آئيننامه انجمنهای علمی -فرهنگی دانشجویان غير ایرانی
(تدوین و تنظيم پيشنویس :تيرماه )9314

مقدمه
دانشگاه بینالمللی امام خمینی در قزوین دانشگاهی است که بخش قابل توجهی از دانشجویان غیرایرانی
در آن مشغول به تحصیل هستند ،و این دانشجویان به اعتبار تعلق به کشورهای مختلف ،دارای فرهنگها،
عقاید ،ارزشها و رفتارهای گوناگونی میباشند .لذا جهت نظمبخشیی ،حماییت و ایجیاد بسیتر و فضیای
مناسب برای فعالیتهای گوناگون علمی ،فکری ،فرهنگیی و اجتمیاعی ایین دسیته از دانشیجویان ،ایین
آئیننامه در چارچوب مقررات انجمنهای علمیِ دانشیجویی و مقیررات کیانونهیای فرهنگیی ،هنیری
و اجتماعی ،زیر عنوان «آئیننامهی انجمنهای علمی -فرهنگی دانشجویان غیرایرانی» تدوین میشود.

فصل اول :تعاریف و اختصارات
ماده  -9تعاریف و اختصارات بهکاررفته در این آئیننامه عبارتند از:
 - 1-1منظور از دانشجو ،دانشجوی غیر ایرانی است ،و فردی است که دارای گذرنامهی خارجی بیوده،
و با روادید تحصیلی در این دانشگاه به تحصیل میپردازد.
 - 2-1انجمن :جمعیتی مرکب از دانشجویان است که پس از دریافت مجوز رسیمیِ فعالییت از شیورای
فرهنگی و اجتماعیِ دانشگاه ،در راستای تحقق اهداف ذکرشده در اساسنامهی انجمن فعالیت مینماید.
 - 3-1عضو :به هر دانشجویی اطالق میشود که در یکی از انجمنهای تعرییفشیده در ایین آئییننامیه
ثبتنام کرده ،و پذیرفته شده است.
تبصره -9هر دانشجو میتواند فقط در انجمن کشور متبوع خود عضویت داشته باشد.
تبصره -2در صورتی که تعداد دانشجویانِ یک کشور برای تأسیس انجمن بیه حید نصیاب نرسید ،آنهیا
میتوانند با مشارکت دانشجویان کشورهای دیگر و با رعایت مفیاد ایین آئییننامیه ،انجمین دانشیجوییِ
منطقهای را تأسیس نمایند.

فصل دوم :نوع و دامنهی فعاليت

ماده  -2هر نوع فعالیت علمی ،فرهنگی ،هنری و اجتماعیِ انجمنهای موضوع این آئییننامیه در حیدود
اساسنامهی انجمن ،با کسب مجوز از معاونت فرهنگی و یا شورای فرهنگی مجاز است.
تبصره -انتشار هر نوع نشریهای از سوی انجمن -اعم از نوشتاری و الکترونیکی -با مجوز کمیتهی نیارر
بر نشریات ،و در چارچوب ضوابط و مقررات جاریِ دانشگاه صورت میگیرد.
فصل سوم :تأسيس
ماده  -3انجمنهای علمی -فرهنگی طی مراحل زیر تأسيس میشوند:

 - 1-3حداقل  5نفر از دانشجویان به عنوان هیأت مؤسس ،و بیا ارائیهی نیامِ مشخصیی بیرای انجمین ،بیا
داشتن شرایط زیر میتوانند تقاضای صدور مجوز فعالیت نمایند:
الف -برخورداری از حُسن شهرت در دانشگاه و در بین دانشجویان هیموطینِ خیود ،و متخلیق بیودن بیه
اخالق و رفتار شایسته و پسندیده.
ب -عدم وابستگی به گروههای معاند و مخالف با نظام جمهوری اسالمی ایران
ج -اشتغال به تحصیل در رشتههای تحصیلیِ این دانشگاه (وارد رشته) برای حداقل دو نیمسال تحصیلی.
تبصره -9اتمام دورهی زبان فارسی ،به منزلهی یک نیمسال تحصیلی شمرده میشود.
تبصره -2تقاضای تأسیس باید به دبیرخانهی شورای فرهنگی و اجتماعی ارائه شود ،و ضرورت تشیکیل،
اهداف ،نوع فعالیت و اساسنامهی پیشنهادیِ انجمن نیز به آن پیوست باشد.
 -2-3در صورت تأیید صالحیت اعضای هیأت مؤسس ( موضوع بند  )1-3و تأیید نام انجمن ،شیورای
فرهنگی و اجتماعیِ دانشگاه ررف مدت  55روز ،مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ذکر دالیل
آن به طورکتبی اعالم میدارد .ضمناً این مهلت در صورت لزوم قابل تمدید است.
 -3-3هیأت مؤسس مکلف است حداکثر ررف مدت دو ماه از تاریخ دریافت مجوزِ فعالییت ،از طرییق
فراخوان و اطالعرسانی به دانشجویان همیوطنِ خیود ،عضیوگیری کیرده ،و بیا برگیزاری اولیین مجمی
عمومی ،و ضمن ارسیال فهرسیت اسیامی اعضیا بیه میدیریت فرهنگیی ،اقیدام بیه تصیویب اساسینامهی

پیشنهادیِ خود در مجم و شورای فرهنگی و اجتماعی کرده ،و همچنین انتخابیات شیورای مرکیزی را
برگزار نماید .بدیهی است در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر ،موافقت اصولیِ تأسیس ابطال میشود.
تبصره -9اولین جلسهی مجم عمومی با حضور نمایندهی مدیر فرهنگی و اجتمیاعی تشیکیل مییشیود،
و انتخابات اولین دورهی هر انجمن نیز توسط آن مدیریت برگزار خواهد شد.
تبصره -2هیأت مؤسس پس از تشکیل مجم عمومی و انتخاب شورای مرکزیِ انجمن منحل میشود.
 -5-3شورای فرهنگی و اجتماعی پس از دریافت فهرست اسامیِ اعضا و اساسنامه ،حداکثر ررف مدت
دو ماه نسبت به بررسی و تصویب اساسنامه اقدام مینماید.
تبصره -اساسنامهی پیشنهادی پس از تصویبِ مجم عمومی و تأیید شورای فرهنگی و اجتماعیِ دانشگاه
قابل اجراست .بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در اساسنامه ،میبایست فرایند یادشده طی شود.
 -5-3حد نصاب تعداد اعضای انجمن با احتساب هیأت مؤسس 33 ،درصد دانشجویان یک کشیور در
این دانشگاه ،و حداقل  23نفر میباشد.

فصل چهارم :شورای مرکزی انجمن
ماده  -4شورای مرکزی انجمن متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علیالبدل میباشد که با برگزاری
انتخابات مجمی عمیومی ،و از مییان اعضیای دارای شیرایط بنید ( )1-5بیرای میدت ییک سیال مطیابق
اساسنامهی انجمن انتخاب میشوند.
 -9-4شرایط عضویت در شورای مرکزی انجمن:

الف -اشتغال به تحصیل در یکی از رشتههای تحصیلی در دانشگاه برای حداقل دو نیمسال (بیه اسیتثنای
مقاط تحصیالت تکمیلی)
ب -دانشجو بودن تا پایان دورهی فعالیت شورا
ج -نداشتن پروندهی انضباطی در مراج ذیربط دانشگاه
د -نداشتن سابقهی مشروطی بیش از یک نیمسال تحصیلی
هی -عدم عضویت در شیورای مرکیزیِ انجمینهیای علمیی ،کیانونهیای فرهنگییِ دانشیگاه و شیورای
صنفی -رفاهی دانشجویان.

 -2-5جلسات شورای مرکزی باید حداقل یک بار در میاه بیا حضیور حیداقل دو سیومِ اعضیای اصیلی
تشکیل شود ،و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلقِ حاضران معتبر است.
تبصره -مصوبات انجمن نباید مغایر با مفاد اساسنامهی انجمن ،این آئیننامیه و سیایر ضیوابط و مقیررات
دانشگاه باشد.
 -3-5شورای مرکزی انجمن یکی از اعضای خیود را بیه عنیوان دبییر انجمین انتخیاب ،و بیه میدیریت
فرهنگی و اجتمیاعی معرفیی مییکنید .دبییر انجمین مسیوولیت برنامیهرییزیِ جلسیات شیورای مرکیزی
و اجرای مصوبات آن ،و پیگیری کلیهی امور حقوقی ،اداری و قانونی انجمن را برعهده دارد.
فصل پنجم :نظارت ،تفسير و پشتيبانی
ماده  -5مرج تفسیر این آئیننامه و اساسنامهی مصوب انجمن ،شیورای فرهنگیی و اجتمیاعیِ دانشیگاه
بوده ،و وریفهی نظارت بر حُسن اجرای آنها بر عهدهی معاونت فرهنگی و اجتماعی است.
ماده  -6بودجه و اعتبارات الزم جهیت فعالییت انجمین ،پیس از تصیویب ،از محیل اعتبیارات معاونیت
فرهنگی و اجتماعی پرداخت میشود .بدیهی است تخصیص بودجه منوط به تأمین اعتبار خواهد بود.
فصل ششم :سایر مقررات
ماده  -7به اقتضای موضوعات مرتبط ،بیه صیالحدید و تشیخیص رئییس شیورای فرهنگیی و اجتمیاعی
میتوان از مدیر جذب دانشجویان غیرایرانی در جلسات با حق رأی استفاده کرد.
ماده  -8در صورت انحالل انجمن ،کلیهی اموال و دارائیهای انجمن مییبایسیت بیه معاونیت فرهنگیی
و اجتماعی تحویل و تسلیم گردد.
ماده  -1در صورت هرگونه تخلف از اساسنامه و این آئیننامه از سیوی انجمینهیای علمیی -فرهنگیی،
بر اساس ضوابط و مقررات مربوط عمل میشود.

این آئیننامه در  6فصل 9 ،ماده و  9تبصره در تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار شمسی در چهیارمین
نشست شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیینالمللیی امیام خمینیی میور  1395/35/36بیه تصیویب
رسید.

