
 

 

  
  

  كلياتفصل اول : 
  تعريف -١ماده 

اي مهندسي هاي است كه جهت فعاليت در رشتهيك انجمن علمي بين رشته "ارتباط با صنعت دانشگاه سيستان و بلوچستان "انجمن دانشجويي
 شيمي، مهندسي مكانيك، مهندسي مواد، مهندسي معدن، مهندسي عمران و مهندسي صنايع تاسيس شده است. اين انجمن علمي در چهارچوب

با  هاي علمي مرتبطاين اساسنامه و مطابق اهداف مذكور در آن و همچنين آيين نامه ي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به فعاليت در زمينه
  پردازد.ها ميهاي علمي ساير دانشكدهها از طريق تعامل با انجمنها و در صورت لزوم ساير رشتهاين رشته

اي انجمن هبصورت كامل زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان فعاليت دارد و كليه فعاليتالزم به ذكر است كه اين انجمن 
  باشد. بعد از تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان قابل اجرا مي

  اهداف تشكيل و فعاليت انجمن -٢ماده 
تن خالقيت علمي دانشجويان، دانش آموختگان و بهره گيري از توانمندي هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها، برانگيخايجاد زمينه -١

 ايشان در تقويت و تحقق فضاي علمي دانشگاه 
 تقويت و تحكيم پيوندهاي نظام آموزش عالي با بخش صنعت (تقويت ارتباط صنعت با دانشگاه) -٢
 هارت لزوم در ساير رشتهارتقاء سطح دانش علمي و كاربردي دانشگاه و صنعت در زمينه مهندسي و در صو -٣
  فعاليتهاي علمي عبارتند از: -٣ماده 
 هاي علمي كه برخي از مصاديق آن عبارند از:مطالعات و پژوهش -١

 هاي مهندسيهاي تخصصي مرتبط با رشتههاي آموزشي و تشكيل كارگاهبرگزاري دوره -
مسابقات علمي (داخلي و خارجي) در زمينه مهندسي و همچنين ها و ها، همايشبرگزاري و همكاري در اجراي جشنواره ها، كنفرانس -

 هاساير رشته
 هاي مرتبط با اهداف انجمنرساني در خصوص كليه فعاليتاطالع -
هاي پژوهشي و اختراعات دانشجويان از طريق هاي علمي، فعاليتپيگيري حمايت و تشويق مالي و معنوي از ابتكارات، خالقيت -

 معاونت پژوهشي دانشگاه
 ثبت و مستندسازي توانمندي دانشجويان در زمينه صنعتي -
 صنعتي با دانشگاه -پيگيري در جهت سهولت عقد قراردادهاي پژوهشي -
 ها به عنوان پروژه درسيهاي قابل تعريف شركتارائه پروژه -
 انشجويان با صنعتهاي مهندسي براي آشنايي هرچه بيشتر دهاي دانشگاه سيستان و بلوچستان در حوزهاستفاده از طرفيت -
 هاي كارآموزي براي دانشجويان تعريف و جايابي دوره -
 ايبرگزاري اردوهاي بين رشته -

 هاي تخصصي با دانشجويانبرگزاري هم انديشي و نشست -٢
 هاي علمينشر و ترويج يافته -٣
 فعاليت هاي كمك آموزشي -٤

  

  فصل دوم : اركان و تشكيالت
  به فعاليت در انجمن بپردازد. "عضو افتخاري "تواند به عنوانمربوط به مهندسي ميهاي هر فرد عالقمند به حوزه -٤ماده 

  اعضاي افتخاري حق راي دادن در مجمع عمومي و كانديدا شدن براي شوراي مركزي را ندارند. -١تبصره 

 

  اساسنامه انجمن دانشجويي ارتباط با صنعت دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 حوزه معاونت پژوهش و فناوري



 

 

  شود.عضو، اعضا و ... (بدون پسوند افتخاري) در اين اساسنامه، شامل اين گروه نمي  واژه -٢تبصره 
هاي مهندسي شيمي، مهندسي مكانيك، مهندسي مواد، مهندسي معدن، مهندسي عمران كليه دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته -٥ماده 

توانند درخواست كتبي خود را مبني بر عضويت در انجمن، (در قالب تكميل فرم عضويت) و مهندسي صنايع كه داراي تمام شرايط زير باشد مي
  من اعالم دارند:به دبير انج

  الف) در طول دوران دانشجويي بيش از دو ترم مشروط نشده باشد.
  پايين تر نباشد. ١٣ب) معدن كل متقاضي از 

تا قبل از استقرار اولين شوراي مركزي موضوعيت نداشته و داشتن سابقه ي فعاليت علمي در انجمن هاي علمي مهندسي  "ب"بند -٣تبصره 
  هندسي مواد، مهندسي معدن، مهندسي عمران و مهندسي صنايع كفايت مي كند.شيمي، مهندسي مكانيك، م

  بررسي و تاييد اين موارد به عهده ي شوراي مركزي است. -٤تبصره 
مجمع عمومي متشكل از تمامي اعضاي انجمن مي باشد كه وظايفي همچون تصويب اساسنامه و انتخاب اعضاي شوراي مركزي را  -٦ماده 

  بر عهده دارد.
ها، مسابقات، جلسات هاي انجمن، اعم از برنامهي فعاليتموظفند در كليه –اعم از اعضاي رسمي و افتخاري –ي اعضاي انجمنهمه -٧ماده 

  و ... هنجارهاي عرفي، ملي و اسالمي را رعايت كنند.
اشته د "اعضاي افتخاري انجمن"ازو همچنين ليست مشخصي  "اعضاي انجمن "بايست همواره ليست مشخصي ازدبير انجمن مي -٨ماده 
  باشد.

دبير انجمن موظف است در صورت اعمال هرگونه تغييري در اين ليست، حداكثر ظرف مدت يك هفته، مراتب را به اعضاي  -٥تبصره 
  شوراي مديريت و همچنين فرد اضافه يا حذف شده اطالع دهد.

البدل است كه با انجام انتخابات از ميان اعضاي انجمن، با عضو علي ٢عضو اصلي و  ٥شوراي مركزي انجمن علمي متشكل از  – ٩ماده 
  راي مستقيم آنان و كسب اكثريت نسبي آرا براي مدت يك سال انتخاب مي شوند.

ين يها، در چهارچوب اين اساسنامه و آگيريتا قبل از روي كار آمدن اولين شوراي مركزي، مسئوليت تمامي امور اجرايي و تصميم -٦تبصره 
  ي هيات موسس خواهد بود.نامه ي وزارت محترم علوم، بر عهده

  ماه از تاسيس انجمن، اولين شوراي مركزي شروع به فعاليت خواهد كرد. ٣پس از گذشت حداكثر  -٧تبصره 
  

  وظايف شوراي مركزي عبارتند از : -١٠ماده 
پژوهشي در زمينه مهندسي شيمي، مهندسي مكانيك، مهندسي مواد، مهندسي  -هاي علميجذب دانشجويان عالقه مند و خالق به فعاليت-

  معدن، مهندسي عمران و مهندسي صنايع 
  هاي ادواري و ساالنه انجمن ريزي، ساماندهي، اجرا، هدايت و نظارت بر فعاليتبرنامه -
  هاصي داخل و خارج دانشگاههاي علمي تخصهاي علمي دانشجويي و انجمنبرقراري ارتباط مستمر با ديگر انجمن -
  اههاي مرتبط با اين سه رشته و در صورت لزوم ساير رشتههاي خارج از دانشگاه براي انجام فعاليتبرقراري ارتباط با نهادها و سازمان -
  منهاي علمي انجاليتها براي تحقق اهداف و فعهمكاري و ارتباط مستمر با مدير و اعضاي هيات علمي گروه آموزشي مرتبط با اين رشته -
  هاي مختلف كاري و نظارت بر عملكرد آنهاتشكيل كميته -
  ي وزارت محترم علوم نامهبرگزاري انتخابات شوراي مركزي دوره بعد طبق آيين -
ه و ه طور ساالنها، تنظيم و ارائه گزارش مالي و كاري انجمن بهاي مالي برنامهحفظ و نگهداري وسايل و تجهيزات انجمن، تصويب هزينه -

  ارسال آن به معاونت پژوهشي دانشگاه 
  تدوين برنامه هاي ساالنه و ارائه آن به معاونت پژوهشي دانشگاه -

  ند.ككند و به معاونت پژوهشي دانشگاه اعالم ميشوراي مركزي انجمن يكي از اعضاي خود را به عنوان دبير شورا انتخاب مي -١١ماده 
مسئوليت برگزاري جلسات شوراي مركزي انجمن و پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات آن ، شركت در چلسات و ارائه دبير انجمن -١٢ماده 

  گزارش مستمر به شوراي مركزي را بر عهده دارد. همچنين دبير انجمن مسئول انجام كليه امور حقوقي و اداري انجمن است.
  جمن به شرح ذيل مي باشد:شرايط داوطلبان عضويت در شوراي مركزي ان -١٣ماده 



 

 

 عضويت در انجمن -
هاي مهندسي شيمي، مهندسي مكانيك، مهندسي مواد، مهندسي معدن، مهندسي عمران اشتغال به تحصيل در حداقل يكي از رشته -

 و مهندسي صنايع
 هاي دانشجويي اعم از صنفي، سياسي، ورزشي و فرهنگيعدم عضويت در شوراي مركزي ديگر تشكل -
 منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا باالتر عدم محكوميت -
 گذراندن حداقل دو نيمسال تحصيلي براي دانشجويان مقطع كارشناسي  -

  

  استاد سرپرست -١٤ماده 
هاي مهندسي شيمي، مهندسي مكانيك، مهندسي مواد، مهندسي معدن، مهندسي عمران و استاد سرپرست يكي از اعضاي هيات علمي گروه

هاي انجمن و همچنين نظارت بر اعضاي است كه عالوه بر نقش راهبردي و حمايتي براي انجمن، نظارت بر كليه فعاليتمهندسي صنايع 
  شوراي مركزي را بر عهده دارد.

تواند شوراي مركزي را هر فعاليتي در انجمن، كه آن را مغاير با اساسنامه تشخيص دهد، مي هاستاد سرپرست در صورت مشاهد -٨تبصره 
خواست كرده و مشكل را تا رفع آن پيگيري كند. مرتفع نشدن موضوع، استيضاح اعضاي مختلف شوراي مديريت را در شوراي عالي به راي باز

  مي گذارد.
شود و بايد اساسنامه و با ذكر نام سرپرست جديد و قيد تاريخ انجام مي ١٤هاي به ماده تغيير استاد سرپرست با اضافه شدن تبصره -٩تبصره 

  به تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه برسد.
باشد و انتقال سرپرستي انجمن با درخواست و پيشنهاد جايگزين توسط استاد سرپرست فعلي مدت سرپرستي انجمن، دو سال مي -١٠تبصره 

  گيرد.و يا شوراي مركزي، در دستور كار شوراي عالي قرار مي
د خليلي پور لنگرودي عضو هيات علمي گروه مهندسي شيمي دانشگاه سيستان و در ابتداي تاسيس انجمن، دكتر ميرمحم -١١تبصره 

  بلوچستان، سرپرستي انجمن ارتباط با صنعت را بر عهده دارند.
  شوراي عالي : -١٥ماده 

شريح شده ي اهدف تگيري از كمك آنان، براي فعاليت مفيد و حداكثري انجمن و پيشبرد آن به سوبه منظور استفاده از تجربيات افراد و بهره
بيني شده است. اين افراد كامال داوطلبانه و به خاطر تعهد قلبي و شخصي خود به اي متشكل از افراد با سابقه انجمن پيشدر اساسنامه، كميته

  انجمن ارتباط با صنعت و اهداف آن به فعاليت مي پردازند.
  شوراي عالي متشكل از هيات موسس و تمامي دبيران سابق و فعلي انجمن مي باشد.  -١٢تبصره 
مديريت اين مجمع با دبير وقت انجمن است كه موظف به ارائه گزارش مستمر به شوراي عالي است. همچنين وظيفه تشكيل  -١٣تبصره 

  ر عهده دارد.ها را برساني آنشوراي عالي و اطالع العادهجلسه ساليانه و جلسات فوق
  اختيارات شوراي عالي عبارت است از: -١٤تبصره 
مجمع عمومي در صورت به وجود آمدن شرايط خاص در انجمن (مانند عملكرد ضعيف شوراي مركزي فعلي،  العادهتشكيل جلسه فوق -

 ن و ...)انجمن از اهداف آ در خطر قرار گرفتن ادامه حيات انجمن، دور شدن
 گيري نهايي در مورد اختالف نظرهاي اساسي به وجود آمده در انجمن تصميمكمك به حل مشكالت و  -
 بررسي پيشنهاد شوراي مركزي مبني بر تغيير اساسنامه و تنظيم اساسنامه ي جديد  -

  

  فصل سوم : اساسنامه 
  تغيير اساسنامه : -١٦ماده 

به شوراي عالي ارجاع مي دهد. پس از بررسي اين پيشنهادات و درصورت احساس نياز به تغيير اساسنامه، شوراي مركزي پيشنهادات خود را 
شود. اساسنامه جديد در صورت كسب اكثريت تنظيم اساسنامه جديد توسط شوراي عالي، اين اساسنامه در مجمع عمومي به راي گذاشته مي

  شود. نسبي آراء در مجمع عمومي به معاونت پژوهشي دانشگاه ارجاع داده مي
  



 

 

  موسس :اعضاي هيات 
 ، كارشناسي مهندسي شيمي٩٣٢٥٥٠٣شقايق سهرابي قطب آبادي   -١
 ، كارشناسي مهندسي شيمي ٩٣٢٦٠٥٣سجاد گلثومي   -٢
 ، كارشناسي مهندسي شيمي٩٣٢٦١٤٣طيب مسعودي   -٣
  ، كارشناسي مهندسي شيمي ٩٣٢٦١١٣محمد مرادي   -٤

  

و جلسه هيات رئيسه دانشگاه  ٦/٤/٩٧مورخ تبصره در جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه  ١٤ماده و  ١٦اين اساسنامه در 
  قابل اجرا مي باشد.  ١١/٤/٩٧مطرح و مصوب گرديد و از تاريخ  ١١/٤/٩٧مورخ 

 


