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 باسمه تعالی

 مقدمه

گان در مهشارکت مصوص خ در با اتکال به خالق جهان هستی و با عنایت به اهداف کالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انش د و انشگاهبا د ندآموختگان دانشگاه بیرجدانشپیشبرد مسائل دانشگاهی و به منظور ایجاد و حفظ ارتباط میان 

لمی عردن سطح که هنگامببین و همچنین مامندی از امکانات و تجربیات علمی و عملی فیآموختگان با یکدیگر و بهره
تشکیل حوة ن نامة نن و آئیآموختگان دانشگاه بیرجند برمبنای قوانین جمهوری اسالمی ایراآموختگان، انجمن دانش دانش

 فناوری، تحقیقات و  وزارت علوم 6/2/1399سسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ؤها و مآموختگان دانشگاهانجمن دانش
 تشکیل می شود.

 : نام انجمن 1ةماد

 خواهد بود.«ن دانش آموختگان دانشگاه بیرجند انجم»نام انجمن  -1-1

نجمن اه اختصار ه بیرجند بآموختگان دانشگادانشگاه و انجمن دانشبه اختصار  بیرجنددر این اساسنامه، دانشگاه  -1-2
 .شودنامیده می

 شود.می آموختگان نامیدهبه اختصار دانش« دانش آموختگان دانشگاه بیرجند »در این اساسنامه  -1-3

 : تعریف انجمن2 ةماد
قدس ملح نظام ی و مصااستقالل، وحدت ملتشکیالتی غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که با پایبندی به آزادی، « انجمن»

فرهنگی  ،، پژوهشی، فنیهای علمیجمهوری اسالمی ایران صرفاً در جهت تحقق اهداف مندرج در این اساسنامه به فعالیت
 پردازد.صنفی می هایو فعالیت

 محل انجمن : 3مادة
 ر فرعی وأسیس دفاتت /به ایجاد ضرورت نسبتتواند در صورت نجمن در دانشگاه بیرجند است. انجمن میامرکزی  دفتر

 یر نقاط کشور اقدام نماید.اهای دانشگاه و سواحدهای مربوط در دانشکده
های فتر شعبهده و محل بیرجند با پیشنهاد انجمن و تصویب هیأت رئیسه دانشگا تعیین محل دفتر در دانشگاه: تبصره

 انجمن می باشد. شورای مرکزیها و نقاط کشور به عهده انجمن در سایر دانشکده

 مدت فعالیت :4مادة
 مدت فعالیت انجمن نامحدود است.

 : فعالیت انجمن5مادة 
 .قی مستقل استو دارای شخصیت حقو انجمن ایرانی بوده

 : اهداف انجمن6مادة
 آموختگان.اطالع از وضعیت دانش -6-1
ات و تجربی ز امکاناتی موثر اگیرآموختگان به منظور آشنایی  و بهرهدانشگاه و دانشحفظ ارتباط مستمر بین  ایجاد و-6-2

 علمی و عملی یکدیگر.
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 .کمک به رشد دانشگاه و اعتالی سطح علمی و فرهنگی اعضای انجمن -6-3
 ه.دانشگا های مردمی و واحدهای اقتصادی برای پیشبرد امور انجمن وکمکساماندهی، جذب و هدایت  -6-4
 ن.موختگاآهای علمی، تجربیات و خدمات ارزشمند دانشارج گذاشتن به مطالعات، تحقیقات، خالقیت -6-5
های همکاری وربه منظ مردم و نهادهای فرهنگی و اجتماعی آموختگان،برقراری و حفظ ارتباط بین انجمن، دانش -6-6

 متقابل.
جتماعی ا ة علمی،توسع وکمک به رشد  کشور و منطقه به منظورشناسایی نیازهای علمی، اجتماعی، تحقیقاتی و فنی  -6-7

 کشور؛ به ویژه استان خراسان جنوبی. و اقتصادی
 به اشتراک گذاشتن تجربیات و امکانات در راستای کمک به اشتغال اعضا-6-8

 های انجمن: وظایف و فعالیت7مادة
 یت خواهد نمود:ثر فعالؤهای زیر به صورت مزمینهانجمن در  ،6 ةمندرج در ماد یابی به اهدافبه منظور دست

ینش بتخصصی و  دانش ی های علمی و فرهنگی به منظور باال بردنیهمادبرگزاری همایش، کنفرانس و سمینار و گر-7-1
 فرهنگی اعضای انجمن.

 اه.ن به دانشگانجمسط کشور و منطقه تو های مختلف اجراییانتقال نیازهای عملی، فرهنگی، اجتماعی و فنی بخش-7-2
 اعضا. ها، با کمکای بین دانشگاه و سایر بخشهای علمی و مشاورهدن زمینة همکاریفراهم نمو -7-3
 تالش برای ارتقای سطح علمی و مهارتی اعضا به کمک دانشگاه. -7-4
انند دانشگاه م ورزشی از امکانات علمی، تحقیقاتی، فرهنگی وفاده اعضا تک به ایجاد تسهیالت الزم جهت اسمک -7-5

 هیط دانشگابا رعایت ضوابط و شرا های ورزشی، فروشگاه و غیره(، استخر، سالن)کتابخانه، آزمایشگاه
گاه و تالی دانشک به اعهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه به منظور کمارائه پیشنهادهای اصالحی در خصوص برنامه -7-6

 جامعه.
لمی، ع امکانات نشگاه ازکارکنان و دانشجویان دا اعضای انجمن، به منظور استفادة پیگیری ایجاد تسهیالت الزم -7-7

 اجرایی کشور با توجه به ضوابط مربوطه. هایعملی و پژوهشی دستگاه
 .آموختگان و سایر نهادهای علمی و فرهنگی کشورهای دانشایجاد ارتباط با سایر انجمن -7-8
و  ای اقتصادیاجتماعی، واحده –معنوی و مادی نهادهای فرهنگیهای کمکساماندهی الزم به منظور جذب  -7-9

 هدایت آنها برای پیشبرد اهداف انجمن و دانشگاه.
 انتشار نشریه و خبرنامه در جهت تحقق اهداف و ایفای وظایف انجمن. -7-10
 ای جهت رفع مشکالت اعضای انجمن.های مشاورهایجاد بخش -7-11
یق صصی از طرنی و تخففرهنگی،  های مختلف علمی،آموختگان و دانشجویان با محیطادان، دانشآشنا نمودن است -7-12

 بازدیدهای علمی
 ی کشور.صنعتی و اجرای ،های مناسب علمی، فرهنگیآموختگان دانشگاه در بخشدانشکمک به جذب  -7-13
عالقه و  وردون امور مر پیرامو بحث و تبادل نظ ها و نهادهای مردمی و دولتیبرگزاری جلسات و مشاوره با سازمان -7-14

 همکاری طرفین.
نطقه و مشگاه، علمی دان های دانش بنیان به منظور کمک به رشد و توسعةکمک به تأسیس مؤسسات و شرکت -7-15
 کشور.
 آن. های انجمن و دستیابی به اهدافارائه خدمات در جهت کسب امکانات برای اجرای برنامه -7-16
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 د.عمومی برس تهیه و به تصویب مجمع شورای مرکزیباید توسط  مذکور هایآئین نامة اجرایی فعالیت :تبصره
 اشد.مسائل سیاسی نمی ب ة: انجمن مجاز به دخالت در امور مدیریت مؤسسه و فعالیت در زمینتبصره

 : شرایط عضویت در انجمن8مادة

 .ایرانس جمهوری اسالمی قداعتقاد به مبانی نظام م -8-1
 پرداخت حق عضویت. -8-2
 داشتن حداقل یک مدرک تحصیلی از دانشگاه بیرجند. -8-3

 شوند. پذیرفته ی انجمنافرادی که دارای شرایط فوق باشند، می توانند با درخواست شخصی به عنوان عضو اصل :1تبصره

قاضای خود یا به ت ای مرکزیشورانجام داده باشند، می توانند به دعوت  علمی و فرهنگی ة: افرادی که خدمات ارزند2تبصره
ات و خی امکاند از بربه عنوان عضو افتخاری انجمن پذیرفته شوند. اعضای افتخاری می توانن شورای مرکزیو تأیید 

ات در جلس و کننداده به صورت محدود استف شورای مرکزیبا مجوز تسهیالتی که برای اعضای اصلی در نظر گرفته شده 
ه داشتن ی ملزم بفتخارالکن اعضای  مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت نمایند و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند.

 نمی باشند. 8ماده  3و  2شرایط بندهای 

ه دیگر شگاز دانخود را ا اند، ولی مدرک تحصیلیافرادی که در مقطعی از زمان دانشجوی دانشگاه بیرجند بوده :3تبصره
هیالتی نات و تسرخی امکابتوانند از اری میبه عنوان عضو افتخ شورای مرکزیاند، به درخواست شخصی و با تأیید گرفته

ع لسات مجمو در ج به صورت محدود، استفاده کنند شورای مرکزیکه برای اعضای اصلی در نظر گرفته شده با مجوز 
و  3رط بند داشتن ش لزم بهو پیشنهادات خود را ارائه دهند. اعضای وابسته معمومی بدون حق رأی شرکت نمایند و نظرات 

 نمی باشند. 8

 نند.أی شرکت کرهای انجمن بدون حق توانند در کلیه گردهمایی: اعضای وابسته و اعضای افتخاری می4تبصره 

 د.گردمی عضویتش لغو : چنانچه عضوی یک یا تعدادی از شرایط عضویت در انجمن را از دست بدهد،5تبصره 

 جمن خواهدان رکزیمشورای ، کارت عضویت صادر و ممهور به مهر و امضای دبیر و رئیس : برای اعضای انجمن6 تبصره
 شد.

 :ارکان انجمن عبارتند از :9مادة 
 هیأت مؤسس -9-1

 مجمع عمومی -9-2

 شورای مرکزی -9-3

 بازرسان -9-4

 واحدها و دفاتر -9-5

 های تخصصیکمیته -9-6
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 : هیأت مؤسس10مادة 
ها و موختگان دانشگاهآآئین نامة تشکیل انجمن دانش 4نفر می باشد که طبق مادة  7تعداد اعضای هیأت مؤسس  -10-1

و  مع عمومیلین مجتشکیل و پس از به تصویب رساندن این اساسنامه، ثبت انجمن، برگزاری او مؤسسات آموزش عالی
 گردد.منحل میشروع به کار انجمن 

 : وظایف هیأت مؤسس11ماده 
 تهیه و تصویب اساسنامة انجمن. -11-1
مة پیشنهادی به انجمن که وظایف خود را طبق اساسنا ماه پس از تأسیس 3مجمع عمومی ظرف مدت  برگزاری -11-2

 انجام رساند.

 .شورای مرکزیبرگزاری انتخابات جهت تعیین  -11-4

 مجمع عمومی :12مادة
 اعضای انجمن است. ةگیری متشکل از کلیمجمع عمومی به عنوان باالترین مرجع تصمیم -12-1

 : جلسات مجمع عمومی13مادة
اده العت فوقد. جلساگردبار با دعوت رئیس مجمع عمومی برگزار می جلسات عادی مجمع عمومی حداقل سالی یک -13-1

 :گرددنامبردگان زیر تشکیل میبه هر تعداد که الزم باشد به درخواست یکی از 
 دبیر انجمن -1
 بازرس  -2
 )با تقریب اضافی(شورای مرکزیدو سوم از کل اعضای اصلی  -3
 پنجاه نفر از اعضای اصلی انجمن. -4

 د.یابجلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به عالوه یک نفر از اعضای انجمن رسمیت می -13-2
 است.شورای مرکزی عمومی به عهدة  برگزاری مجامع -13-3

 : وظایف مجمع عمومی14مادة 
 م.، بازرسان و برکناری آنها در صورت لزوشورای مرکزیل البدانتخاب اعضای اصلی و علی -14-1
یری در گو تصمیم ابی آنهاهای انجام شده، ارزیدار و بازرسان در خصوص فعالیتهای دبیر، خزانهاستماع گزارش -14-2
 .آنها مورد

 .های انجمنهای کلی و برنامهسیاستبررسی و تصویب  -14-3
 تصویب بودجه و ترازنامة مالی انجمن. -14-4
 یب.برای تصو ناوریآن به وزارت علوم، تحقیقات و ف تأیید تغییرات پیشنهادی در مفاد اساسنامه و ارائه -14-5
 تی انجمن.نامه های اداری مالی و معامالبررسی و تصویب آئین -14-6
 رسد.: تصمیمات مجمع عمومی با دوسوم کل اعضای حاضر به تصویب می تبصره

 شورای مرکزی: 15مادة
 شود.می تشکیلزی شورای مرکهیأتی به عنوان  های انجمن و تحقق اهداف آن،ها و برنامهبه منظور اجرای سیاست
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شورای وند. شتخاب می سال ان 2برای مدت  از میان اعضای اصلی انجمن توسط مجمع عمومیشورای مرکزی  -15-1
عد از کار یا تحصیل ب نفر عضو علی البدل است که حداقل دارای سه سال سابقة 2نفر عضو اصلی و  7متشکل از مرکزی 

 .اخذ اولین مدرک دانشگاهی باشند

 و نیز لغی ورای مرکزشدر انجمن لغو شود، به تبع  آن عضویتش در شورای مرکزی  : اگر عضویت یکی از اعضای1ه تبصر
 شود. می

 بال مانع است.شورای مرکزی : انتخاب مجدد در 2تبصره 

 شورای مرکزی: وظایف و اختیارات 16ماده 
نامه ئینآاسنامه و این اس های مصوب مجمع عمومی و ادارة امور انجمن در حدود مقرراتها و برنامهاجرای سیاست -16-1

 انجمن.های مربوطه در جهت تحقق اهداف 
یک  و دبیرائب نعنوان ، یک نفر بهشورای مرکزیبه عنوان دبیر و رئیس شورای مرکزی انتخاب یک نفر از اعضای  -16-2

 دار.نفر به عنوان خزانه
 صوبات مجمع عمومی. اجرای م -16-3
ردش گو  یجلسات سخنران گردها،ها ، سمینارها، میزنند برگزاری همایشهای انجمن مانظارت بر مجموعه فعالیت -16-4

 های علمی یا تفریحی در چارچوب اهداف انجمن.
ها و نشکدهها در دا، شاخههای اجرایی و ضوابط تشکیالتی مربوط به انجمن، ارکانتهیه و تصویب سایر آئین نامه -16-5
 های تخصصی و نظارت بر اجزای آنها.کمیته
، یمال ترازنامة النه،نجمن در خصوص خط مشی، برنامه و بودجه سابررسی، مطالعه و تأیید پیشنهادهای دبیر ا -16-6

 گزارش عملکرد و تأسیس دفاتر جهت ارائه به مجمع عمومی.
 نان.معیشتی آ وفاهی و تعیین میزان دستمزد و تأمین هرگونه تسهیالت ر نبه کارگیری و قطع همکاری کارکنا -16-7
 عوض.های بالتصویب ضوابط قبول هدایا و کمک -16-8
 تهیه و پیشنهاد تشکیالت اجرایی انجمن در چارچوب اساسنامه به مجمع عمومی. -16-9

 بررسی میزان حق عضویت اعضا و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.-16-10
 همکاری با بازرسان در انجام امور محوله آنان.-16-11
ثنای ن به استام انجمنک رهن و استقراض به گذاری و فنقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن -16-12

 فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد.
اص مجامع خصالحیت  ا درآنه ةبه موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام دربار که : جز دربارة موضوعاتی تبصره

انجمن دارا  و ضوابط ایف خودرة امور انجمن با رعایت حدود وظالزم را برای ادا کلیة اختیاراتشورای مرکزی عمومی است، 
 می باشد.

 شورای مرکزی: جلسات  17مادة 
ر نف 5داقل احضور حشود و ببه دعوت رئیس و در غیاب او به دعوت نایب رئیس تشکیل میشورای مرکزی جلسات  -17-1

ل در صورت عدم البدلیععضای اآراء معتبر خواهد بود.  از اعضا )اصلی و علی البدل( رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت
 حضور اعضای اصلی حق رأی خواهند یافت.
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 شورایلسه جدر دفاتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای حاضر در شورای مرکزی : مصوبات و صورتجلسات 1تبصره
 خواهد رسید.مرکزی 
عادی با امضای  وآور عهدکاتبات تیابد. کلیه مدار رسمیت مینه: کلیه اسناد مالی انجمن با امضای دبیر انجمن و خزا2تبصره 

 و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.شورای مرکزی دبیر و در غیاب او با امضای نائب رئیس 
 شود.هداری میمرکزی انجمن نگهای رسمی در دفتر ها و نوشتهکلیه مدارک، پرونده :3تبصره 
در رکزی مشورای د. تهیه و استفاده خواهد ششورای مرکزی :  انجمن دارای مهر مخصوص بوده که با تصویب 4تبصره 

 حفظ و حراست از مهر و آرم انجمن، مسئولیت قانونی دارد.

  : دبیر انجمن18ماده 
ئول حسن وده و مسبمن و باالترین مقام اجرایی انجشورای مرکزی و مجری مصوبات شورای مرکزی یر انجمن، رئیس دب

 باشد.صوب آن میهای منامهها و حفظ حقوق و منافع انجمن برطبق مفاد اساسنامه و آئینانجام امور، هدایت فعالیت

 : وظایف و اختیارات دبیر انجمن19ماده 
 . و مکاتبه با کلیه اشخاص حقیقی و مراجع رسمی دولتی و غیر دولتی مسئولیت ایجاد تماس-19-1
 با حق توکیل به غیر. در کلیه مراجعنمایندگی انجمن  -19-2
 .شورای مرکزیتصویب  با حق صلحارجاع دعاوی و  -19-3
دفاتر  نهاد تأسیسیشپه، گزارش های عملکرد، ترازنام پیشنهاد سیاست، خط مشی، برنامه و بودجة ساالنه، ارائه -19-4

 .شورای مرکزیهای مورد نیاز به نامهفرعی و آیین
 به منظور تصویب.شورای مرکزی تهیة تشکیالت مناسب و پیشنهاد آن به  -19-5
 ها و بودجة مصوب.تنظیم، هدایت و انجام امور انجمن در قالب برنامه -19-6
 صرف هزینه در امور محوله مطابق مقررات انجمن. -19-7
 .شورای مرکزیانجام سایر وظایف محوله از طرف  -19-8
ز اعضای ی دیگر ان به یکب انجمهای مصواز اختیارات خود را در چارچوب آئین نامه تواند بخشیمی : دبیر انجمنتبصره

 واگذار کند.شورای مرکزی 

 : واحدهای تابعة انجمن20مادة 

و  هادانشکده مستقر در ها و واحدهایتواند شاخها تصویب مجمع عمومی، انجمن میبو شورای مرکزی به پیشنهاد  -20-1

 وابسته به دانشگاه را تأسیس نماید. مراکز
جمن به مومی انپیشنهاد و در مجمع ع شورای مرکزیوظایف واحدهای تابعه توسط  ةنحوه مدیریت و محدود -20-2

 رسد.تصویب می

 های تخصصی کمیته :21مادة

 یتهح وظایف کمشر وضا های تخصصی تشکیل دهد. ترکیب اعاهداف خود، کمیته تواند به منظور پیشبردانجمن می -21-1
 معین خواهد شد.شورای مرکزی های مزبور با پیشنهاد دبیر انجمن و تصویب 

 ی است.ه ضرورهای تخصصی، موافقت رئیس دانشگابرای استفاده از اعضای هیأت علمی دانشگاه در کمیته-21-2
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  : بازرسان 22ماده 

 و سالدرای مدت بلی البدل عرا به عنوان بازرس را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر نفر  یکمجمع عمومی  -22-1
 انتخاب می نماید.

 .: انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است تبصره

 های بازرسان: وظایف و مسئولیت23مادة 

      می.جمع عمومو  شورای مرکزیتهیه گزارش برای ارائه به  بررسی اسناد، مدارک و دفاتر مالی انجمن و-1-23
 و یورای مرکزشعملکرد  نظر در مورد های مالی، تهیة گزارش کتبی و اظهارترازنامه و سایر گزارشرسیدگی به  -2-23
 یرد(.دبیر انجمن قرار گ و شورای مرکزیروز قبل از اجالس مجمع عمومی در اختیار  15نجمن)گزارش مذکور باید دبیر ا 
طالع اعه و کسب من مراجو اسناد مورد نیاز در انج می توانند برای انجام وظایف خود به کلیه مدارک نبازرسا -3-23

 ای ایجاد نشود.ای که در امور اجرایی انجمن وقفهبه گونه نمایند؛
 از مالی و غیر مالی برای ارائه به مجمع عمومی. شورای مرکزیهای مطالعة گزارش-4-23

 ع عمومی.های مصوبه به مجمنامهاز مفاد اساسنامه یا آئین شورای مرکزیگونه تخلف گزارش هر -5-23

 دار: خزانه24ماده 
ضای ویت از اعافت حق عضهای نقدی و دریو حفظ و نگهداری اموال و موجودی مالی دار انجمن مسئول امورخزانه -1-24

سسات به ؤو یا م رف اشخاصعوض و سایر عطایایی که از طهای مالی و اعانات بالها و نیز قبول کمکانجمن یا از شاخه
 انجمن پرداخت می شود، می باشد.

ایان هر سال ا که در پریان آن های انجمن را در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بدار موظف است درآمدها و هزینهخزانه -2-24
 تهیه نماید. ارائه خواهد شد، شورای مرکزیمالی جهت بررسی به 

 تعیین خواهد شد. شورای مرکزیهای او توسط دار و حدود مسئولیتسایر وظایف خزانه -3-24

 : منابع مالی25ماده 
ی، ی و حقوقص حقیقها و هدایای اشخاقبول کمک منابع مالی انجمن از طریق دریافت حق عضویت از اعضا و همچنین

 شود.مین قبول وصیت، درآمد موقوفات و ارائه خدمت تأمی
ی ری اسالمشور جمهوهای رسمی کمخصوصی نزد یکی از بانکهای انجمن در حساب کلیه وجوه مازاد بر هزینه:  تبصره

  ایران نگهداری و سود حاصل از آن در جهت اهداف انجمن هزینه خواهد شد.

 : انحالل انجمن 26ماده 
 پذیر است.انحالل انجمن با تصویب حداقل دو سوم کل اعضای مجمع عمومی امکان -1-26
سبت به انشگاه نزیر نظر رئیس د توسط مجمع عمومی انتخاب می شود وای در صورت انحالل انجمن، کمیته -2-26

 گیرد. ار میتسویه اموال انجمن اقدام خواهد کرد. کلیه اموال پس از تسویه حساب در اختیار دانشگاه قر

می اولین مجمع عمور و د پیشنهاد شدتبصره توسط هیأت مؤسس انجمن دانش آموختگان  20ماده و  62این اساسنامه در 
   د.به تصویب رسی 29/9/1399انجمن در تاریخ 


