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  ياساسنامه
 سيستان و بلوچستان دانشگاه صنعت با رتباطادانشجويي انجمن 

  دانشگاه سيستان و بلوچستان
 

  : كلياتاول فصل
 تعريف-١ ماده

رشته  بين علمي انجمن يك "سيستان و بلوچستان دانشگاه صنعت با ارتباط" دانشجويي انجمن
مكانيك، مهندسي مواد،  مهندسي شيمي، رشته هاي مهندسي در جهت فعاليت كه است اي

 در علمي انجمن ايناست.  شده تاسيس صنايع مهندسي و مهندسي معدن، مهندسي عمران
 علوم، وزارت نامه ي آيين همچنين و آن در مذكور مطابق اهداف و اساسنامه اين چهارچوب
 لزوم صورت در و ها رشته اين با مرتبط علمي هاي زمينه در فعاليت به فناوري، و تحقيقات

   .پردازدمي ها دانشكده ساير علمي هاي انجمن با تعامل طريق از ها رشته ساير
الزم به ذكر است كه اين انجمن بصورت كامل زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه سيستان و 

سيستان  دانشگاه پژوهشي معاونت تاييد از بعد انجمن هاي فعاليت كليهو  داردبلوچستان فعاليت 
  .باشدمي اجرا قابل و بلوچستان



 

 انجمن فعاليت و تشكيل اهداف-٢ ماده
 دانشجويان، علمي خالقيت برانگيختن استعدادها، شكوفايي براي مناسب هاي زمينه ايجاد ١. 
 دانشگاه علمي فضاي تحقق و تقويت در ايشان توانمندي از گيري بهره و آموختگان دانش
 با صنعت ارتباط تقويتعت (صن بخش با عالي آموزش نظام پيوندهاي تحكيم و تقويت  ٢.

 )دانشگاه
لزوم  صورت درو  مهندسي زمينه در صنعت و دانشگاه كاربردي و علمي دانش سطح ارتقاء  ٣.

  ها رشته سايردر 
 

  :از عبارتند علمي فعاليتهاي - ٣ماده
  :كه برخي از مصاديق آن عبارتند از علمي پژوهشهاي و مطالعات  ١.

 رشته هاي با مرتبط تخصصي كارگاه هاي تشكيل و آموزشي دوره هاي برگزاري 
  مهندسي

 مسابقات و همايش ها كنفرانس ها، جشنواره ها، اجراي در همكاري و برگزاري 
 رشته ها ساير همچنين و مهندسي زمينه خارجي) در و داخلي( علمي

 انجمن اهداف با مرتبط فعاليتهاي كليه خصوص در رساني اطالع 
 فعاليت  علمي، خالقيتهاي ابتكارات، از معنوي و مالي تشويق و پيگيري حمايت

 از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه دانشجويان اختراعات و پژوهشي هاي
 صنعتي زمينه در دانشجويان توانمندي مستندسازي و ثبت 
 صنعتي با دانشگاه – پژوهشي قراردادهاي پيگيري در جهت سهولت عقد 
 درسي پروژه عنوان به شركتها تعريف قابل پروژه هاي ارائه 
 در حوزه هاي مهندسي  دانشگاه سيستان و بلوچستان ظرفيت هاي از استفاده

 براي آشنايي هرچه بيشتر دانشجويان با صنعت
 كارآموزي براي دانشجويان و جايابي دوره هاي تعريف  
  برگزاري اردوهاي بين رشته ايي 

 
 با دانشجويان تخصصي نشستهاي و انديشي همبرگزاري  ٢. 
 علمي هاي يافته ترويج و نشر ٣. 



 آموزشي كمك هاي فعاليت ٤. 

  
 تشكيالت و ركانم: ادو فصل

 "افتخاري عضو" عنوان به تواند مي مهندسي به مربوط هاي حوزه به عالقمند فرد هر - ٤ماده
 .بپردازد انجمن در فعاليت به

 مركزي شوراي براي شدن كانديدا و عمومي مجمع در دادن رأي حقّ  افتخاري اعضاي - ١ره تبص
 .ندارند را

 گروه اين شامل اساسنامه، اين در) افتخاري  پسوند بدون( ...و اعضا عضو، ي واژه - ٢ تبصره
 .شودنمي

مكانيك،  مهندسي شيمي، رشته هاي مهندسي در تحصيل به شاغل دانشجويان يكليه -٥ماده
 زير شرايط تمام داراي كه صنايع مهندسي و مهندسي مواد، مهندسي معدن، مهندسي عمران

 فرم تكميل قالب درانجمن، ( در عضويت بر مبني را خود كتبي درخواست توانند مي باشند
 :دارند اعالم انجمن دبير به )عضويت

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

 يسابقه داشتن و نداشته موضوعيت مركزي شوراي اوّلين استقرار از قبل تا  "ب" بند - ٣ تبصره
مكانيك، مهندسي مواد، مهندسي  مهندسي شيمي، مهندسي انجمن هاي علمي در علمي فعاليت

 .كندمي كفايت صنايع مهندسي و معدن، مهندسي عمران

 .است مركزي شوراي ي عهده به موارد اين تأييد و بررسي -٤ تبصره

 تصويب همچون وظايفي كه ميباشد انجمن اعضاي تمامي از متشكل عمومي مجمع - ٦ماده
 .دارد عهده بر را مركزي شوراي اعضاي انتخاب و اساسنامه

 فعاليت يكليه در موظفند -افتخاري و رسمي اعضاي از اعم-انجمن اعضاي ي همه - ٧ماده
 رعايت را اسالمي و ملّي عرفي، هنجارهاي ...و جلسات مسابقات، ها، برنامه از اعم انجمن، هاي
 .كنند

 همچنين و "انجمن اعضاي" از مشخّصي ليست همواره بايست مي انجمن دبير  - ٨ماده 
 .باشد داشته "انجمن افتخاري اعضاي" از مشخّصي ليست



 حداكثر ليست، اين در تغييري هرگونه اعمال صورت در است موظّف انجمن دبير – ٥ تبصره
 شده حذف يا اضافه فرد همچنين و مديريت شوراي اعضاي به را مراتب هفته، يك مدت ظرف
 .دهد اطالع
 كه است البدل علي عضو ٢ و اصلي عضو ٥ از متشكل علمي انجمن مركزي شوراي  - ٩ ماده

 براي آرا نسبي اكثريت كسب و آنان مستقيم رأي با انجمن، اعضاي ميان از انتخابات انجام با
 .ميشوند انتخاب سال يك مدت

 و اجرايي امور تمامي مسئوليت مركزي، شوراي اولين آمدن كار روي از قبل تا - ٦ تبصره
 يعهده بر علوم، محترم وزارت ي نامه آيين و اساسنامه اين چهارچوب در ها، گيري تصميم
 .بود خواهد مؤسس هيئت

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

 
 : از عبارتند مركزي شوراي وظايف - ١٠ماده 
 مهندسي زمينه در پژوهشي - علمي فعاليتهاي به خالق و مند عالقه دانشجويان جذب 

 مهندسي و مكانيك، مهندسي مواد، مهندسي معدن، مهندسي عمران مهندسي شيمي،
 صنايع

 انجمن ساالنه و ادواري فعاليتهاي بر نظارت و هدايت اجرا، ساماندهي، ريزي، برنامه 
 علمي هاي انجمن و دانشجويي علمي هاي انجمن ديگر با مستمر ارتباط برقراري 

 ها دانشگاه خارج و داخل تخصصي
 مرتبط هاي فعاليت انجام براي دانشگاه از خارج هاي سازمان و نهادها با ارتباط برقراري 

 ها رشته ساير لزوم صورت در و رشته سه اين با
 اين   با مرتبط آموزشي گروه علمي هيأت اعضاي و مدير با مستمر ارتباط و همكاري

 انجمن علمي هاي فعاليت و اهداف تحقق براي ها رشته
 آنها عملكرد بر نظارت و كاري مختلف هاي كميته تشكيل 
 علوم محترم وزارت ي نامه آيين طبق بعد دوره مركزي شوراي انتخابات برگزاري 
 تنظيم ها، برنامه مالي هاي هزينه تصويب انجمن، تجهيزات و وسايل نگهداري و حفظ 

 دانشگاه معاونت پژوهشي به آن ارسال و ساالنه طور به انجمن كاري و مالي گزارش ارائه و
 دانشگاه معاونت پژوهشي به آن ارائه و ساالنه هاي برنامه تدوين 



 و كندمي انتخاب شورا دبير عنوان به را خود اعضاي از يكي انجمن مركزي شوراي - ١١ماده 
 .ميكند اعالم دانشگاه معاونت پژوهشي به

 نظارت و پيگيري و انجمن مركزي شوراي جلسات برگزاري مسئوليت انجمن دبير - ١٢ ماده
 عهده بر را مركزي شوراي به مستمر گزارش ارائه و درجلسات شركت آن، مصوبات اجراي بر

 .است انجمن اداري و حقوقي امور كليه انجام مسئول انجمن دبير همچنيند. دار
 :باشد مي ذيل شرح به انجمن مركزي شوراي در عضويت داوطلبان شرايط - ١٣ ماده
 انجمن در عضويت 
 مهندسي شيمي، رشته هاي مهندسي مهندسي از يكي حداقل در تحصيل به اشتغال 

 صنايع مهندسي و مكانيك، مهندسي مواد، مهندسي معدن، مهندسي عمران
 ورزشي سياسي، صنفي، از اعم دانشجويي تشكلهاي ديگر مركزي شوراي در عضويت عدم 

 فرهنگي و
 باالتر يا پرونده در درج و كتبي توبيخ به منجر محكوميت عدم 
 كارشناسي مقطع دانشجويان براي تحصيلي نيمسال دو حداقل گذراندن 

  
 سرپرست استاد- ١٤ ماده
مكانيك،  مهندسي شيمي، مهندسي گروه هاي علمي هيئت اعضاي از يكي سرپرست استاد

 نقش بر عالوه كه است صنايع مهندسي و مهندسي مواد، مهندسي معدن، مهندسي عمران
 بر نظارت چنين هم و انجمن هايفعاليت كليهي بر نظارت انجمن، براي حمايتي و راهبري
 .دارد برعهده را مركزي شوراي اعضاي

 با مغاير را آن كه انجمن، در فعاليتي هر يمشاهده صورت در سرپرست استاد - ٨تبصره 
 آن رفع تا را مشكل و كرده بازخواست را مركزي شوراي تواندمي دهد، تشخيص اساسنامه
 در را مديريت شوراي متخلف اعضاي استيضاح موضوع، نشدن مرتفع صورت در. كند پيگيري
  .گذاردمي رأي به عالي شوراي

 نام ذكر با و اساسنامه ١٤ ماده به تبصرهاي شدن اضافه با سرپرست استاد تغيير - ٩تبصره 
 .برسد دانشگاهمعاونت پژوهشي  تاييد به بايد و شودمي انجام تاريخ قيد و جديد سرپرست
 درخواست با انجمن سرپرستي انتقال و باشدمي سال دو انجمن، سرپرستي مدت - ١٠تبصره 

 عالي شوراي كار دستور در مركزي، شوراي يا و فعلي سرپرست استاد توسط جايگزين پيشنهاد و
 .گيردمي قرار



 علمي هيئت عضو مير محمد خليلي پور لنگرودي دكتر انجمن، تاسيس ابتداي در - ١١تبصره 
 بر را صنعت با ارتباط انجمن سرپرستي ،گروه مهندسي شيمي دانشگاه سيستان و بلوچستان

  .دارند عهده
 

 :عالي شوراي- ١٥ ماده
 حداكثري و مفيد فعاليت براي آنان، كمك از گيري بهره و افراد تجربيات از استفاده منظور به

 سابقه با افراد از متشكّل ياكميته اساسنامه، در شده تشريح اهداف سوي به آن پيشبرد و انجمن
 به خود شخصي و قلبي تعهّد خاطر به و داوطلبانه كامال افراد ايناست.  شده بيني پيش انجمن
 .ميپردازند فعاليت به آن اهداف و صنعت با ارتباط انجمن

 .ميباشد انجمن فعلي و سابق دبيران تمامي و مؤسس هيئت از متشكّل عالي شوراي - ١٢تبصره 
 مستمر گزارش يارائه به موظف كه است انجمن وقت دبير با مجمع اين مديريت - ١٣تبصره 

 شوراي يالعاده فوق جلسات و ساليانه يجلسه تشكيل يوظيفه همچنيناست.  عالي شوراي به
 .دارد عهده بر را آنها رساني اطالع و عالي

 :از است عبارت عالي شوراي اختيارات  - ١٤تبصره 
 خاص شرايط آمدن وجود به صورت در عمومي مجمع ي العاده فوق ي جلسه تشكيل 

 حيات يهادام گرفتن قرار خطر در فعلي، مركزي شوراي ضعيف عملكرد مانند( انجمن در
 ... )و آن اهداف از انجمن شدن دور انجمن،

 وجود به اساسي نظرهاي اختالف مورد در نهايي گيري تصميم و مشكالت حل به كمك 
  انجمن در آمده

 جديد ي اساسنامه تنظيم و اساسنامه تغيير بر مبني مركزي شوراي پيشنهاد بررسي 
 

 اساسنامه :سوم فصل

 :اساسنامه تغيير - ١٦ ماده

 عالي شوراي به را خود پيشنهادات مركزي شوراي اساسنامه، تغيير به نياز احساس صورت در
 عالي، شوراي توسط جديد ي اساسنامه تنظيم و پيشنهادات اين بررسي از پس .ميدهد ارجاع

 كسب صورت در جديد ياساسنامهد. شومي گذاشته رأي به عمومي مجمع در اساسنامه اين
  .شودمي داده ارجاع دانشگاه پژوهشي معاونت به عمومي مجمع در آراء نسبي اكثريت

 



  :موسس هيئت اعضاي
  كارشناسي مهندسي شيمي، ٩٣٢٥٥٠٣ شقايق سهرابي قطب آبادي -١
  كارشناسي مهندسي شيمي، ٩٣٢٦٠٥٣ سجاد گلثومي-٢
  كارشناسي مهندسي شيمي، ٩٣٢٦١٤٣ طيب مسعودي-٣
  ، كارشناسي مهندسي شيمي٩٣٢٦١١٣محمد مرادي  -٤


