بسمه تعالی
اساسنامه انجمن دانشآموختگان
دانشگاه صنعتي اصفهان
در پي گردهمايي جمعي از دانشآموختگان دانشگاه در ارديبهشت سال  ،8313اساسنامه انجمن دانشآموختگان
دانشگاه صنعتياصفهان جلسات مقدماتي هيأت مؤسس انجمن متشکل از  81نفر از دانشآموختگان و اعضاء هيأت
علمي دانشگاه در نيمه اول سال  8313برگزار گرديد .با توجه به ضرورت ايجاد و حفظ ارتباط و تبادل تجارب علمي
دانشآموختگان دانشگاه صنعتياصفهان و به منظور تشکل بهتر در راستاي تحقق اهداف مقدس جمهوري اسالمي
ايران ،اساسنامه انجمن طي چندين نشست هيأت مؤسس تنظيم و مورد تصويب قرار گرفت.
فصل اول-کليات
ماده -1نام و تعريف انجمن
 8-8نام انجمن عبارت است از انجمن دانشآموختگان دانشگاه صنعتي اصفهان که از اين پس اختصاراً "انجمن"
ناميده ميشود.
 2-8انجمن تشکيالتي است که به هيچ يک از احزاب ،گروهها ،جمعيتهاي سياسي و  .....وابستگي نداشته و صرفاً
در راستاي تحقق اهداف خود به شرح ذيل فعاليت ميکند.
 3-8انجمن داراي تابعيت ايراني است.
ماده  -2محل انجمن
محل انجمن ،با مجوز هيأت رئيسه دانشگاه در دانشگاه صنعتي اصفهان واقع در اصفهان است اما در صورت ضرورت
و لزوم گسترش واحدها و گروههاي تخصصي ،هيأت امناء ميتواند نسبت به ايجاد دفاتر فرعي و واحدهاي مربوطه
در نقاط ديگر اقدام کند و مراتب را به اطالع اعضاء برساند.
ماده  -3مدت فعاليت
مدت فعاليت انجمن از تاريخ تأسيس نامحدود است.
فصل دوم -اهداف و وظايف
ماده  -4هدف
 8-4کمک به ارتقاء سطح علوم و تکنولوژي ملي
 2-4ايجاد و تحکيم ارتباط بين دانشآموختگان و دانشگاه براي ارائه خدمات متقابل به خصوص ارتقاء و به هنگام
نمودن دانش و مهارت اعضاء
 3-4ايجاد و تحکيم رابطه بين اعضاي انجمن براي ارائه خدمات متقابل علمي ،فني ،فرهنگي و اجتماعي
 4-4سازماندهي ،جذب و هدايت امکانات مردمي و صنايع و واحدهاي اقتصادي براي پيشبرد امور انجمن

فصل سوم -شرح وظايف
ماده  -5شرح وظايف
 8-1انعکاس نيازهاي علمي و فني بخشهاي مختلف اجرايي کشور به دانشگاه
 2-1ارائه پيشنهادات در خصوص تغييرات الزم در برنامههاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه بر اساس نيازهاي فعلي و
آتي جامعه
 3-1برگزاري کنفرانسها ،سمينارها و گردهمائيهاي علمي ،فني و اجتماعي به منظور باال بردن دانش فني و
تخصصي اعضاء ،بررسي مشکالت مربوطه و ارائه راه حلهاي مناسب
 4-1تالش در برگزاري دورههايي براي ادامه تحصيل يا ارتقاء علمي دانشآموختگان به صورت رسمي يا غير رسمي
از طريق دانشگاه وبا همکاري بخشهاي اجرايي کشور
 1-1ايجاد تسهيالت الزم جهت آشنايي و استفاده اعضاء انجمن ،اساتيد و دانشجويان از امکانات علمي و تحقيقاتي،
فرهنگي و ورزشي مؤسسات مختلف (دانشگاه ،صنعت)...،
 6-1تأسيس مؤسسات و شرکتهاي مرتبط با اهداف انجمن
 7-1ايجاد زمينه کارآفريني و کمک در جذب دانشآموختگان دانشگاه در بخشهاي مناسب علمي ،صنعتي ،فني و
اجرايي کشور
 1-1تالش براي تحکيم روابط فيمابين اعضاء از طريق ايجاد باشگاه ،فعاليتهاي ورزشي ،تشکيل اردو ،گردهمايي و
مانند آن
 9-1ايجاد ارتباط با ساير کانونها ،مؤسسات و انجمنهاي علمي  ،تحقيقي و فني ملي و بينالمللي مرتبط با اهداف
انجمن
 81-1ساماندهي الزم براي جذب کمکهاي مردمي و واحدهاي صنعتي و اقتصادي و هدايت آنها براي پيشبرد
اهداف انجمن
 88-1ايجاد پايگاه اطالع رساني ،انتشار بولتن و خبرنامة انجمن در جهت تحقق اهداف و ايفاء وظايف آن
فصل چهارم -عضويت
ماده  -6شرايط عضويت
 8-6عضويت اصلي
 داشتن مدرک تحصيلي از دانشگاه صنعتي اصفهان يا عضو هيأت علمي اين دانشگاه و همچنين اعضاي هيأترئيسه دانشگاه
 2-6عضويت افتخاري
اعضاي افتخاري انجمن به پيشنهاد هيأت اجرايي و تصويب هيأت امناء از ميان شخصيتهاي علمي و فني و ممتاز و
شناخته شده در کشور برگزيده ميشوند.
 3-6عضويت وابسته

دانشجويان رسمي دانشگاه صنعتي اصفهان پس از درخواست کتبي وموافقت هيأت اجرايي ،به عنوان عضو وابسته
تلقي ميگردند.
تبصره ( :)8حق رأي در کليه موارد مختص اعضاي اصلي است.
تبصره ( :)2عضويت هرکدام از اعضاء در صورت عدم رعايت اساسنامه انجمن و يا داشتن محکوميتهاي کيفري بنا
به پيشنهاد هيأت اجرايي و تصويب  71درصد اعضاء هيأت امناء لغو خواهد گرديد.
فصل پنجم -ارکان انجمن و شرح وظايف و اختيارات
ماده  -7ارکان
 -8مجمع عمومي
 -2هيأت امناء و بازرسان
 -3هيأت اجرايي
 -4گروههاي تخصصي
ماده  -8مجمع عمومي
مجمع عمومي (اعم از عادي و فوقالعاده) عاليترين مرجع تصميمگيري انجمن ميباشد که با شرکت اعضاي
اصلي تشکيل ميگردد.
ماده  -9دعوت براي تشکيل مجامع عمومي
آگهي دعوت مجامع عمومي بايد حداقل پانزده روز قبل از تاريخ تشکيل جلسه ،با ذکر مکان ،تاريخ ،ساعت و
دستور جلسه در روزنامه هاي تعيين شده درج گردد.
ماده  -11هيأت رئيسه مجمع عمومي
جلسات مجمع عمومي توسط هيأتي مرکب از يک نفر رئيس يک نفر نايب رئيس ،يک نفر منشي و دو نفر ناظر
اداره ميگردد.
 8-81هريک از اعضاي هيأت رئيسه به طور مجزا و از طريق رأيگيري مشخص ميشوند.
 2-81صورتجلسه مجمع که به امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي ميرسد به دبيرخانه انجمن تحويل ميگردد.
تبصره ( :)3هيأت امناء ميتواند رئيس و منشي هيأت رئيسه پيشنهادي خود را به مجمع عمومي معرفي و توصيه
نمايد.
تبصره ( :)4اعضاي هيأت رئيسه نبايد دواطلب عضويت در هيأت امناء يا دواطلب سمت بازرسي انجمن باشند.
ماده -11مجمع عمومي عادي
مجمع عمومي عادي داراي تمام اختيارات قانوني در مورد انجمن ميباشد .مگر در مواردي که به موجب اين
اساسنامه وظايف مجمع عمومي فوقالعاده باشد .اولين مجمع عمومي عادي با دعوت هيأت مؤسس و با
مشارکت هر تعداد از دانشآموختگان و ساير مجامع عمومي عادي که حداقل هر سال يک بار تشکيل خواهد
شد با دعوت هيأت اجرايي و شرکت اعضاء ،حداکثر تا پايان تيرماه هر سال به منظور انجام مقاصد زير تشکيل
ميگردد.
 8-88استماع گزارش ساالنه هيأت امناء

 2-88انتخاب اعضاي هيأت امناء و بازرسان
تبصره( :)1مجمع عمومي همچنين ميتواند به صورت فوقالعاده با درخواست (يک سوم) کل اعضاي اصلي
انجمن و يا دو سوم اعضاي هيأت امناء و با رعايت شرايط مندرج در ماده  82در هر زمان تشکيل شود.
 3-88حد نصاب براي رسميت يافتن جلسه مجمع عمومي عادي حضور تعداد نصف به عالوه يک نفر از کل
اعضاي اصلي مي باشد .در صورتي که تا يک ساعت پس از زمان اعالم شده براي آغاز جلسه اين حد نصاب
حاصل نشود با درج دعوتنامه مجدد در روزنامه ،جلسه به حداقل يک ماه و حداکثر دو ماه بعد موکول
ميگردد.
در نوبت دوم نيم ساعت پس از وقت اعالم شده براي آغاز جلسه با حضور هر تعداد از اعضاي اصلي ،مجمع
عمومي رسميت خواهد يافت.
 4-88براي تصويب هر موضوع در مجمع عمومي عادي رأي موافق نصف به عالوه يک نفر اعضاي حاضر در
جلسه الزم ميباشد.
تبصره ( :)6در مجمع عمومي ،اعالم رأي با بلند کردن دست صورت خواهد گرفت مگر در مورد انتخاب
اعضاي هيأت امناء و بازرسان يا موارد ديگري که بنا به تصميم مجمع ،اخذ رأي با ورقه و به صورت مخفي
انجام شود.
ماده  -12وظايف مجمع عمومي فوقالعاده
مجمع عمومي فوق العاده با رعايت ماده  88و تبصره ( )1ماده  88به منظور مقاصد زير تشکيل ميگردد:
 8-82تغيير در مفاد اساسنامه
 2-82بررسي واتخاذ تصميم در مواردي که از وظايف مجمع عمومي عادي نباشد.
 3-82بررسي و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهاد عزل هر يک از اعضاي هيأت امناء
 4-82اتخاذ تصميم در مورد انحالل انجمن
تبصره( :)7براي رسميت يافتن جلسات مجمع عمومي فوقالعاده حضور نصف به عالوه يک نفر به عالوه يک
نفر اعضاي اصلي ضرورت دارد .چنانچه يک ساعت پس از زمان اعالم شده براي شروع جلسه حدنصاب الزم
احراز نگردد ،براي بار دوم که حداقل يک ماه و حداکثر دو ماه بعد تشکيل ميشود نيم ساعت پس از زمان
اعالم شده براي آغاز جلسه با حضور حداقل يک سوم اعضاي اصلي جلسه رسميت مييابد و در صورت
نرسيدن به حدنصاب ،تشريفات تشکيل جلسه مانند جلسه دوم تکرار ميشود و در سومين جلسه که حداقل يک
ماه و حداکثر دوماه بعد تشکيل ميشود با هر تعداد از اعضاي اصلي جلسه رسميت مييابد.
تبصره ( :)1تصميمات مجمع عمومي فوقالعاده با حداقل  71درصد آراء حاضرين در جلسه قطعيت مييابد.
ماده  -13هيأت امناء
هيأت امناء پس از مجمع عمومي ،عاليترين رکن انجمن است وداراي  38نفر عضو اصلي ميباشد که از ميان
اعضاي اصلي انجمن براي مدت چهار سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است.
 8-83گروههاي تخصصي انجمن به نسبت تعداد اعضاء خود  26نفر را جهت عضويت در هيأت امناء انتخاب و
معرفي مينمايند.

تبصره( :)9تعداد نمايندگان هر گروه تخصصي در اولين دوره هيأت امناء به نسبت تعداد دانشآموختگان آن
گروه در آن دوره و در دورههاي بعد به نسبت اعضاي آن گروه خواهد بود .نمايندگان هر گروه در اولين دوره
با رأي دانشآموختگان همان گروه و در دورههاي بعد با رأي اعضاي رسمي آن گروه که در جلسه مجمع
عمومي عادي حضور دارند انتخاب خواهد شد.
تبصره( :)81تدوين آئين نامه براي تبصره ( )9در دوره اول توسط هيأت مؤسس صورت ميپذيرد.
تبصره ( :)88هر گروه ضمن برگزاري انتخابات و مشخص نمودن اعضاي اصلي هيأت امناء يک نفر را نيز به
عنوان عضو علي البدل انتخاب و معرفي خواهد نمود.
 2-83رئيس دانشگاه حداقل  1نفر از اعضاء اصلي انجمن را جهت عضويت در هيأت امناء به ستاد انتخابات
انجمن دانش آموختگان پيشنهاد مي نمايد و در روز انتخابات از ميان معرفي شدگان  4نفر توسط مجمع عمومي
انتخاب مي گردند.
تبصره ( :)82اعضاء و آئين نامه ستاد انتخابات در اولين دوره توسط هيأت مؤسس و در دورههاي بعد توسط
هيأت امناء تعيين و تدوين ميگردد.
تبصره ( :)83پس از شمارش آراء نفر پنجم موضوع بند  2-83به عنوان عضو عليالبدل نمايندگان رئيس دانشگاه
معرفي ميگردد.
 3-83هيأت امناء به دعوت رئيس هيأت و يا به درخواست بازرسان و در هرصورت حداقل دو بار در سال
تشکيل جلسه ميدهد.
تبصره ( :)84دعوتنامه جلسه هيأت امناء انجمن بايد حداقل پانزده روز قبل از تاريخ تشکيل جلسه با ذکر مکان،
تاريخ ،ساعت و دستور جلسه کتباً براي اعضاء ارسال گردد.
 4-83جلسات هيأت امناء با حضور نصف به عالوه يک نفر اعضاء رسميت مييابد و در صورتي که تايک
ساعت پس ا زمان اعالم شده براي شروع جلسه اين اکثريت حاصل نشود با ارسال دعوتنامه مجدد جلسه به
حداقل يک ماه و حداکثر دو ماه بعد موکول ميگردد .در نوبت دوم نيم ساعت پس اززمان اعالم شده با حضور
حداقل  88نفر از اعضاي اصلي ،جلسه هيأت امناء رسميت دارد .در صورت عدم حصول حدنصاب در جلسه
دوم ،در جلسه سوم پس از حداکثر يک ماه ،جلسه به هر تعداد از اعضاء اصلي رسميت خواهد داشت.
تبصره( :)81براي تصويب هر موضوع در جلسه هيأت امناء رأي موافق تعداد نصف به عالوه يک نفر اعضاي
حاضر در جلسه ضروري است.
تبصره ( :)86اعالم رأي با بلند کردن دست صورت خواهد گرفت ولي در مورد انتخاب اعضاء هيأت اجرايي،
اخذ رأي با ورقه و به صورت مخفي انجام ميشود.
تبصره( :)87نحوه تشکيل و اداره جلسات هيأت امناء بر اساس آئين نامهاي خواهد بودکه از طرف هيأت اجرايي
و يا هريک از اعضاء هيأت امناء پيشنهاد و توسط هيأت امناء ،تصويب خواهد شد.
تبصره( :)81رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان عضو و رئيس هيأت امناء ميباشد.

ماده -14اختيارات و وظايف هيأت امناء
اختيارات و وظايف هيأت امناء به شرح زير ميباشد:
 8-84انتخاب يک نفر به عنوان نايب رئيس و دو نفر به عنوان منشي
 2-84استماع گزارش هيأت اجرايي و اظهار نظر در مورد آن ،بررسي و تصويب خط مشي آتي در چهار چوب
اهداف انجمن
 3-84بررسي گزارش مالي و تراز نامه سال مالي قبل و اتخاذ تصميم در مورد آن
 -84-4بررسي و تصويب برنامه و بودجه سال بعد
 1-84انتخاب يک نفر به عنوان دبير انجمن و  4نفر به عنوان اعضاي هيأت اجرايي (خزانهدار ،منشي و دو عضو)
که همگي از اعضاي هيأت امناء ميباشند.
تبصره ( :)89هيأت اجرايي در اولين جلسه از بين اعضاي خود خزانهدار ،منشي و دو عضو را تعيين مينمايد.
 6-84جايگزيني هر يک از اعضاء هيأت اجرايي و يا تغيير کل اعضاي هيأت اجرايي به پيشنهاد هيأت اجرايي به
پيشنهاد حداقل  1نفر از اعضاء هيأت امناء و تصويب  71درصد کل اعضاء حاضر در جلسه هيأت امناء صورت
ميگيرد.
 7-84تعيين ميزان حق عضويت ساالنه بر اساس پيشنهاد هيأت اجرايي
 1-84بررسي و اتخاذ تصميم در مورد مفاد مندرج در دستور جلسه
 9-84انتخاب روزنامه يا روزنامههاي کثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي انجمن
 81-84بررسي و تصويب آئيننامههاي پيشنهادي از طرف هيأت اجرايي
 88-84پيشنهاد عزل هر يک از اعضاء هيأت امناء به مجمع عمومي فوقالعاده با تصويب  71درصد اعضاء حاضر
در جلسه
 82-84اتخاذ در خصوص اخذ وام
 83-84تعيين شرح وظايف دبيرخانه و گروههاي تخصصي انجمن
 84-84تهيه و تصويب تشکيالت انجمن
 81-84پيشنهاد تغيير مفاد اساسنامه به مجمع عمومي انجمن
تبصره ( :)21تغيير مفاد اساسنامه پس از تصويب هيأت امناءبه مجمع عمومي فوق العاده ارجاع ميگردد.
ماده -15هيأت اجرايي
به منظور اجراي سياستها و برنامههاي انجمن و تحقق اهداف آن هيأتي متشکل از  1نفر به نام هيأت اجرايي بر
اساس بند  1-84توسط هيأت امناء براي مدت دو سال انتخاب ميگردد.
 8-81اولين جلسه هيأت اجرايي با دعوت منشي هيأت امناء و حداکثر پانزده روز پس از انتخاب هيأت اجرايي
تشکيل ميگردد.
 2-81جلسات هيأت اجرايي با دعوت کتبي دبير و حداقل ماهي يک بار با تعيين دستور جلسه پيشنهادي در
دبيرخانه انجمن تشکيل ميگردد.
تبصره( :)28اداره جلسات به عهده دبير انجمن ميباشد.

 3-81جلسات هيأت اجرايي حداقل با حضور چهار تن از اعضاء رسميت مييابد ودر تمام جلسات تنظيم دستور
جلسه و امضاء حاضرين در جلسه الزامي است.
 4-81غيبت غير موجه هر عضو هيأت اجرايي بيش از  1جلسه غير متوالي و يا سه جلسه متوالي طي يک سال به
منزله استعفاي عضو تلقي ميگردد و پس از طرح و تصويب در جلسه هيأت امناء آن هيأت عضو جانشين را
انتخاب مينمايد.
 1-81هر تصميمي که در چهار چوب اختيارت و وظايف هيأت اجرايي مورد موافقت اکثريت اعضاي حاضر
در جلسات رسمي هيأت اجرايي باشد مصوبه آن هيأت مصوبه تلقي و به مورد اجرا گذاشته ميشود.
ماده  -16اختيارات و وظايف هيأت اجرايي
هيأت اجرايي به جز در مواردي که در اين اساسنامه به عهده مجمع عمومي و هيأت امناء گذاشته شده داراي
تمامي اختيارات قانوني به شرح زير ميباشد:
 8-86تعيين سياستهاي اجرايي انجمن بر مبناي مفاد اساسنامه
 2-86تهيه و تدوين آئين نامههاي الزم و پيشنهاد آن به هيأت امناء جهت تصويب
 3-86بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادات واصله به دبيرخانه انجمن
 4-86پيگيري و اخذ گزارش از گروههاي تابعه در خصوص اجراي مصوبات هيأت امناء و اتخاذ تصميم نسبت
به آن
 1-86تهيه گزارش عملکرد و پيشنهاد خط مشي آتي براي طرح در جلسات هيأت امناء
 6-86تدوين آئيننامه و تهيه شرح وظايف دبيرخانه و گروههاي انجمن و ارائه آن به هيأت امناء جهت تصويب
 7-86تدوين آيين نامههاي مالي و معامالتي و ارائه آن به هيأت امناء جهت تصويب
 1-86تدوين ضوابط مربوط به قبول هدايا و کمکهاي بالعوض و ارائه آن به هيأت امناء جهت تصويب
 9-86تدوين تشکيالت اجرايي انجمن در چهارچوب اساسنامه و ارائه آن به هيأت امناء جهت تصويب
 81-86پيشنهاد ميزان حق عضويت اعضاء به هيأت امناء جهت تصويب
 88-86حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول انجمن
 82-86انجام تشريفات قانوني مالياتي و ثبتي در کليه مراحل و تعقيب جريانات قضايي در محاکم
 83-86تعيين نماينده در مراجع قضايي و حقوقي
ماده  -17وظايف دبير انجمن
دبير انجمن به عنوان باالترين مقام اجرايي انجمن داراي وظايف زير ميباشد.
 8-87اجراي مصوبات هيأت امناء و نظارت بر حسن اجراي امور انجمن طبق مفاد اين اساسنامه و آئيننامههاي
مصوب
 2-87مسؤليت ايجاد ارتباط و تماس و مکاتبه با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع رسمي
 3-87نمايندگي انجمن در کليه مراجع با حق توکيل به غير
 4-87ارائه سياست ،خط مشي ،برنامه و بودجه ساالنه ،تهيه و ارائه گزارشهاي عملکرد ،ترازنامه و آئيننامههاي
مورد نياز که به تصويب هيأت اجرايي رسيده است ،به هيأت امناء جهت تصويب

 1-87تدوين تشکيالت مناسب مورد تصويب هيأت اجرايي و پيشنهاد آن به هيأت امناء به منظور تصويب
 6-87تنظيم ،هدايت و انجام امور انجمن در قالب برنامه و بودجه مصوب
 7-87انجام ساير وظايف محوله از طرف هيأت اجرايي
 1-87نظارت بر مجموع فعاليتهايي که به نام انجمن انجام ميگيرد .از جمله برگزاري سمينارها ،ميزگردها و
جلسات سخنراني در چهار چوب اهداف و سياستهاي انجمن
ماده  -18دبيرخانه
به منظور تمرکز کليه اطالعات مربوط به دانشآموختگان و انجام وظايف محوله از سوي دبير ،دبيرخانه انجمن
در قالب آئيننامه مصوب تشکيل خواهد شد.
 8-81دبيرخانه انجمن موظف است زير نظر دبير انجمن مصوبات و تصميات هيأت اجرايي را پيگيري نمايد.
 2-81ثبت و ضبط کليه مکاتبات ،مصوبات و اسناد و مدارک از وظايف دبيرخانه است
ماده -19بازرسان
هيأت بازرسان متشکل از دو نفر عضو اصلي و يک نفر عضو عليالبدل توسط مجمع عمومي هم زمان با انتخاب
اعضاء هيأت امناء از بين اعضاء اصلي انجمن براي مدت 2سال به منظور انجام موارد تعيين شده در ماده 21
انتخاب ميگردند.
ماده -21حدود اختيارات و وظايف بازرسان
 8-21نظارت بر اقدامات هيأت اجرايي و گروههاي تخصصي به لحاظ تطابق عملکرد آنها با مفاد اساسنامه و
مصوبات هيأت امناء
 2-21گزارش هر گونه تخلف احتمالي به هيأت امناء و مجمع عمومي
 3-21حق حضور در جلسات هيأت امناء و هيأت اجرايي و گروههاي تخصصي (بدون حق رأي)
 4-21بررسي اوراق و اسناد مالي و حسابداري انجمن و اظهار نظر در خصوص عملکرد مالي (بيالن) گروههاي
تخصصي و هيأت اجرايي و دبير انجمن قبل از ارائه به هيأت امناء
 1-21رسيدگي به تراز نامه و ساير گزارشهاي مالي ،تهيه گزارش کتبي و اظهار نظر در مورد عملکرد هيأت
اجرايي و دبير جهت ارائه به هيأت امناء
تبصره ( :)22گزارشهاي مذکور ميبايستي  81روز قبل از جلسه هيأت امناء در اختيار اعضاء آن هيأت قرار
گيرد.
 6-21بازرسان در صورت لزوم ميتوانند براي انجام وظايف خود به کليه مدارک و اسناد مورد نياز در انجمن
مراجعه و کسب اطالع نمايند ،به گونهاي که در امور اجرايي انجمن وقفهاي ايجاد نگردد.
ماده  -21گروههاي تخصصي انجمن
به منظور نيل به اهداف مطروحه در فصل دوم اين اساسنامه ،گروههاي تخصصي انجمن (در هر دانشکده فقط
يک گروه) تشکيل خواهد شد.

 8-28گروههاي تخصصي انجمن مرکز فعاليتهاي دانشآموختگان يک دانشکده است که تحت نام آن
دانشکده در انجمن دانشآموختگان تشکيل ميشود و کليه دانشآموختگان آن دانشکده که عضو انجمن باشند
ميتوانند در آن گروه فعاليت نمايند.
 2-28گروههاي تخصصي انجمن داراي شورايي است که آن دسته از اعضاي گروه که در هيأت امناء انجمن
هستند را شامل ميشود.
تبصره (:)23يک نماينده به انتخاب رئيس دانشکده از هر دانشکده عضو شوراي گروه تخصصي آن دانشکده
خواهد بود(.ترجيحاً رئيس دانشکده)
تبصره ( :)24حداقل تعداد اعضاء شوراي هر گروه  3نفر و حداکثر دو برابر تعداد اعضاء آن گروه در هيأت
امناء ميباشد که اعضاء انتخابي آن براي مدت چهارسال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است.
تبصره ( :)21از بين منتخبين گروه براي هيأت امناء ،عضوي که در انتخابات اعضاء
هيأت امناء بعد از نفر اول آن گروه بيشترين رأي را به خود اختصاص داده نيز عضو شوراي آن گروه خواهد
بود.
 3-28شورا در اولين جلسه خود يک نفر را به عنوان دبير و يک نفر را به عنوان خزانهدار گروه تخصصي از بين
اعضاء انتخاب ميکند.
 4-28آئيننامه شرح وظايف و اختيارات گروههاي تخصصي توسط شوراي هر گروه پيشنهاد و پس از تلفيق
پيشنهادات رسيده توسط هيأت اجرايي و تصويب هيأت امناء قابل اجرا خواهد بود.
 1-28ارتباط گروهها با انجمن از طريق دبير شوراي گروه و دبير انجمن خواهد بود.
ماده -22خزانهدار
خزانهدار مسؤل امور مالي انجمن ميباشد و حفظ و نگهداري اموال و موجوديهاي نقدي و دريافت حق
عضويت از اعضاء و قبول کمکهاي مالي ،امانات و غيره از طرف اشخاص و يا مؤسسات به انجمن بر عهده
وي ميباشد که ميبايد کليه اقدامات مذکور را در دفاتر مالي انجمن ثبت و پس از پايان دوره با گزارش کامل
از وضعيت مالي انجمن به هيأت امناء ،دفاتر و مدارک مالي انجمن را تحويل خزانهدار جديد نمايند.
فصل پنجم -اسناد ،مدارک ،بودجه و سال مالي
ماده -23بودجه
بودجه انجمن از محل حق عضويت اعضاء ،پذيرش هدايا ،کمکهاي نقدي و غير نقدي ،وقف و مانند اينها با
تصويب هيأت امناء تامين ميشود .انتشارات و ساير خدمات و فعاليتهاي مرتبط با اهداف انجمن ميتواند با
تصويب هيأت امناء در چهارچوب قوانين و آئيننامههاي داخلي ،منابعي براي کسب درآمد انجمن باشد.
ماده  -24حسابرسي
عملکردهاي مالي انجمن با اصول شناخته شده حسابداري در دفاتر قانوني ثبت ميشود .انجمن از جهت عملکردهاي
خود ،پاسخگوي تمامي سازمانهاي ذيربط و قانوني ميباشد.

ماده -25سال مالي
سال مالي انجمن از اول فروردين ماه هر سال آغاز و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ميشود .هيأت اجرايي وضع
حسابها و ترازنامة مالي هر سال را حداکثر تا آخر خرداد ماه سال بعد تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر توسط
بازرسان تا پانزدهم تير ماه به هيأت امناء تسليم مينمايد .بررسي و تصويب نهايي حسابها و ترازنامه مالي توسط
هيأت امناء صورت ميگيرد.
ماده -26اسناد و مدارک
 8-26کليه اسناد تعهدآور با امضاي مشترک دبير انجمن و خزانهدار و مهر انجمن معتبر خواهد بود.
 2-26تمامي مدارک رسمي ،پروندهها و اسناد انجمن در دبيرخانه انجمن نگهداري ميشود.
ماده 27
مفاد اساسنامه و يا تغييرات بعدي در آن و همچنين آئيننامههاي اجرايي انجمن نبايد با مقررات جاري کشور مغاير
داشته باشد.
ماده  -28اعالم نتايج انتخابات هيأت امناء و شروع به کار
 8-21هيأت امناء حداقل دو هفته قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به مراجع ذيربط کشور اعالم مينمايد.
تبصره ( :)26تصميمات هيأت امناء ،هيأت اجرايي و شوراهاي گروههاي تخصصي تا انتخاب و معرفي اعضاء جديد
به مراکز ذيربط معتبر خواهد بود.
ماده  -29آرم انجمن
انجمن داراي مهرو آرم مخصوص ميباشد که متن آن پس از تصويب هيأت امناء به ثبت داده خواهد شد.
تبصره (:)27هيأت اجرايي در حفظ و حراست از مهر و آرم انجمن مسؤليت قانوني دارد.
ماده  -31انحالل انجمن
در صورت انحالل انجمن،مجمع عمومي فوقالعاده موظف است هيأتي را انتخاب کند تا اين هيأت پس از وصول
مطالبات و اداي ديون انجمن وتسويه حسابها ،نسبت به واگذاري اموال و دارييهاي انجمن به دانشگاه صنعتي
اصفهان اقدام نمايد.
تبصره ( :)21هيأت مذکور بايد نسخهاي از شرح کامل اقدامات مزبور را براي بررسي به سازمانهاي قانوني ذيربط
ارسال نمايد.

