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اساسنامه نامه انجمن علمی 

 ریاضی دانشگاه کوثر بجنورد

 

 

 



 

 

لفصل او  
 

  

 



 مقدمه

با توجه به نقش روز افزون علم ریاضی در بهبود زندگی جوامع بشری 

وپیشبرد علوم دیگر وبه منظور ترغیب وتشویق هر چه بیشتر 

ایجاد ارتباط میان صاحبنظران و محققان وکارشناسان ودانشجویان 

وفراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت های آموزشی وپژوهشی در 

که دراین اساسنامه امده است زمینه های مرتبط با علم انفورماتیک 

تشکیل میگردد. انجمن علمی ریاضی دانشگاه کوثر  

: نوع فعالیت1ماده   

بوده و در زمینه های علمی کلیه فعالیت های انجمن غیر سیاسی 

این وفرهنگی بارعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و 

 اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

:مدت فعالیت2ماده   

محدود می باشد.اسیس به مدت نا مدت فعالیت انجمن از تاریخ ت  

اهداف انجمن :3ماده  



 الف:کلیات

تالش درجهت کمک به شناساندن همه جانبه علم ریاضیات و کاربردها 

وشکوفایی خالقیت های  و نیز گسترش آن در امر آموزش وپژوهش

.می باشد  دانشجویان در زمینه ی علم وصنعت  

 ب:روش اجرای اهداف

فضای مجازی مورد تایید دانشگاه در جهت اطالع  اندازی راه *

در  تاومسابق آموزشی های کالس,سخنرانی , همایش برگزاریرسانی,

می باشد. عالقه مند ساختن دانشجویان به استفاده از علم ریاضی جهت  

زار های رایانه ای نشریه ومقاله ونرم اف , کتاب, بروشور انتشار *

.آموزشی-نیکی وفیلم های علمیوونشریات الکتر  

.مرتبط های زمینه در وتحقیقاتی پژوهشی های طرح ایجاد *  

.جدید های ایده طرح و آموزشی های دوره برگزاری*  

.آموزشی مطالب سازی استاندارد*  



قابلیت های دانشگاه و انجمن در سطح  از رسانی اطالع و تبلیغ*

.دانشگاهی  

دانشگاه. یا ومنطقه مالی سطح در علمی های گردهمایی برگذاری *  

.مرتبط های انسازماز جویاندانش بازدید*  

انشجویان جهت د برای انگیزشی وعلمی تفریحی اردوهای برگذاری *

 افزایش نشاط وپویش

: وظایف کلی4ماده  

برای تحقق اهداف مندرج در ماده  کانات الزمام نمودن وفراهم تهیه*

.این اساسنامه 3  

 تخصصی های گرایش در ویژه به تحقیقاتی وگروههای ها هسته ایجاد*

.ای رشته بین  



 دانشجویان نبی پژوهشی علمی ارتباط برای زمینه وایجاد سازی بستر*

.دانشگاه واساتید  

 تحقق جهت در آنها وهدایت وتشویق فعال اشخاص وجذب شناسایی*

.انجمن اهداف  

و صنعتی. علمی های زمینه در خصوصا اعضا قانونی حقوق از حمایت*  

انتقال  متقابالو دانشگاه به اعضاء عملی و علمی تاوردهایدس انتقال*

.آخرین یافته های علمی به انجمن  
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: شرایط عضویت 5ماده  

حصیل که یک ترم باقی مانده داشته درحال ت هر یک از دانشجویان 

 با تصویب شورای مرکزی انجمن می که واجد شرایط ذیل باشند باشند

 توانند به عضویت انجمن در آیند:

وری اسالمی ایران و قانون اساسی..اعتقاد به نظام جمه1  

وق اجتماعی بنا به دالیل قانونی..عدم محرومیت از حق2  

ائت اساسنامه و پذیرفتن مفاد آن..قر3  

.عضو هیچ شورای نباشند.4  

.توبیخ انضباطی نذاشته باشند.5  

خاتمه عضویت :6ه ماد  

.عضو اخراج*                                    .عضو کتبی استعفای*  

ای مرکزی انجمن خواهد تبصره :تصمیم نهایی خاتمه عضویت با شور

 بود.



 

 

 فصل سوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:ارکان انجمن عبارتند از:7ماده   

مرکزی شورای *  

:شرایط نامزدان شورای مرکزی 8ماده  

 دانشجویی های تشکل یاهسته مرکزی شورای در فعالیت نداشتن*

.دیگر  

.اعضاء سایر به نسبت مناسب علمی سطح داشتن*  

: نحوه انتخاب اعضاء9ماده  

اعضای شورای مرکزی از طریق انتخابات عمومی میان کلیه اعضاء در 

دانشکده انتخاب می شوند و اعضای شورای مرکزی در اولین جلسه 

رسمی خود یک نفر را از میان خود به عنوان دبیر انجمن انتخاب می 

مسئول انجمن های علمی دانشگاه کنند که پس از تنفیذ حکم از سوی 

ده فعالیت خود را آغاز می نماید.و تایید ریاست محترم دانشک  

:هتبصر  



.نفر از دانشجویان میباشد 7حداکثرنفر و 5.شورای مرکزی حداقل 1  

وبر اساس رکزی همزمان باسایر انجمن ها م.زمان انتخابات شورای 2

شگاه خواهد بود.ناعالم معاونت فرهنگی دا  

روز پس ازانتخابات اسناد ومدارک  10.شورای مرکزی باید حداکثر 3

جدید تسلیم کند.به شورای مرکزی  الزم را  

: وظایف دبیر انجمن 10ماده  

 به رسیدگی ومسئول مرکزی شورای های فعالیت کلیه بر نظارت*

.اعتراضات  

 برای نجمنا ازسوی شده صادر مدارک و انجمن اداری مکاتبات تایید*

.اند گذرانده را ها دوره که افرادی و همکاران  

.داری دارایی وامووال وحسابهاو اسناد ومهر انجمننگه*  

 و دانشگاه در مرتبط جلسات در شرکت و کلی های هماهنگی*

.دانشکده  



.انجمن های برنامه مورد در نهایی گیری تصمیم*  

.ودانشگاه دانشکده به کامل و جامع گزارش ی ارائه*  

سمی ونهادها ودر برابر اشخاص ر مراجع در انجمن قانونی نماینده*

.حقیقی و حقوقی  

. علمی مجامع در انجمن نمایندگان معرفی و انتخاب*  

.پژوهشی و علمی گردهمایی و سخنرانی جلسات تشکیل*  

:تبصره  

.حکم اخراج دبیر انجمن با پیشهاد شورای مرکزی و نظارت معاونت 1

.خواهدشدفرهنگی دانشگاه اجرا   

.استعفای دبیر انجمن بابررسی دیگر اعضای شورای مرکزی و معاونت 2

.فرهنگی دانشگاه پذیرفته خواهدشد  

: وظایف شورای مرکزی 11ماده  



.دبیر نایب و انجمن دبیر انتخاب*  

 انداز چشم اسناد ی ارائه و انجمن های برنامه مورد در گیری تصمیم*

.وساالنه اهانهم  

.اجرایی های فعالیت بر نظارت *  

.یت هافعال از وآگاهی مستمر حضور *  

 دانشکده پژوهشی محترم معاونت دبیرو به ماهانه گزارش ی ارائه*

.دانشگاه برنامه فوق و فرهنگی امور ومعاونت  

.اساسنامه وتغییرات انجمن انحالل تصویب*  

 توزیع و پوسترها ونصب تکثیرو وچاپ طراحی شامل تبلیغات*

.های انجمن فعالیت مورد در رسانی اطالع بروشورهای  

. ... هاو دوره در شرکت به مند عالقه دانشجویان نام ثبت*  

.نشریه توزیع و وچاپ بندی صفحه و مقاالت آوری جمع در همکاری*  



 تجه دانشکده وحراست وآموزش پژوهشی معاونت با هماهنگی*

. ... ها دوره برگزاری  

.انجمن فضای مجازی توسعه*  

.دفتر انجمن و پاسخگویی به مراجعین در حضور*  

.وسمینارها ها دوره برگزاری زمان در الزم تدارکات تامین*  

.سمینار یا دوره کننده برگزار با هماهنگی*  

.ابازدیده زمان در الزم تدارکات تامین و همراهی*  

 مسئولیت های خاص :

مسئول امور مالی:.1  

ها بودجه دریافت پیگیری*  

انجمن بودجه نگهداری*  



.بودجه برای ریزی برنامه و گرفته صورت های هزینه کلیه بر نظارت*  

.انجمن دبیر به گزارش در آن وارائه ها هزینه کلیه برای رسید اخذ*  

.انجمن همکاران با یمال قراردادهای عقد*  

مستند سازی: .مسئول2  

جلسات  محتوا بر نظارت *  

شتن سایتبه روز نگه دا*  

.سردبیر نشریه :3  

.مقاالت آوری جمع پیگیری*  

.مقاالت بر ونظارت ویرایش*  

.بندی صفحه بر نظارت*  

 ل پیگیری:مسئو.4



 نگی امور در حال اجراهماه*

 پیگیری اعضای انجمن برای حضور در جلسات*

ره:تبص  

ضور اعضاء برای انحالل انجمن و تغییر اساسنامه باید جلسه ای با ح

شورای مرکزی وقت گذاشته شود ئدراین مورد بحث و تصمیم نهایی 

 گرفته شود.

: وظایف اعضای انجمن 21ماده   

ب دبیر و نائب دبیرانتخا  

هت انجام فعالیت های مختلف انجمنهمکاری با شورای مرکزی ج  

 



 

 

 فصل چهارم
 

 

 

 
 



:بودجه ومسایل مالی13هماد  

جمن از طریق ذیل تامین می گردد :کل بودجه وتامین مخارج ان  

ه ز طرف معاونت امور فرهنگی وفوق برنامه ی دانشگا. بودجه ای که ا1

 در اختیار انجمن قرار می گیرد.

. در آمد حاصله از ارائه خدمات آموزشی وپژوهشی و مشاوره ای 2

ی محصوالت فروش مالکیت فکری دست آوردهای انجمن و عرضه 

.علمی وفرهنگی و نشریات  

ن های خصوصی . بودجه ای که از طریق بعضی از شرکت ها وسازما3

ودولتی که عالقه مند به توسعه ی تشکل های علمی و ارتقاء سطح 

انشگاه می باشند اختصاص می گیرد.علمی دانشجویان د  

 : مدیریت هزینه ها 14ماده 

انجمن مکلف است کلیه مبالغی که از طریق فوق حاصل می گردد زیر 

ر مربوطه اتدر دفامور مالی نظر دبیر انجمن و تحت مسئولیت مسئول 

آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه  ثبت وشرح 

پس از پایان هر سال مالی به کمیسیون مرکزی انجمن های علمی 



ه نماید چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد ائدانشگاه ار

ه آن است.ئاجرایی نماید انجمن موظف به ارا درخواست گزارش مالی یا  

 تبصره:

مراه با مهر همسئول امور مالی  ی دبیر انجمن وبا امضاکلیه هزینه ها 

.انجمن صورت می گیرد  

:موارد هزینه در انجمن 51ماده   

هزینه ها شامل چاپ پوسترها وبرشورهای آگهی فعالیت های انجمن و 

ت و آمدهای احتمالی و چاپ نشریه و طراحی وبسایت و پوستر ورف

پذیرایی در همایش ها و سمینارها و تدریس وارائه دوره های آموزشی 

. وهدایای تشویقی و...  

انجمن دارای سربرگ مهر ویا آرم مخصوص خواهد بود که : 16ماده 

متن آن با تصویب شورای مرکزی و برابر مقررات تهیه خواهد 

گ و مهرتهیه شده را به شد.شورای مرکزی مکلف است نمونه آرم  سربر

ه دهد.جمن های علمی دانشگاه ارائکمیسیون مرکزی ان  

:انحالل17ه ماد  



در صورت انحالل انجمن شورا مرکزی هیئت تصفیه ای رابرای اداء 

دیون و وصول مطالبات انجمن و واگذاری اموال و امالک به دانشگاه 

ح کامل آن انتخاب خواهد کرد. این هیئت موظف است یک نسخه از شر

جمن های علمی دانشگاه ارائه دهد.را جهت بررسی مرکزی ان  

در  نشست وماده  18و فصل 4: این اساسنامه مشتمل بر 18ماده 

به تصویب هیئت مؤسس رسید. 24/07/7139مورخ   

 

 

 

 

 

 پایان


