند       ( ارج گذاشتن هه مطالعات  تحقیقهات  خالقیهت  7-5

 .آموختگان دانش

 وظايف انجمن به شرح زير است:: 6ماده 

 ؛كدهدانش( انتقان نیازهای علمی  فرهنگی  اجتماعی و فنی هخش های مختلف اجرایی کشور هه 1-6

 ؛هر اساس نیازهای جامعه كدهدانش( ارایه پیشنهادهای انالحی درهاره هرنامه های آموزشی و پژوهشی 2-6

فرهنگی هه  و اجتماعی  تخصصی  فنیعلمی  های  و گردهماییاردوها   ها  سمینارها ( هرگزاری کن،رانس3-6

 ؛اعضای انجمن  روحیه و همبستگی منمور هاال هردن سطح دانش

دانش آموختگان و دانشجویان ها محیط های مختلهف علمهی  فرهنگهی  فنهی و       نمودن استادان( آشنا 4-6

 ؛تخصصی از برید هازدیدهای علمی

 ؛و سایر هخش های اجرایی کشور كدهدانش( انجام پروژه های مشترك علمی میان 5-6

است،اده دانش آموختگان از امكانات علمی  تحقیقاتی. فرهنگی و ورزشهی   هرای( ایجاد تسهیالت مناسب 6-6

 ؛)مانند کتاهخانه  آزمایشگاه ها  مراکز رایانه ای و . . . (و دانشگاه  كدهدانش

در هخش های مناسب علمهی  فرهنگهی  نهنعتی و اجرایهی      كدهدانش( کمك هه جذب دانش آموختگان 7-6

 ؛کشور

اسهاتید و  تجرهیهات وخهدمات ارزشهمند    ی  ههای علمه   خالقیهت   تحقیقهات   ارج گذاشتن هه مطالعات (8-6

 آموختگان دانش

 ؛هرای پیشبرد امور انجمنهای مردمی  جذب و هدایت کمك  سازماندهی (9-6

 ؛ه تحصی  و کسب مدارج علمی هاالترادام عضو ههتشوید دانش آموختگان  (10-6

 ؛تحقیقی مرتبط ها اهداف انجمن-ایر کانون ها  موسسه ها و انجمن های علمیارتباط ها س  ( ایجاد11-6

 ؛تحقد اهداف و ای،ای وظایف آن هرایانتشار نشریه وخبرنامه انجمن  ( 12-6

مهرتبط هها اههداف    نندوق اعتبارات خهرد   و ها شرکت  موسسات  های چند منموره تعاونیتاسیس ( 13-6

 .  اشتغان  کارآفرینی و کسب درآمد هرای اعضا انجمن

 ها جهت عضویت در انجمن و جذب آن دانشكده هرگزاری جشن دانش آموختگان (14-6

نحوی ها وظایف یكهی از   برح ها و هرنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش هینی شده و هه -تبصره 

پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سهازمان دولتهی ریهرهط ههه      های دولتی ارتباط دارد ها یا سازمان وزارتخانه

  مرحله اجرا در خواهد آمد.
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 فصل دوم: شرايط، نحوه عضويت و انواع آن

 شرايط عضويت: :7ماده 

 ؛اعتقاد هه مبانی نمام جمهوری اسالمی ایران (1-7

 ؛و یا عضویت در هیأت علمی آن كدهداشتن مدرك تحصیلی از دانش (2-7

 ؛پذیرفتن م،اد اساسنامه( 3-7

 ؛محروم نبودن از حقوق اجتماعی( 4-7

 .پرداخت حد عضویت (5-7

اسهتع،ای کتبهی    یها  دهنهد  لغو عضویت اعضایی که یك یا تعدادی از شرایط فوق را از دسهت مهی   -1تبصره

 است.هیأت مدیره ها دهند  می

تواننهد ههدون داشهتن     مهی  هعضی از شخصیت ههای خها   هیأت مدیره عضو افتخاری: ها تصویب  -2تبصره

   شرایط فوق هه عضویت انجمن درآیند.

  :عضويتانواع : 8ده ما

 انجمن دارای دو نوع عضو خواهد هود:

هاشهند و اعضهای انهلی     مهی اعضای پیوسته که دارای حد رای هوده و مكلف هه پرداخت حد عضویت  (1-8

 شوند. میمحسوب 

و هها تصهویب مجمهع    هیأت مدیره توسط  مبلغی را که میزان آنیا ماهیانه هر یك از اعضا ساالنه  -1 تبصره

  .خواهند کرد گردد هه عنوان حد عضویت پرداخت میتعیین  میعمو

 .کند میهرای عضو ایجاد ن ادعایی نسبت هه دارایی انجمن پرداخت حد عضویت هیچ گونه حد و -2تبصره 

 ممتازی ههوده و   میاعضای افتخاری انجمن از هین دانشمندان ایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات عل (2-8

هیهأت مهدیره   تصهویب  هاشند ها  فناوری ابالعات و ارتباباتای هه هخش  یا افرادی که منشا خدمات شایسته

 شوند.  میانتخاب 

 .هستند اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حد عضویت معاف -تبصره 

 

 فصل سوم: اركان انجمن

 : اركان انجمن عبارتند از:9ماده 

 مجمع عمومی -الف

  أت مدیرههی -ب

 دهیر -پ

 هازرس  -ت
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 کمیته های تخصصی -ث

 :الف: مجمع عمومی

 : 10ماده 

هاشد که هه نورت  میمتشك  از کلیه اعضای انجمن گیری در انجمن  ترین مرجع تصمیمعالی  میمجمع عمو

 شود. میالعاده تشكی  فوقعادی یا 

 :11ماده 

هار در اردیبهشت ماه تشكی  خواهد شهد. ههرای رسهمیت     عادی ها رعایت تشری،ات سالی یك  میمجمع عمو

دو سهوم که    عالوه یك ن،ر اعضای پیوسته و جهت تصویب هر موضوعی  رای موافهد  ه جلسه حضور نصف ه

تعداد حاضر هه حد نصاب نرسید  جلسه دوم ههه   ضرورت دارد. در نورتی که در دعوت نخست اعضای حاضر

 فانله پانزده روز تشكی  و ها هر تعداد حاضر  جلسه رسمیت خواهد یافت. 

و یها   هیأت مهدیره  ست هه نورت فوق العاده در هر زمان هه تقاضای ا عادی ممكن  میمجمع عمو -1تبصره 

 ک  اعضای پیوسته تشكی  گردد. 

نجمهن در آن  عادی در یكی از روزنامه های کثیر االنتشار که آگهی های ا  میتشكی  مجمع عمو -2تبصره 

پانزده روز قبه  ههه ابهالع اعضهاء خواههد      یا از برید پایگاه ابالع رسانی )وب سایت( انجمن یاهد  میانتشار 

 رسید. 

  :12ماده 

 عادی:  میوظایف مجمع عمو

 ؛ها در نورت لزوم آن هرکناریو  هازرسدهیر    هیأت مدیرهانتخاب اعضاء  (1-12

 ؛و هازرس هیأت مدیرهاستماع و رسیدگی هه گزارش  (2-12

 ؛هررسی و تصویب سیاست های کلی و هرنامه های انجمن (3-12

 ؛هیأت مدیره هررسی و تصویب پیشنهادات  (4-12

 ؛زان حد عضویت ساالنه و تصویب ترازنامه و هودجه انجمنیتعیین م (5-12

 ؛تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های انجمن (6-12

و حد الزحمه هیأت مدیره  دهیر و ههازرس   ( هررسی وتصویب مقررات اداری و مالی و معامالتی انجمن7-12

 .انجمن

  :13ماده 

ههای   االنتشهار کهه آگههی   زنامه های کثیهر  در یكی از روالعاده ها رعایت تشری،ات و اعالم  فوق  میمجمع عمو

هه ابالع اعضا  پانزده روز قب یا از برید پایگاه ابالع رسانی )وب سایت( انجمن یاهد  میانجمن در آن انتشار 

  عادی و ها شرایط زیر تشكی  خواهد شد. میمشاهه مجمع عمو رسد  می
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 ؛یا هازرس هیأت مدیرهها درخواست  (1-13

 .ها درخواست یك سوم از اعضاء انجمن (2-13

 عادی را خواهد داشت.  میالعاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمو فوق  میمجمع عمو -2تبصره 

در جلسهه معتبهر    که  اعضهای حاضهر    نصفرای  العاده ها حداق   فوق  میتصمیمات مجمع عمو -3تبصره 

 خواهد هود.

 :14ماده 

 العاده:  فوق  میوظایف مجمع عمو

 تصویب تغییرات در م،اد اساسنامه      (1-14

 هررسی و تصویب انحالن انجمن    (2-14

 :15ماده 

کهه در همهان جلسهه    توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یك رئیس و یهك منشهی و دو نهاظر      میمجامع عمو

 شود.  میاداره شوند  میانتخاب 

 اعضای هیئت رئیسه ها اعالم قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد.  -1تبصره 

در دفاتر مخصو  هه ترتیب تاریخ ثبت و هه امضای هیئت رئیسه  مجامعمصوهات و نورتجلسات  -2 تبصره

 ریرهط خواهد رسید. مجمع 

 

 :هیأت مديره ب: 

  :16ماده 

 مهدیره هیهأتی ههه نهام هیهأت       انجمن و تحقد اههداف آن هه منمور اجرای سیاست ها و هرنامه های ( 1-16

 گردد. میتشكی  البدن  ن،ر عضو علی 2ن،ر عضو انلی و  7انجمن مرکب از 

آن  سهه ن،هر  و حهداکثر   كدهن دانشه هایهد از دانهش آموختگها    مدیرهاعضای هیأت  چهار ن،رحداق   - تبصره

 هاشد.ها تایید رییس دانشكده  وتواند از اعضای هیأت علمی  می

( مجمع عمومی در اولین نشست خود اعضای انلی و علی البدن را )هها آرای مخ،هی( ههرای مهدت دو     2-16

 هالمانع است. مدیرهسان انتخاب می نماید. انتخاب مجدد اعضای هیأت 

 اقدامات الزم هرای انتخابموظف است ظرف حداکثر دو ماه قب  از پایان تصدی خود  هیأت مدیره  - تبصره

 هه عم  آورد.را   میتوسط مجمع عموجدید  مدیرههیأت 

ها حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یاهد و تصمیمات آن ها اکثریت اعضای حاضر  مدیره( جلسه هیأت 3-16

در جلسه معتبر خواهد هود. اعضای علی البدن در کلیه جلسات دعوت خواهند شد. در نورت غیبت هر یهك  
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ههه دعهوت دهیهر     مهدیره ضر درجلسه ناحب رای می هاشد. جلسه هیأت از اعضای انلی  عضو علی البدن حا

 تشكی  می شود. مدیرهن،ر از اعضای هیأت  3انجمن یا هنا هه تقاضای حداق  

 حداق  ماهی یك هار تشكی  می شود. هیأت مدیره ( جلسات 4-16

حداکثر یك ه،ته هعد از انتخاب شدن تشكی  جلسه داده و از هین خود یك ن،هر   هیأت مدیرهاعضاء  (5-16

 انتخاب خواهند نمود حهدود اختیهارات آن هها را آئهین نامهه     دار  و یك ن،ر خزانهرئیس  یك ن،ر نایب رئیس 

 نمایند. میمشخص 

در جلسات انجمن ضروری است و غیبت ههر یهك از اعضهاء ههدون عهذر       هیأت مدیرهشرکت اعضای  (6-16

 موجه و هدون ابالع قبلی تا سه جلسه متوالی در حكم استع،ای عضو غایب خواهد هود. 

عضو علی البدن هرای مدت هیأت مدیره در نورت استع،ا یا فوت یا سلب شرایط از هر یك از اعضای  (7-16

 انجام وظی،ه خواهد نمود.   و انلیهه جای عضهیأت مدیره هاقیمانده 

هار تشهكی  خواههد داد هنها ههه      عالوه هر جلساتی که هه بور مرتب و حداق  هر ماه یكهیأت مدیره  (8-16

تشكی  جلسه فوق العاده خواهد داد. فانله هین یا دهیر ضرورت ها دعوت کتبی یا تل،نی رئیس یا نایب رئیس 

 حداق  سه روز خواهد هود. هیأت مدیره نامه و یا تل،ن و تشكی  جلسه  ارسان دعوت

در دفاتر مخصو  هه ترتیب تاریخ ثبت و هه امضهای اعضهای   هیأت مدیره مصوهات و نورتجلسات   -تبصره

 .شود میای از آن نیز تحوی  رییس دانشكده  و نسخه ریرهط خواهد رسید

 :مديرهوظايف و اختیارات هیأت  :17ماده 

 هاشد: مینماینده قانونی انجمن هوده و وظایف و اختیارات آن هه شرح ری   مدیرهت أیه

( اجرای سیاست ها و هرنامه های مصوب مجمع عمومی و انجام کلیهه امهور انجمهن در جههت تحقهد      1-17

 ؛اهداف آن

 هرای( تدوین سیاست های کلی انجمن و آیین نامه های مالی و معامالتی و ارایه آن هه مجمع عمومی 2-17

 ؛تصویب

 ؛( تصویب آیین نامه های اجرایی انجمن3-17

های انجمن  پرداخهت دیهون و ونهون    رسیدگی هه حساب  در هانك ها های مورد نیاز افتتاح حساب (4-17

 ؛مطالبات

 ؛ها کمیته های تخصصی و تشكی  این کمیته ها و نمارت هر فعالیت آن( تعیین اعضای 5-17

نمارت هر مجموع فعالیت هایی که ههه نهام انجمهن انجهام مهی شهود از جملهه هرگهزاری سهمینارها            (6-17

 ؛میزگردها و جلسات سخنرانی در چهارچوب اهداف و سیاست های انجمن

انجمن در خصو  خط مشی  هرنامه و هودجه ساالنه  تراز ( هررسی و مطالعه و تائید پیشنهادهای دهیر 7-17

 ؛ارایه هه مجمع عمومی هراینامه مالی  گزارش عملكرد و تاسیس دفاتر 

 ؛های هالعوض ( تصویب ضواهط قبون هدایا و کمك8-17



 10 از 7 صفحه        :هیأت رئیسهمحل امضاء 

 منشی:  رییس: 

 ناظر:  ناظر: 

 ین فهرست پیوستاسامی و امضا موسس

 

ههای چنهد    تاسیس تعاونیو پیگیری  نامهت اجرایی انجمن در چارچوب اساس( تهیه و تصویب تشكیال9-17

 ؛نندوق اعتبارات خرد و ها شرکت  موسسات  منموره

 ؛( هررسی میزان حد عضویت اعضاء و پیشنهاد آن هه مجمع عمومی10-17

 ؛ح،ظ و حراست اموان منقون و غیر منقون (11-17

قطهع و فصه  دعهاوی از بریهد     و  تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراح  قانونی (12-17

 ؛سازش

 ؛دهیر انجمنت،ویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود هه  (13-17

یهر منقهون و تبهدی  ههه     ای که ضروری هداند در مورد نق  و انتقان اموان غ هر اقدام و معاملهانجام  (14-17

گذاری و فك رهن و استقراض هه استثنای فروش  اموان غیر منقون که مستلزم تصویب مجمع  احسن یا رهن

 .هاشد می  میعمو

 

 :دبیر انجمنپ: 

 : 18ماده  

مجهری مصهوهات     گهردد  مهی هه مدت دو سان انتخهاب  و از هین اعضا   میکه از برف مجمع عمودهیر انجمن 

فعالیت ها و ح،ظ حقوق  و هاالترین مقام اجرای انجمن و مسؤون حسن انجام کلیه امور  هدایتهیأت مدیره 

 هاشد.  و آیین نامه مصوب آن میو منافع انجمن هر ببد م،اد اساس نامه 

 تواند انتخاب دهیر را هه هیأت مدیره ت،ویض نماید. می  میمجمع عمو : تبصره

 :شرح وظايف و اختیارات دبیر انجمن  :19ماده 

اشهخا  حقیقهی و مراجهع رسهمی دولتهی و        ( مسؤولیت ایجاد ارتباط و تمهاس و مكاتبهه هها کلیهه    1-19

 ؛غیردولتی

 ؛ر کلیه مراجع ها حد توکی  هه غیرانجمن د( نمایندگی 2-19

 ؛هیأت مدیره ( ارجاع دعاوی و حد نلح ها تصویب 3-19

( پیشنهاد سیاست  خط مشی  هرنامه و هودجه ساالنه  ارایه گزارش های عملكهرد  ترازنامهه  پیشهنهاد    4-19

 ؛هیأت مدیره نیاز هه  تاسیس دفاتر فرعی و آیین نامه های مورد

 ؛هه منمور تصویبهیأت مدیره ( تهیه تشكیالت مناسب و پیشنهاد آن هه 5-19

 ؛( تنمیم  هدایت و انجام امور انجمن در قالب هرنامه ها و هودجه مصوب6-19

 ؛ر امور محوله مطاهد مقررات انجمن( نرف هزینه د7-19

 .هیأت مدیره ف محوله از برف ی( انجام سایر وظا8-19



 10 از 8 صفحه        :هیأت رئیسهمحل امضاء 

 منشی:  رییس: 

 ناظر:  ناظر: 

 ین فهرست پیوستاسامی و امضا موسس

 

تواند هخشی از اختیارات خود را در چارچوب آیین نامه ههای مصهوب انجمهن ههه     دهیر انجمن می  - تبصره 

 .دیگری واگذار کند

  :20ماده 

شود. مكاتبهات   میدر دفتر مرکزی انجمن نگهداری   میپرونده ها و نوشتجات رس  انجمن میکلیه مدارك رس

 و مهر انجمن خواهد هود.  دهیرانجمن هه امضاء  میرس

 

 بازرس: ت:

 : 12ماده 

علی البهدن ههرای مهدت    هازرس ن،ر را هه عنوان هازرس انلی و یك ن،ر را هه عنوان  یكعادی   میمجمع عمو

 سان انتخاب خواهد نمود.  یك

 انتخاب مجدد هازرس هالمانع است.  - تبصره

 : وظايف و مسؤولیت هاي بازرس: 22ده ما

 وظایف هازرس هه شرح زیر است: 

 ؛اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش هرای مجمع عمومیهررسی کلیه اسناد و  ( 1-22

اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گهزارش از عملكهرد انجمهن ههرای     هیأت مدیره مطالعه گزارش ساالنه  (2-22

 ؛ابالع مجمع عمومی

  .از م،اد اساسنامه هه مجمع عمومی و دهیر مدیرهت أگزارش هر گونه تخلف هی (3-22

 ههازرس روز قب  از اجالس مجمع عمهومی در اختیهار    30ترازنامه و سایر گزارش های مالی هاید  -1تبصره 

 قرار گیرد. 

 د هرای انجام وظایف خود هه کلیه مدارك و اسناد مورد نیاز در انجمهن مراجعهه و  می توان هازرس -2تبصره 

 کسب ابالع نمایند  هه گونه ای که در امور اجرایی انجمن وق،ه ای ایجاد نشود. 

 

 :ث: كمیته هاي تخصصی

  :23ماده 

کمیته های تخصصهی    تواند از هین اعضاء واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه می دهیر

 انجمن را تشكی  دهد. 

تعیهین   مهدیره وظایف هر کمیته ها پیشنهاد دهیر انجمن و تصهویب هیهأت   ترکیب اعضاء و شرح  -1تبصره 

 خواهد شد.



 10 از 9 صفحه        :هیأت رئیسهمحل امضاء 

 منشی:  رییس: 

 ناظر:  ناظر: 

 ین فهرست پیوستاسامی و امضا موسس

 

ه كددر کمیته های تخصصی؛ موافقت رئهیس دانشه   كدههرای است،اده از اعضای هیات علمی دانش -2تبصره 

 ضروری است . 

 :دار خزانه: 24 ادهم

دار مسؤون امور مالی و ح،ظ و نگهداری اموان و موجودی های نقدی و دریافت حد عضویت از  ( خزانه1-24

حقیقهی  اعضای انجمن و قبون کمك های مالی و اعانات هالعوض و سایر عطایایی است که از برف اشخا  

 هه انجمن پرداخت می شود.یا حقوقی 

 تعیین خواهد شد. أت مدیره هیدار و حدود مسؤولیت های او از برف  ( وظایف خزانه2-24

 

 فصل چهارم: بودجه و مواد متفرقه

  :25ماده 

های  و کمك و نیز جمع آوری هدایا های دانشكده و دانشگاه   کمكهودجه انجمن از برید حد عضویت اعضاء

 شود.  میقبون ونیت و وقف تامین     اعاناتکشور مینهادهای رس

 خواهد هود.  مدیرهت أانجمن مشروط هه تصویب هیمالی هه قبون هر نوع کمك  -1تبصره 

کشور هه نام انجمن واریز  میکلیه وجوه دریافتی که هه حساب مشترکی نزد یكی از هانك های رس -2تبصره 

 هزینه های انجمن خواهد شد. نرف و 

خزانه دار امضاء ثاهت و  دهیریا هیأت مدیره کلیه اسناد و اوراق ههادار و تعهد آور ها امضای رئیس -3تبصره 

 و ها مهر انجمن خواهد هود. 

  :26ماده 

مراجع تعیهین  درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و هیالن آن در پایان هر سان مالی هه 

 ارائه خواهد شد.  شده در قانون

 آنان قرار خواهد گرفت.  کلیه دفتر مالی انجمن در مواقع مراجعه مامورین مالیاتی در اختیار -1تبصره 

 شود.  میسان مالی انجمن منطبد هه سان هجری شمسی هوده و همواره هه پایان اس،ند ماه ختم  -2تبصره 

کلیه وجوه مازاد هر هزینه های انجمن در حساب مخصونی هه نام انجمن نزد یكی از هانك های  -3تبصره 

 ایران نگهداری خواهد شد.  میکشور جمهوری اسال میرس

 : 27ماده 

 تهیه و است،اده خواهد شد.  مدیرهت أخواهد هود که متن آن ها تصویب هیانجمن دارای مهر و آرم مخصو  

 در ح،ظ و حراست از مهر و آرم انجمن مسئولیت قانونی دارند.  دهیر تبصره:

 

 



 10 از 10 صفحه        :هیأت رئیسهمحل امضاء 

 منشی:  رییس: 

 ناظر:  ناظر: 

 ین فهرست پیوستاسامی و امضا موسس

 

  :82ماده 

قاه  و تحصی  پروانه انتشار ها رعایت کام  قانون مجوز از مراجع ریرهط ر هر گونه نشریه پس از کسب انتشا

 شود.  میانجام 

 انحالل انجمن: : 29ماده 

ت موظهف  أایهن هیه  خواهد کرد ت تص،یه ای انتخاب أالعاده هی فوق  میمجمع عمو  انجمن در نورت انحالن

پس از اداء دیون و ونون مطالبات انجمن نسبت هه واگذاری اموان و امهالك  و  كدهزیر نمر رییس دانش است

 اقدام نماید. دانشكده هه 

 

هیاأت موسا    تبصره در اولین نشست اعضااء   31ماده و  29فصل و  4اين اساسنامه مشتمل بر 

  به تصويب رسید . 18/2/1396 در تاريخ انجمن

 
 

 

 


