
 به نام خدا

 اساسنامۀ انجمن اعضاي هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

 مقدمه

براي ایجاد هماهنگی، انسجام و همکاري هرچه بیشتر میان اعضاي هیئت » انجمن اعضاي هیئت علمی دانشگاه خوارزمی«
 کت و همکارياهداف دانشگاه، حفظ و ارتقاي منزلت اعضاي هیئت علمی، ایجاد زمینۀ مشارعلمی در راستاي تحقّق 

.گردد آنان بربنیاد مفاد این اساسنامه تشکیل می و دفاع از حقوق صنفی و اجتماعی مدیریت دانشگاه بااعضاي هیئت علمی   

کلّیات و اهداف: فصل اول  

ریفتع: 1مادة   

 تشکّلی شود، نامیده می» انجمن«اختصاراً  که در این اساسنامهاعضاي هیئت علمی دانشگاه خوارزمیانجمن 
عضاي هیئت علمی پشتیبانی اتخصصی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که با همت مؤسسان و -غیردولتی، صنفی مستقل،

و ارکان آن با رأي اعضاي  گردد تشکیل می شود، خوانده می» دانشگاه«ختصاراً که در این اساسنامه ادانشگاه خوارزمی 
.شوند برگزیده میدانشگاه هیئت علمی شاغل   

مکان و مدت فعالیت انجمن: 2مادة   

هایی که  و حسب نیاز در پردیس کرجهاي تهران و  تواند در پردیس است و میانجمن در دانشگاه خوارزمی محلّ فعالیت 
ها تحت مدیریت واحد شوراي مرکزي انجمن  فعالیتکه تمام این  داشته باشدفعالیت دانشگاه در آینده تأسیس خواهد کرد 

.ت فعالیت انجمن از زمان تأسیس، نامحدود استمد. خواهد بود  

تابعیت: 3مادة   

جمهوري اسالمی ایران است و کلیۀ اعضاي آن، التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوري اسالمی انجمن تابع قوانین 
.دارند ایران اعالم می  

اهداف: 4مادة   

.المللی در سطح ملّی و بین آناعضاي هیئت علمی و دانشگاه کمک به ارتقاي جایگاه علمی و پژوهشی . 4-1  

.دفاع از حقوق مادي و معنوي مشروع و قانونی اعضاي هیئت علمی دانشگاه. 4-2  



علمی،  ریزي و سیاستگذاري برنامهاعضاي هیئت علمی در هاي الزم براي مشارکت فعال و اظهارنظر  ایجاد زمینه. 4-3
.دانشگاه آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و فرهنگی  

شاغل و مع منزلتی، شغلی، فرهنگی و رفاهی براي اعضاي هیئت علمی پیگیري براي طراحی و اجراي نظام جا. 4-4
.دانشگاهبازنشستۀ   

اعضاي هیئت علمی براي پیشرفت علمی و برطرف کردن موانع توسعۀ متوازن  تالش براي ایجاد انگیزه در میان. 4-5
.علمی و فرهنگی در دانشگاه  

.هاي نظام آموزش عالی و اهداف دانشگاه کمک به تحقّق آرمان و همکاري با مدیریت دانشگاه در راستايتعامل . 4-6  

، انعکاس آن به مدیریت و مسئوالن دانشگاه شاغل و بازنشسته بررسی مسائل و مشکالت صنفی اعضاي هیئت علمی. 4-7
.ها و سایر نهادهاي مرتبط، و پیگیري آن  

ها براي پیگیري اهداف انجمن در  سایر دانشگاهدرون دانشگاه و ها و مجامع صنفی قانونی  رتباط با انجمنهمکاري و ا. 4-8
.سطح ملّی  

انواع عضویت: 5مادة   

توانند  کلیۀ اعضاي هیئت علمی شاغل دانشگاه می. عضویت رسمی و عضویت افتخاري :انجمن داراي دو نوع عضویت است
. توانند به عضویت افتخاري انجمن درآیند کلیۀ اعضاي هیئت علمی بازنشسته دانشگاه می.به عضویت رسمی انجمن درآیند

عنوان بازرس انجمن انتخاب  یا بهدر شوراي مرکزي براي عضویت توانند  و نمی اعضاي افتخاري حق رأي نخواهند داشت
نائل شدن به افتخار بازنشستگی،  انجمن را دارند، پس ازاعضاي هیئت علمی شاغل که عضویت رسمی آن دسته از . شوند

انجمن مکلّف است در  .طور رسمی از این نوع عضویت انصراف دهند که به آیند مگر آن خود به عضویت افتخاري درمی خودبه
.هاي خود قرار دهد در سرلوحۀ برنامهچارچوب اهداف خود، احقاق حقوق همۀ اعضاي خود اعم از رسمی و افتخاري را   

ط عضویتشرای: 6مادة   

اعضاي رسمی انجمن، عالوه بر این باید . تخاري، پذیرش مفاد اساسنامه استطور رسمی یا اف شرط عضویت در انجمن به
.حقّ عضویت ساالنه نیز بپردازند  

ارکان انجمن: فصل دوم  

: ارکان عبارتند ازاین . انجمن داراي سه رکن است: 7مادة   



.مجمع عمومی. الف  

.شوراي مرکزي. ب  

.بازرس .ج  

.تا زمان تشکیل نخستین مجمع عمومی، هیئت مؤسسان اداره انجمن را بر عهده خواهد داشت: تبصره  

مجمع عمومی .الف  

مجمع  :انجمن داراي دو نوع مجمع عمومی است. گیري در انجمن است ترین مرجع تصمیم مجمع عمومی عالی :8مادة 
.عمومی عادي و مجمع عمومی فوق العاده  

براي رسمیت یافتن  .مجمع عمومی عادي هر سال دو بار و با دعوت شوراي مرکزي انجمن تشکیل خواهد شد :9مادة 
عالوه یک نفر و براي تصویب هر موضوع، رأي موافق اکثریت حاضران در  مجمع، حضور نیمی از اعضاي رسمی انجمن به

پانزده روز با اعالم رسد، جلسۀ بعدي به فاصلۀ اگر در دعوت نخست، تعداد حاضران به حد نصاب ن. مجمع ضرورت دارد
یا دعوت از اعضا با دعوتنامۀ مکتوب  .شود و با حضور هر تعداد از اعضا، مجمع رسمیت خواهد یافت قبلی تشکیل می

اي  ادارة مجمع عمومی با هیئت رئیسه .شود ازطریق نامۀ الکترونیک و حداقل دو هفته پیش از برگزاري مجمع انجام می
.انتخاب خواهند شداعضاي حاضر در مجمع میان از است که نفره  پنج  

وظایف مجمع عمومی: 10مادة   

.تعیین خطّ مشی کلّی انجمن. 1- 10  

.البدل ، بازرس اصلی و بازرس علیانتخاب اعضاي شوراي مرکزي. 2- 10  

.استماع و رسیدگی به گزارش شوراي مرکزي و بازرس. 3- 10  

.ت ساالنهتصویب میزان حق عضوی. 4- 10  

.تصویب ترازنامۀ مالی. 5- 10  

.گیري درمورد پیشنهادهاي شوراي مرکزي تصمیم. 6- 10  



اعضاي رسمی انجمن  پنجمدو سوم اعضاي شوراي مرکزي یا یک کتبی درخواست  العاده به مجمع عمومی فوق: 11مادة 
و شیوة اخذ تصمیمات مجمع عمومی  ، هیئت رئیسهشرایط رسمیت یافتن، نحوة دعوت. گردد بازرس انجمن تشکیل مییا 

  .العاده و مجمع عمومی عادي یکسان است فوق

العاده وظایف مجمع عمومی فوق: 12مادة   

.تصویب تغییرات اساسنامه. 1- 12  

.عزل انفرادي یا جمعی اعضاي شوراي مرکزي. 2- 12  

شوراي مرکزي. ب  

البدل است که در مجمع عمومی  عضو علی 4ی و عضو اصل 7متشکّل از انجمن داراي یک شوراي مرکزي : 13مادة 
اعضاي شوراي مرکزي حداکثر تا یک هفته . شوند ن براي مدت دو سال انتخاب میمعادي با رأي مخفی اعضاي رسمی انج

رئیس شوراي مرکزي . گزینند برمیدار را  خزانه دهند و از میان خود رئیس، دبیر و ی، تشکیل جلسه مشدن پس از انتخاب
دار  را برعهده خواهد داشت، خزانهو انجمن ترین مقام شوراست، دبیر شوراي مرکزي مدیریت اجرایی شوراي مرکزي باال

توانند بدون داشتن حقّ رأي در جلسات شوراي مرکزي  البدل شوراي مرکزي می اعضاي علی .مسئول مالی انجمن است
  .الزحمه دریافت نخواهند کرد هاي خود مزد یا حق مرکزي و نیز بازرس انجمن براي فعالیتاعضاي شوراي . شرکت کنند

توانند نامزد عضویت در شوراي مرکزي شوند و انتخاب مجدد  جز موارد زیر می کلیۀ اعضاي رسمی انجمن: 14مادة 
:هریک از اعضاي شوراي مرکزي تنها براي دو دورة متوالی میسر است  

دانشگاه قتمعاونان وو ) سرپرست( رئیس. الف  

مالی و اعتباري مرتبط با کارکنان و اعضاي هیئت علمی هاي  ها و صندوق اعضاي هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت. ب
.ها و مانند آن دانشگاه مانند صندوق رفاه اعضاي هیئت علمی و شرکت تعاونی اعتبار  

هر دلیل شرایط  ي یادشده منصوب یا انتخاب گردند یا بهها به سمتدرصورتی که هریک از اعضاي شوراي مرکزي انجمن 
به ترتیب  البدل علی اعضايها سلب شود و نیز درصورت استعفا یا فوت هریک از اعضاي شوراي مرکزي،  عضویت آن
. د شدنخواه ها آنمانده از دورة شوراي مرکزي جایگزین  براي مدت باقی اکثریت آراء  

زمان مرخصی ساالنۀ اعضاي هیئت استثناي  به(ماه یک بار دو  طور مرتب و حداقل هر راي مرکزي بهجلسات شو: 15مادة 
شوراي اصلی اعضاي حداقل پنج نفر از ت با حضور این جلسا. شود تشکیل می )کند علمی که دانشگاه هرسال اعالم می

ادارة جلسات با رئیس شوراي مرکزي و . و براي تصویب هر موضوع به رأي اکثریت حاضران نیاز است مرکزي رسمی است



غیبت غیرموجه . شرکت اعضاي شوراي مرکزي در تمام جلسات الزامی است. در غیاب او با دبیر شوراي مرکزي خواهد بود
شوراي مرکزي  عضوچه  چنان. و بدون اطّالع قبلی در سه جلسۀ متوالی در حکم استعفا از عضویت در شوراي مرکزي است

.البدل جایگزین او خواهد شد وراي مرکزي غایب باشد، عضو علیماه در جلسات ش 6ل موجه بیش از حتی به دالی  

وظایف شوراي مرکزي: 16مادة   

.ادارة امور جاري انجمن مطابق اساسنامۀ آن. 1- 16  

.العاده اجراي مصوبات مجمع عمومی و فوق. 2- 16  

.پیشبرد امور انجمن و ارائۀ آن به مجمع عمومی براي تصویبهاي مورد نیاز براي  نامه تهیه و تنظیم آیین. 3- 16  

.لی شوراي مرکزي و اعمال تغییر در آن درصورت نیازنامۀ داخ تنظیم و تصویب آیین. 4- 16  

.شده از سوي اعضاي انجمن بررسی پیشنهادهاي ارائه. 5- 16  

.هاي تخصصی حسب نیاز تشکیل کارگروه. 6- 16  

.ت ساالنه به مجمع عمومیپیشنهاد میزان حق عضوی. 7- 16  

.ارائۀ گزارش فعالیت در هر مجمع عمومی عادي. 8- 16  

بازرس. ج  

عنوان بازرس  مجمع عمومی همزمان با انتخابات شوراي مرکزي، از میان اعضاي رسمی انجمن یک نفر را به: 17مادة 
البدل  شرایط ایجابی و سلبی بازرس اصلی و علیدورة زمانی و . کند البدل انتخاب می عنوان بازرس علی اصلی و یک نفر را به

جاي اصلی نیز همانند جایگزینی  البدل به شرایط نصب بازرس علی. عین شرایط یادشده براي اعضاي شوراي مرکزي است
.البدل شوراي مرکزي است اعضاي اصلی و علی  

وظایف بازرس: 18مادة   

.ش براي مجامع عمومیبررسی اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیۀ گزار. 1- 18  

ها با اساسنامه  هاي ساالنه و دیگر مصوبات شوراي مرکزي اعم از مالی و غیرمالی از جهت انطباق آن بررسی گزارش. 2- 18
.و دیگر اسناد انجمن  



.ارائۀ گزارش تخلّف شوراي مرکزي از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی. 3- 18  

اعضاي شوراي مرکزي به ی که خود بازرس ضرورت ببیند یا اعضاي انجمن یا العاده در صورت برگزاري مجمع فوق. 4- 18
.درخواست کنند 11ترتیب مذکور در مادة   

از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون هیچ  ، دفاترکلیۀ اسنادشوراي مرکزي مکلّف است : 19ة ماد و مدارك انجمن اعم
.در اختیار بازرس قرار دهد قید و شرطی  

هیئت مؤسسان : 20مادة   

هاي اسالمی  نامۀ تشکل مطابق آیینتوانند تا زمان ثبت قانونی انجمن  می کلیۀ اعضاي هیئت علمی شاغل دانشگاه خوارزمی
ماه زمان خواهد داشت تا نخستین  6هیئت مؤسسان پس از ثبت قانونی انجمن، . به هیئت مؤسسان بپیوندنددانشگاهیان 

. البدل برگزار کند البدل شوراي مرکزي و بازرسان اصلی و علی نتخاب اعضاي اصلی و علیمجمع عمومی عادي را براي ا
هیئت مؤسسان وظایف شوراي مرکزي مذکور  .پس از برگزاري این مجمع، هیئت مؤسسان براي همیشه منحل خواهد شد

و یک عضو ناظر، آن را  دار انهیک رئیس، یک دبیر، یک خزاي متشکل از  در این اساسنامه را خواهد داشت و هیئت رئیسه
.این هیئت رئیسه با رأي هیئت مؤسسان انتخاب خواهد شد. اداره خواهد کرد  

بودجه و موارد متفرّقه: فصل سوم  

.شود هاي مردمی و مانند آن تأمین می اعضاي انجمن، هدایا، کمکساالنۀ بودجه انجمن از طریق حقّ عضویت : 21مادة   

شود و شرح آن در پایان سال مالی به مجمع عمومی  هاي انجمن در دفاتر قانونی ثبت می ا و هزینهتمام درآمده: 22مادة 
.سال مالی انجمن منطبق بر سال هجري شمسی و منتهی به پایان تیرماه است .گردد ارائه می  

مکاتبات انجمن با . شود هاي رسمی انجمن در دفتر مرکزي انجمن نگهداري می ها و نوشته کلیۀ مدارك، پرونده: 23مادة 
، منقّش به مهر انجمن پذیرد و در هر صورت امضاي رئیس شوراي مرکزي و در غیاب او با امضاي دبیر انجمن صورت می

.خواهد بود  

جلسات شوراي مرکزي در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضاي اعضاي آن  مصوبات و صورت: 24مادة 
جلسات جز در موارد محرمانه و مواردي که افشاي آن منع قانونی داشته یا به حیثیت و  و صورت این مصوبات. خواهد رسید
.برسدتمام اعضاي انجمن اطّالع کند، ظرف ده روز از تاریخ تصویب باید به  لطمه وارد میآبروي افراد   



ود و ش وراي مرکزي تهیه میکه با تصویب هیئت مؤسسان یا ش انجمن داراي مهر و آرم مخصوص خواهد بود: 25مادة 
. مهر یادشده در اختیار رئیس شوراي مرکزي و در غیاب او، در اختیار دبیر شوراي مرکزي است .گیرد مورد استفاده قرار می

.حفاظت و کاربرد قانونی آن برعهدة این دو خواهد بودمسئولیت   

. العاده نیاز است در مجمع عمومی فوق انجمنکلیۀ اعضاي رسمی ، رأي دو سوم انجمن براي تصویب انحالل: 26مادة 
این هیئت پس از پرداخت دیون انجمن و وصول مطالبات آن، . کند انتخاب میپس از تصویب، مجمع هیئتی را براي تسویه 

 اي از شرح کامل اقدامات خود را براي هیئت یادشده موظّف است نسخه. اموال آن را به دانشگاه خوارزمی واگذار خواهد کرد
.صالح ارسال کند مقامات ذي  

.... به تصویب رسید و در جلسۀ مورخ هیئت مؤسسان ............ ماده در جلسۀ مورخ  26این اساسنامه در سه فصل مشتمل بر 
   .رسید تأییددانشگاه خوارزمی به ..................هاي اسالمی دانشگاهیان نظارت تشکلهیئت 

   

  

 

 

 

 


