
 ایرانی غير دانشجویان فرهنگی -های علمیانجمننامه ينئآ

 (9314 تيرماه :نویسپيشتدوین و تنظيم )

 

 مقدمه 

یرایرانی غکه بخش قابل توجهی از دانشجویان است دانشگاهی در قزوین  المللی امام خمینیدانشگاه بین

نگها، دارای فره ،ختلفم کشورهایبه اعتبار تعلق به و این دانشجویان  ،هستندآن مشغول به تحصیل  در

فضیای  بسیتر و  حماییت و ایجیاد    بخشیی،  جهت نظم . لذاباشند می گوناگونیی و رفتارها ارزشها ،عقاید

ایین  ، ایین دسیته از دانشیجویان    و اجتمیاعی  فکری، فرهنگیی علمی، ی گوناگون ها فعالیتمناسب برای 

       هیای فرهنگیی، هنیری   ی و مقیررات کیانون  دانشیجوی  های علمیِدر چارچوب مقررات انجمن نامهآئین

 شود. میتدوین « ایرانیدانشجویان غیرفرهنگی  -علمیهای ی انجمننامهآئین» عنوانزیر  ،و اجتماعی

 

   اختصارات و تعاریففصل اول: 

  نامه عبارتند از:این آئینکاررفته در  هباختصارات  تعاریف و  -9ماده 

 ،خارجی بیوده  یهفردی است که دارای گذرنامایرانی است، و  غیر ، دانشجویدانشجومنظور از  - 1-1

 .دپرداز میبه تحصیل  این دانشگاهدر و با روادید تحصیلی 

 شیورای  از فعالییت   است که پس از دریافت مجوز رسیمیِ جویان جمعیتی مرکب از دانش :انجمن - 1-2

 د.نمای فعالیت می انجمن یهذکرشده در اساسنامتحقق اهداف راستای در  ،دانشگاه فرهنگی و اجتماعیِ

نامیه  آئیین ایین   شیده در تعرییف  هایانجمندر یکی از  کهشود  اطالق می یجویبه هر دانش عضو: - 1-3

 .پذیرفته شده است و ،دهکر نام ثبت

 .عضویت داشته باشد کشور متبوع خود انجمندر فقط تواند  می انشجودهر  -9تبصره

  هیا آن ،بیه حید نصیاب نرسید    برای تأسیس انجمن یک کشور  یانِدر صورتی که تعداد دانشجو -2تبصره

 دانشیجوییِ  انجمین  نامیه، و با رعایت مفیاد ایین آئیین    دیگرتوانند با مشارکت دانشجویان کشورهای می

 ند.تأسیس نمایای را منطقه

 



 فعاليت یهنوع و دامن فصل دوم:

حیدود  در  نامیه آئیین این موضوع های انجمن اجتماعیِ ، هنری وفرهنگی علمی، نوع فعالیتهر  -2ماده 

 مجاز است. شورای فرهنگی  و یا ، با کسب مجوز از معاونت فرهنگیی انجمنهاساسنام

نیارر   یکمیتهوز با مج -اعم از  نوشتاری و الکترونیکی -از سوی انجمن ای انتشار هر نوع نشریه -تبصره

 گیرد.  دانشگاه صورت می، و در چارچوب ضوابط و مقررات جاریِ بر نشریات

 

  تأسيسم: سوفصل 

 ند: شو طی مراحل زیر تأسيس می فرهنگی -ی علمیها انجمن -3ماده 

بیا  ، انجمین مشخصیی بیرای    نیامِ  یئیه بیا ارا و  ،به عنوان هیأت مؤسسدانشجویان نفر از  5حداقل  - 3-1

  :فعالیت نمایند مجوزتقاضای صدور توانند  داشتن شرایط زیر می

 متخلیق بیودن بیه    و وطینِ خیود،   در دانشگاه و در بین دانشجویان هیم  سن شهرتورداری از حُبرخ -الف

 .و پسندیده و رفتار شایسته اخالق

 با نظام جمهوری اسالمی ایران و مخالف های معاندعدم وابستگی به گروه -ب

  .سال تحصیلیحداقل دو نیمبرای  )وارد رشته(  های تحصیلیِ این دانشگاه اشتغال به تحصیل در رشته -ج

 .شود می شمردهتحصیلی  سالنیمیک  یهبه منزل ،زبان فارسی یدوره اتمام -9تبصره

تشیکیل،  ، و ضرورت شورای فرهنگی و اجتماعی ارائه شودی باید به دبیرخانه ی تأسیستقاضا -2تبصره

 باشد.به آن پیوست انجمن نیز  ی پیشنهادیِاهداف، نوع فعالیت و اساسنامه

 شیورای ، انجمنو تأیید نام   (1-3 بندموضوع  ) اعضای هیأت مؤسس در صورت تأیید صالحیت -3-2

یا عدم موافقت خود را با ذکر دالیل  موافقتمراتب  ، روز 55 مدت دانشگاه ررف فرهنگی و اجتماعیِ

 این مهلت در صورت لزوم قابل تمدید است.ضمناً دارد. میآن به طورکتبی اعالم 

از طرییق  ، فعالییت  جوزِماه از تاریخ دریافت م دوهیأت مؤسس مکلف است حداکثر ررف مدت  -3-3

اولیین مجمی    بیا برگیزاری    و ،دهکیر عضیوگیری   ،رسانی به دانشجویان همیوطنِ خیود  فراخوان و اطالع

ی بیه تصیویب اساسینامه   اقیدام  ، بیه میدیریت فرهنگیی    فهرسیت اسیامی اعضیا   ارسیال  ضمن و  ،عمومی



همچنین انتخابیات شیورای مرکیزی را    و ، کرده پیشنهادیِ خود در مجم  و شورای فرهنگی و اجتماعی

 شود.  می ابطالتأسیس  اصولیِعدم اقدام در مهلت مقرر، موافقت صورت  نماید. بدیهی است در  ربرگزا

     شیود،   میی تشیکیل   ی مدیر فرهنگی و اجتمیاعی ی مجم  عمومی با حضور نمایندهاولین جلسه -9هتبصر

 مدیریت برگزار خواهد شد.آن ی هر انجمن نیز توسط و انتخابات اولین دوره

 شود. منحل می انجمن هیأت مؤسس پس از تشکیل مجم  عمومی و انتخاب شورای مرکزیِ -2تبصره

حداکثر ررف مدت  و اساسنامه،اعضا  پس از دریافت فهرست اسامیِ فرهنگی و اجتماعی شورای -3-5

 نماید.  بررسی و تصویب اساسنامه اقدام میدو ماه نسبت به 

دانشگاه  و اجتماعیِ یفرهنگ یشورا دییو تأ یمجم  عموم بِیپس از تصو یشنهادیپ یاساسنامه -تبصره

 .  شودطی  یادشده فرایندبایست  می، اساسنامه در رییتغهرگونه در صورت  بدیهی است .ستاجراقابل 

در  شیور ک یک درصد دانشجویان 33 ،با احتساب هیأت مؤسسانجمن حد نصاب تعداد اعضای   -3-5

 باشد. نفر می 23و حداقل  ،دانشگاه این

 

 شورای مرکزی انجمن :مچهارفصل  

 یکه با برگزار دباش یالبدل میو دو عضو عل یمتشکل از پنج عضو اصل انجمن یمرکز یشورا -4ماده 

سیال مطیابق    کیی میدت   یبیرا  (1-5بنید )  طیشیرا  یدارا یاعضیا  انیی و از م ،مجمی  عمیومی  انتخابات 

 .شوند یانتخاب م ی انجمناساسنامه

 :شرایط عضویت در شورای مرکزی انجمن -4-9

)بیه اسیتثنای    سالبرای حداقل دو نیم های تحصیلی در دانشگاهبه تحصیل در یکی از رشته لاشتغا -الف

 مقاط  تحصیالت تکمیلی(

 شورا تیفعال یدوره انیتا پابودن دانشجو  -ب

 دانشگاهربط ذیدر مراج   یانضباط یپروندهنداشتن  -ج

 یلیسال تحصمین بیش از یک مشروطی ینداشتن سابقه -د

  ی شیورا  و  دانشیگاه  یِفرهنگی  یهیا  کیانون  ،یعلمی  یهیا  انجمین  یِمرکیز  شیورای  یت درعضوعدم  -هی

 .انیدانشجو رفاهی -یصنف



 یاصیل  یاعضیا  ر در میاه بیا حضیور حیداقل دو سیومِ     با کیحداقل  دیبا یمرکز یجلسات شورا -5-2

 حاضران معتبر است. مطلقِ تیاکثر یو مصوبات آن با رأ ،شود لیتشک

ضیوابط و مقیررات    نامیه و سیایر  این آئین ،ی انجمناساسنامه مفادبا مغایر  دیباانجمن ن مصوبات -تبصره

  دانشگاه باشد.

 یتریو بیه مید   ،انتخیاب انجمین   ریی بیه عنیوان دب   انجمن یکی از اعضای خیود را   یمرکز یشورا -5-3

              یمرکیز  یجلسیات شیورا   یِزیی ر برنامیه  تیمسیوول  انجمین  ریی . دبدکنی  یمی  یمعرفی و اجتمیاعی   یفرهنگ

 .ددار عهدهبر را انجمن یو قانون یادار ،یامور حقوق یهیلپیگیری ک و، مصوبات آن یاجراو 

 

 و پشتيبانی ، تفسير: نظارتپنجمفصل 

ی مصوب انجمن، شیورای فرهنگیی و اجتمیاعیِ دانشیگاه     نامه و اساسنامهمرج  تفسیر این آئین -5ماده 

 . استی معاونت فرهنگی و اجتماعی آنها بر عهده سن اجرایحُنظارت بر ی ، و وریفهبوده

از محیل اعتبیارات معاونیت     ،پیس از تصیویب   ،انجمین جهیت فعالییت   بودجه و اعتبارات الزم   -6ماده 

 منوط به تأمین اعتبار خواهد بود. بدیهی است تخصیص بودجه شود.می پرداختفرهنگی و اجتماعی 

 

 مقررات سایر :مفصل شش

 فرهنگیی و اجتمیاعی  بیه صیالحدید و تشیخیص رئییس شیورای       ،به اقتضای موضوعات مرتبط -7ماده 

 توان از مدیر جذب دانشجویان غیرایرانی در جلسات با حق رأی استفاده کرد. می

     بایسیت بیه معاونیت فرهنگیی     های انجمن میی ی اموال و دارائیدر صورت انحالل انجمن، کلیه -8 ماده

 تسلیم گردد.و اجتماعی تحویل و 

 ،     فرهنگیی  -علمیی هیای  انجمین  از سیوی  نامهدر صورت هرگونه تخلف از اساسنامه و این آئین -1ماده 

 شود.بر اساس ضوابط و مقررات مربوط عمل می

 

در چهیارمین  شمسی  چهاریکهزار و سیصد و نود و  تیرماهتبصره در  9ماده و  9 فصل، 6 در هنامآئیناین 

بیه تصیویب    36/35/1395میور    المللیی امیام خمینیی    بیین  شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نشست

 .رسید


