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اساسنامه ی انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه الزهرا
فصل اول :کليات و اهداف

ماده  :1به منظور حمایت ،تقویت و ترویج فرهنگ و اخالق علمي در دانشگاه ،تقویت روحيه و بنيه علمي دانشجویان
مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينههای مناسب برای فعاليتهای جمعي علمي و کارگروهي ،افزایش مهارت های
عملي و همچنين بهرهگيری از توانمندی و خالقيت آنان در تحقق پيشرفت علمي و نهضت توليد علم و جنبش نرمافزاری
و ایجاد کارآفریني ،انجمن علمي دانشجویي مهندسي عمران دانشگاه الزهرا (س) که از این پس در این اساسنامه
"انجمن" ناميده مي شود ،تشکيل مي گردد.
انجمن علمي دانشجویي مهندسي عمران دانشگاه الزهرا (س) به عنوان نهادی علمي امکان فعاليت و مشارکت جمعي
دانشجویان عالقه مند و داوطلب در زمينه های گوناگون با همراهي اساتيد را فراهم مي آورد .هم چنين با هدف نشاط
علمي و تقویت آن در ميان دانشجویان و حمایت از فعاليت های جمعي و خودجوش دانشجویان مستعد تشکيل شده
است .دانشجویان فعال در انجمن های علمي -دان شجویي ضمن آشنایي با فراز و فرود ،نحوه ی ارتباط با سازمان ،صنعت،
جامعه و تقویت بنيه ی علمي خود با سرمایهی مهارتي و تجربه ی بيشتری وارد ميدان خواهند شد .عالوه بر این جهت
حمایت از ایده های دانشجویي و آشنایي هر چه بيشتر دانشجویان با جنبه عملي رشته عمران و ایجاد یک طرز فکر و
نگرش جدید در مقابله با دروس تئوری  ،انجمن دانشجویي مهندسي عمران در دانشگاه الزهرا تاسيس گردید.
ماده  :2انجمن موسسه ای غير انتف اعي است که در زمينه های علمي و پژوهشي فعاليت مي کند .و از تاریخ ثبت دارای
شخصيت حقوقي است .دبير انجمن نماینده قانوني آن است.
ماده  :3انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکيل مي شود .و ملزم به رعایت قوانين جمهوری
اسالمي و قوانين مصوب انجمن های علمي دانشجویي وزارت علوم و تحقيقات است.
ماده  :4اهداف:
 .1-4ایجاد فضایي برای پذیرش افراد داوطلب و عالقه مند جهت تجلي استعدادها و شکوفایي علمي دانشجویان و بکارگيری
خالقيت در جهت کارآفریني در زمينه رشته تحصيلي خود
 .2-4آموزش های الزم برای آشنایي کامل دانشجویان با نرم افزار های تخصصي رشته عمران
 .3-4فراهم کردن بستری مناسب جهت آشنایي هر چه بيشتر دانشجویان با محيط کار واقعي
 .4-4تحریک انگيزه و پرورش استعدادهای دانشجویان
 .5-4تقویت ارتباط جمعي و روحيه ی مشارکت در اعضا
 .6-4پرورش روحيه مسئوليت پذیری و مشارکت در فعاليت های علمي  ،فرهنگي و اجتماعي
1

 .7-4شناسایي افراد نخبه و توانمند و بهره گيری از حمایت آنها جهت ارتقای سطح علمي دانشگاه
 .8-4جذب مشارکت نهاد های دولتي و خصوصي در خصوص فعاليت های علمي  ،پژوهشي و اجرایي
 .9-4فراهم کردن بستری مناسب جهت تقویت پيوند دا نشگاه با دیگر دانشگاه ها و همچنين بخش های مختلف اجتماعي ،
اجرایي و صنعت
 .11-4افزایش سطح مشارکت و رقابت ميان دانشجویان در فعاليت های علمي جمعي و تقویت ارتباط آموزشي و پژوهشي با
استادان
 .11-4برگزاری دوره های آموزشي و کارگاه های آموزشي مرتبط با رشته

فصل دوم :وظایف و فعاليت ها
ماده  :5به منظور نيل به اهداف تعریف شده در ماده  1این اساسنامه ،انجمن فعاليتهای زیر را انجام خواهد داد:
 برگزاری همایش ها و نشستهای تخصصي مطالعات و پژوهشهای علمي نشر و ترویج یافتههای علمي برگزاری دورههای آموزشي تقویتي ،تکميلي و تشکيل کارگاههای تخصصي ،همایش ،کنفرانسها و جشنوارهها بازدیدهای علمي از مراکز علمي ،صنعتي و ساختماني استفاده از ظرفيتهای رسانه مجازی در حوزه علم و فناوری -برگزاری مسابقات علمي

ماده :6انحالل انجمن
انحالل انجمن به یکي از دو صورت زیر امکان پذیر خواهد بود:
 .1در صورت تقاضای دبير انجمن یا شورای مرکزی و تصویب انحالل در مجمع عمومي با اکثریت آرا ،طرح برای تصویب
نهایي به معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه الزهرا (س) ارجاع داده مي شود.
 .2اگر معاونت فرهنگي اجتماعي به هر دليل تشخيص عدم صالحيت انجمن برای ادامه کار را دهند ،در جلسه ای با
حضور دبير انجمن و با اعالم قبلي به اعضای شورای مرکزی انحالل صورت ميپذیرد .

فصل سوم :شرایط عضویت
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عضو عادی :دانشجویان مقاطع کارشناسي ،ارشد و دکترا رشته های فني مهندسي از تمامي دانشگاه ها ( بدون محدودیت ترم
تحصيلي ) که فرم عضویت انجمن را تکميل مي نمایند.
عضو فعال :اعضایي از انجمن علمي مربوطه که در دانشگاه الزهرا (س) مشغول به تحصيل هستند و بيش از یک ترم از
عضویت آنها گذشته و به تشخيص اکثریت شورای مرکزی شاخص های فعال بودن در انجمن های علمي را کسب کرده باشند.
ماده  :7عضویت در یکي از موارد زیر خاتمه مي یابد:
 .1-7استعفای کتبي
 .2-7عدم رعایت مقررات و انضباط انجمن
تبصره  :1تائيد خاتمه عضویت با نظر شورای مرکزی انجمن است.
 .3-7عدم فعاليت در طول دو ترم تحصيلي متوالي
تبصره  :2تائيد خاتمه عضویت با نظر شورای مرکزی انجمن است.
 .4-7فراغت یا انصراف از تحصيل یا اخراج دانشجویي

فصل چهارم :ارکان انجمن
ماده  :8ارکان اصلي انجمن عبارتند از:
 .1مجمع عمومي
.2

شورای مرکزی

.3

دبير انجمن

 .4نایب دبير انجمن
.5

کميتههای اجرایي

الف :مجمع عمومي
ماده :9شورایي متشکل ازتمامي اعضای انجمن علمي -دانشجویي مربوطه مي باشند.
 .1-9مجمع عمومي سالي یک بار تشکيل مي شود .و تصميمات مرتبط با رای اکثریت مجمع معتبر است.
تبصره  :3بدیهي است در اولين مجمع عمومي برای انتخاب اعضا ی شورای مرکزی انجمن علمي ،استثناً اعضای عادی
داری حق رای مي باشند.
 .2-9در صورتي که در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت ،جلسه دوم با فاصله زماني کمتر از یک هفته تشکيل
مي شود و با هر تعداد از اعضا رسميت ميیابد.
تبصره :4دعوت نامه برای تشکيل مجمع عمومي به صورت کتبي و اطالعيه و پانزده روز قبل از تشکيل مجمع عمومي
به اطالع اعضا برسد.
تبصره : 5اعضای مجمع عمومي مي توانند از سایر دانشگاه ها نيز انتخاب شوند.
وظایف مجامع عمومي:
انتخاب اعضای شورای مرکزی از طریق رای در انتخابات ساليانه
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بررسي نظرات و پيشنهادهای شورای مرکزی و ارایه ی پيشنهادات در راستای ارتقای انجمن
تصویب تغييرات در مفاد اساسنامه
تصویب انحالل انجمن
تبصره  : 6تمام تصميمات در مجمع عمومي با اکثریت آرا مي باشد مگر در مورد انحالل انجمن که اکثریت مطلق
شرط است.
ب :شورای مرکزی
ماده  :11اعضای شورای مرکزی انجمن علمي متشکل از  5عضو اصلي و  2عضو عليالبدل است که با انجام انتخابات از ميان
اعضای مجمع عمومي انجمن ،با رأی مستقيم آنان و کسب اکثریت نسبي آرا با شرح وظایف و بر اساس شرایط زیر برای مدت
یک سال انتخاب ميشوند و شامل دبير ،نایب دبير و  4عضو مسئول مي باشد و مدت مسئوليت ها یکساله است.
 .1-11عضویت در شورای مرکزی افتخاری است.
 .2-11شورای مرکزی حداکثر تا پانزده روز پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با رای کتبي نسبت به تفکيک وظایف
خود اقدام مي نماید.
 .3-11کليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای دبير و یا نایب دبير معتبر است.
 .4-11جلسات شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا رسميت مي یابد و تصميمات متخذه با اکثریت آرای موافق کل اعضای
حاضر شورای مرکزی معتبر است.
 .5-11شرکت بازرس در جلسات شورای مرکزی بدون داشتن حق رای مجاز است
 .6-11شورای مرکزی پيشين تا تائيد شورای مرکزی جدید توسط مدیریت فرهنگي دانشکده مسئوليت امور انجمن را برعهده
دارد.
ماده  :11وظایف و اختيارات شورای مرکزی:
 .1-11جذب دانشجویان عالقهمند و خالق به فعاليتهای علميـ پژوهشي و ایجاد انگيزه برای مشارکت در اینگونه فعاليتها
 .2-11برنامهریزی ،ساماندهي ،اجرا ،هدایت و نظارت بر فعاليتهای ادواری و ساالنه انجمن
 .3-11برقراری ارتباط مستمر با دیگر انجمنهای علمي دانشجویي و انجمنهای علمي تخصصي داخل و خارج دانشگاهها
 .4-11برقراری ارتباط با نهادها و سازمانهای خارج از دانشگاه برای انجام فعاليتهای مشترك
 .5-11برنامهریزی و پيشنهاد همکاری برای اجرای طرحهای پژوهشي و مطالعاتي
 .6-11همکاری و ارتباط مستمر با مدیر و اعضای هيأت علمي گروه آموزشي ذیربط برای تحقق اهداف و فعاليتهای علمي
انجمن
 .7-11تشکيل کميتههای مختلف کاری و نظارت بر عملکرد آنها
 .8-11برگزاری انتخابات شورای مرکزی دوره بعد
 .9-11تدوین برنامههای ساالنه و ارائه آن
ماده  :12شرایط اعضای شورای مرکزی:
1-12مشغول به تحصيل در دانشگاه الزهرا (س)
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12-2گذراندن حداقل  2نيم سال تحصيلي
تبصره  : 7در صورت نبود داوطلبي که دو ترم تحصيلي را گذرانده باشد ،مي توان از داوطلب مشغول به تحصيل در ترم اول نيز
دعوت به عمل آورد.
ج :دبير
ماده :13دبير انجمن با اکثریت آرا شورای مرکزی انتخاب مي شود.
تبصره  : 8کاندید دبير انجمن محدودیتي از نظر ترم تحصيلي ندارد .
وظایف و مسئوليت های دبير:
.1-13ریاست و پيگيری جلسات شورای مرکزی
 .2-13هماهنگ کننده وظایف مسئولين و کميته ها
 .3-13رابط اعضای انجمن و معاونت فرهنکي اجتماعي دانشگاه
 .4-13ارسال گزارشات برنامه های اجرا شده به معاونت فرهنگي و اجتماعي
تبصره  : 9اسناد تعهد آور با امضای دبير و یا نایب دبير اعتبار دارد.
د :نایب دبير
ماده :14نایب دبي ر نيز از اعضای شورای مرکزی بوده و با اکثریت آرا اعضای شورای مرکزی انتهاب مي شود .در صورت نبود
دبير انجمن در جلسات ،نایب دبير صالحيت و مسئوليت های دبير را خواهد داشت .
تبصره  : 11کاندید نایب دبير انجمن محدودیتي از نظر ترم تحصيلي ندارد .

فصل پنجم :کميتههای انجمن علمي
ماده  : 15انجمن مي تواند گروهها و کميته های زیر را از دانشجویان عالقه مند و داوطلب از تمامي دانشگاه ها تشکيل
دهد که براساس وظایفي که شورای مرکزی برای آنها تعيين مي کنند به فعاليت مي پردازند:
 .1گروه های انتشارات و توليدات علمي
 .2گروه های مطالعاتي و تخصصي
 .3گروه های آموزشي و پژوهشي
 .4گروه های ارتباطات و روابط عمومي
 .5و...

فصل ششم :انتخابات شورای مرکزی
ماده :16یک الي دو هفته قبل از روز رای گيری و ثبت نام متقاضيان آغاز و به مدت سه روز ادامه دارد و دو روز پس از
پایان ثبت نام به اطالع عموم مي رسد.
تبصره  : 11مسئوليت برگزاری انتخابات به عهده ی معاونت فرهنگي اجتماعي مي باشد.
تبصره  :12اسامي افراد متقاضي در انتخابات شورای مرکزی برای تایيد به دبير ،نایب دبير و استاد مشاور ارسال مي
شود .سپس تایيد نهایي توسط معاونت فرهنگي اجتماعي خواهد بود.
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تبصره : 13تاریخ انتخابات توسط وزارت علوم و روز های عضوگيری از متقاضيان توسط معاونت فرهنگي اجتماعي تعيين
خواهد شد.
ماده :17برگزاری انتخابات
هيات برگزاری :اعضای شورای مرکزی قبلي با نظارت معاونت فرهنگي اجتماعي و ناظرین برگزاری انتخابات را به عهده
خواهد داشت .پس از پایان رای گيری ،آرا ماخوذه به معاونت فرهنگي اجتماعي تحویل داده خواهد شد.
هيات نظارت شامل افراد زیر مي باشند:
 .1معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه (س)
 .2کارشناس انجمن های علمي دانشجویي
 .3ناظر دانشکده
 .4ناظر ناظران
 .5دبير انجمن
 .6نایب دبير انجمن
تبصره  :14افراد هشتم و نهم با بيشترین رای در ليست ذخيره ها ثبت مي شوند.
ماده :18اعالم نتایج و تایيد نتایج:
پس از رای گيری آرا شمارش شده و اعالم خواهد شد .پس از آن تایيد نتایج به عهده ی هيئت ناظر خواهد بود که ابالغ
حکم عضویت در شورای مرکزی به منزله ی تایيد فرد انتخاب شده است.
تبصره  :15در صورت عدم وجود بيش از  6داوطلب برای شورای مرکزی ،رای گيری انجام نخواهد شد.

فصل هفتم :بودجه و اعتبارات و موارد متفرقه
ماده  :19منابع مالي انجمن عبارتند از:
 .1-19درآمدهای ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره ای.
 .2-19دریافت کمک ها و هدایا.
 .3-19حمایت های دانشگاه
تبصره  :16کليه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده  4این اساسنامه خواهد شد.
ماده  .21کليه وجوه و مدارك و پرونده های مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت های انجمن نزد دبير انجمن نگهداری مي
شود و در موقع مراجعه مراجع نظارت کننده یا سایر مراجع صالحيتدار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده  .21در صورت تصویب انحالل انجمن در مجمع عمومي ،همان مجمع هيأت تسویه ای را برای پرداخت دیون و
وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد .هيات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي ها کليه
دارایي های منقول و غير منقول انجمن را با نظارت دانشکده به یکي از انجمنهای علمي دانشجویي دانشگاه واگذار کند.
ماده  .22جزئيات اجرائي این اساسنامه در آئين نامه اجرایي توسط شورای مرکزی انجمن تعيين مي گردد.
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ماده  .23هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه ،بالفاصله به صورت کتبي به دفتر انجمن های علمي دانشجویي دانشکده
اطالع و پس از تصویب معتبر مي باشد.

این اساسنامه مشتمل برهفت فصل 23 ،ماده و  16تبصره تصویب و در دبيرخانه انجمنهای علمي دانشجویي دانشگاه
الزهرا (س) به ثبت رسيد.
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