باسمهتعالی
اساسنامه انجمن دانشآموختگان مرکز آموزش مجازی و نیمهحضوری
مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره)
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی«ره» با توکل به خداوند متعال ،در مسیر تحقق سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران با هدف اجرای مصوبه هیات محترم رئیسه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و برای عملیاتی کردن نقشه
جامع علمی کشور و تحقق بخشیدن به نقش مراکز حوزوی در نهضت نرمافزاری و جنبش علمی ،و با تکیه بر پشتوانه عظیم
علمی خود و بهمنظور بسط ،گسترش و انتشار معارف اسالمی به اقصی نقاط گیتی با بهرهگیری از آخرین امکانات و روشهای
آموزش از راه دور در فضای مجازی ،مرکز آموزش مجازی و نیمهحضوری را در تاریخ ششم اسفند ماه  5831با حضور رئیس
مؤسسه جناب عالمه آیتاهلل مصباح یزدی دام عزّه تأسیس کرد تا با توجه به سابقه درخشان مؤسسه و به پشتوانه علمی یادشده،
بتواند فرصت کمنظیری را برای تشنگان معارف اسالمی در سراسر جهان فراهم آورد.
این مرکز در حوزه آموزشهای مجازی برای عموم عالقهمندان معارف اسالمی به ارائه خدمات آموزشی پرداخته و اهداف آن
عبارتاند از:
-

ترویج جهانی معارف ناب اسالمی به زبانهای رایج؛

-

پاسخگویی به شبهات اسالمی؛

-

رشد آگاهیهای مسلمانان جهان نسبت به معارف دین؛

-

همکاری با مراکز دینی جهت ترویج آموزههای اسالمی؛

-

پذیرش و آموزش فراگیران بهصورت نامحدود در داخل و خارج از کشور؛

-

گسترش رشتههای علوم انسانی با صبغه اسالمی و بومی.

این نهاد علمی از بدو تأسیس بیش از  3188دانشجوی مرد و زن را زیر چتر آموزشی خود داشته است .بهمنظور محقق کردن
اهداف باال و نیز ادامه آنکه از طریق حفظ ارتباط مستمر دانشآموختگان و بهکارگیری علمى و عملى آنان در جامعه ممکن
است ،با تشکیل «انجمن دانشآموختگان مرکز آموزش مجازی و نیمهحضوری» و با اساسنامه زیر با عنایات خداوند متعال
دنبال مىشود.
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فصل اول :کلیات
ماده « :1انجمن دانشآموختگان مرکز آموزش مجازی و نیمهحضوری وابسته به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)»
در این اساسنامه بهاختصار «انجمن» ،مرکز آموزش مجازی و نیمهحضوری «مرکز» و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
(ره) «موسسه» خوانده مىشود.
ماده : 2نشانى مرکز اصلى انجمن در قم ،بلوار محمدامین (ص) ،خیابان گلستان ،نبش کوچه  ،7پالک  77است.
تبصره :انجمن مىتواند در سایر مناطق ایران داراى شعبه باشد.
ماده  :3تابعیت انجمن :ایرانى.
ماده  :4سرمایه انجمن :ده میلیون ریال.
ماده  :5مدت انجمن :از تاریخ تصویب به مدت نامحدود.
ماده  :6انجمن تشکلى است دانشگاهی ،دینى ،علمى ،فرهنگى و به هیچ حزب و گروهى وابسته نیست و زیر نظر ریاست
مرکز برای تحقق اهداف این اساسنامه فعالیت مىکند.
ماده  :7آرم و مهر انجمن با نظر و پیشنهاد شوراى مدیران و تصویب شورای سیاستگذاری مرکز تعیین خواهد شد.
ماده  :8بودجه انجمن از طریق کمكها و اعتبارات ساالنه مؤسسه ،حق عضویت اعضاء و کمكهاى اشخاص حقیقى و حقوقى
تأمین مىگردد.
تبصره :استفاده از کمكهاى اشخاص حقیقى و حقوقى یا سازمانها و مراکز خصوصى یا دولتى درصورتیکه تعهدى
براى انجمن یا مؤسسه نداشته باشد ،با تصویب شوراى مرکزى بالمانع است.
ماده  :9اعضاى انجمن را دانشآموختگان دورههای رسمی و دورههای آزاد بلند مدت که مدرک تحصیلی مرکز آموزش مجازی
و نیمهحضوری داشته باشند تشکیل مىدهند.
تبصره :تشخیص صالحیت اعضاء با شوراى مرکزى است.
فصل دوم :اهداف
ماده  :11اهداف کلى انجمن عبارت است از:
 .5حفظ ارتباط مستمر با دانشآموختگان و تداوم فعالیتهاى آموزشى و پژوهشى؛
 .7حضور فعال در مسائل فرهنگى کشور در چارچوب اهداف مرکز؛
 .8تالش در جهت تحکیم مبانى فرهنگى نظام جمهورى اسالمى و دفاع از ارزشهاى اسالمى؛
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 .4همکارى با انجمن فارغ التحصیالن مؤسسه جهت رشد ،تقویت مبانى علمى ـ اخالقى و روحیه تعاون و اتحاد دینى
دانشپژوهان ،اساتید و دانشآموختگان با جلب موافقت مراجع ذىصالح ،بهویژه ریاست مؤسسه که منصوب از طرف
مقام معظم رهبری هستند.
فصل سوم :وظايف انجمن
ماده  :11انجمن داراى وظایف زیر است:
 .5انتقال نیازهاى علمى ،فرهنگى و اجتماعى بخشهاى مختلف اجرایى کشور به مؤسسه؛
 .7ارائه پیشنهادهاى اصالحى درباره برنامههاى آموزشى و پژوهشى مؤسسه بر اساس نیازهاى جامعه؛
 .8برگزارى کنفرانسهاى علمى و فرهنگى تخصصى برای باالبردن دانش اعضاء؛
 .4برگزارى اردوهاى علمى؛
 .1انجام پروژههاى مشترک علمى میان مؤسسه و سایر بخشهاى اجرایى کشور؛
 .6ایجاد تسهیالت مناسب برای استفاده دانشآموختگان از امکانات مؤسسه؛
 .7کمك به جذب دانشآموختگان در بخشهاى مناسب علمى و اجرایى کشور؛
 .3ایجاد ارتباط با سایر انجمنهاى علمى و مؤسسات؛
 .9انتشار نشریه و خبرنامه در جهت تحقق اهداف انجمن؛
 .58حفظ ارتباط دانشجو با مرکز پس از دانشآموختگی؛
 .55شرکت دادن دانشآموختگان در امور فرهنگی ،آموزشی ،پژوهشی و ...؛
 .57شناسایی دانشپژوهان نخبه (پژوهشی و فرهنگی)؛
 .58برگزاری سمینار و همایش مجازی کشوری.
فصل چهارم :شرايط عضويت
ماده  :12شرایط عضویت عبارتاند از:
 .5اعتقاد به اسالم ناب محمدی (ص) و مبانى نظام اسالمى؛
 .7دانشآموخته مرکز یا عضو هیأت علمى؛
 .8صالحیت اخالقى الزم؛
 .4پرداخت حق عضویت.
تبصره :لغو عضویت اعضایى که شرایط را از دست مىدهند با شوراى مرکزى است.
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فصل پنجم :ارکان انجمن
ماده  :13ارکان انجمن عبارتاند از:
الف .مجمع عمومى.
ب .شوراى مرکزى.
ج .دبیر کل.
تبصره :همه فعالیتهاى ارکان انجمن زیر نظر و تأیید ریاست مرکز قرار دارد.
لف .مجمع عمومى
ماده  :14مجمع عمومى شامل همه اعضاى انجمن است.
ماده  :15جلسات مجمع با حضور حداقل نصف بعالوه یك کل اعضاء رسمیت مىیابد و تصمیمات با اکثریت حاضرین در
جلسه گرفته خواهد شد.
تبصره  :1مجمع عمومى به دعوت دبیر کل تشکیل مىشود.
تبصره  :2مجمع عمومى سالی یكبار تشکیل جلسه خواهد داد.
تبصره  :3در صورت تصویب دوسوم اعضاى شوراى مرکزى و یا با پیشنهاد یكسوم همه اعضاى انجمن ،دبیر کل
موظف به تشکیل جلسه فوقالعاده خواهد بود.
ماده  :16وظایف و اختیارات مجمع عمومى:
الف .تصویب اساسنامه و یا هرگونه تغییر و اصالح آن؛
ب .انتخاب اعضاى شوراى مرکزى؛
ج .شنیدن گزارش ساالنه دبیر کل در زمینه فعالیتهاى انجمن و گرفتن تصمیمات الزم؛
د .تعیین و تصویب میزان حق عضویت؛
ه .تصمیمگیرى در مورد پیشنهادهاى ارائهشده از سوى شوراى مرکزى؛
و .تصمیمگیرى درباره انحالل انجمن؛
ز .بررسى و تصمیمگیرى نسبت به همه مواردى که در صالحیت سایر ارکان نیست؛
ح .تصویب بودجه و ترازنامهی ساالنه انجمن؛
ط .بررسى و تصویب مقررات ادارى ،مالى و معامالتى انجمن.
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ماده  :17همه مصوبات مجمع عمومى پس از تأیید ریاست مرکز قابل اجرا است.
ب .شوراى مرکزى
ماده  :18شوراى مرکزى مسئولیت برنامهریزى اجرایى انجمن را بر عهده دارد و بر حسن اجراى فعالیتها نظارت مىکند و
در همه امور مربوط به انجمن و فعالیتهاى اجرایى آن در برابر مجمع عمومى مسئول است.
ماده  :19شوراى مرکزى مرکب از هفت نفر است؛ شش نفر منتخب مجمع عمومى از بین اعضای انجمن و یك نفر نماینده
ریاست مرکز.
تبصره  :1تعداد اعضاى شوراى مرکزى با تصویب مجمع عمومى ،تا یازده نفر ( 9نفر اصلى  7نفر علىالبدل) قابل
افزایش است.
تبصره  :2اعضاى شوراى مرکزى براى مدت دو سال با رأى مستقیم و مخفى اعضاء انتخاب مىشوند .انتخاب دوباره
آنها بالمانع است.
تبصره  :3انتخاب اعضاى شوراى مرکزى با رأى دوسوم اعضاى حاضر در جلسه مجمع عمومى صورت خواهد گرفت.
تبصره  :4جلسات شوراى مرکزى با حضور دوسوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأى اکثریت اعضاى حاضر
در جلسه معتبر است.
تبصره  :5جلسات شوراى مرکزى حداقل ماهى یكبار تشکیل مىشود.
ماده  :21شرایط اعضاى شوراى مرکزى
اعضاى شوراى مرکزى باید شرایط زیر را دارا باشند:
 .5التزام به احکام اسالم.
 .7اعتقاد و التزام عملی به اصل والیت مطلقه فقیه.
 .8التزام به قانون اساسى جمهوری اسالمى ایران.
 .4تابعیت ایران.
 .1حسن شهرت.
 .6عدم سوء پیشینه.
تبصره :احراز شرایط فوق در نامزدهای عضویت در شورای مرکزی بر عهده کمیتهای سه نفره است که از سوی ریاست
مرکز منصوب میشوند.
ماده  :21وظایف و اختیارات شوراى مرکزى:
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 .5انتخاب دبیر کل از میان اعضای شورای مرکزی و عزل او؛
 .7تهیه و پیشنهاد آییننامهها برای تصویب در شورای مدیران مرکز؛
 .8اعالم مواضع و صادر کردن بیانیهها در جهت تحقق اهداف انجمن؛
 .4تصمیمگیری درباره نحوه برگزاری جلسات مجمع عمومی؛
 .1نظارت بر فعالیتهاى دبیر کل؛
 .6تأیید صالحیت اعضاء و لغو عضویت افراد فاقد صالحیت؛
 .7تصویب کمیتههاى تخصصى پیشنهادشده از طرف دبیر کل؛
 .3تهیه و تصویب تشکیالت اجرایى انجمن از جمله تأسیس دفاتر فرعی در چهارچوب اساسنامه برای تصویب در
شورای مدیران مرکز.؛
 .9پیشنهاد میزان حق عضویت اعضاء؛
 .58تأیید سیاستها ،خطمشیها و برنامهوبودجه ساالنه پیشنهادی از سوی دبیر کل؛
 .55انتخاب قائممقام ،دبیر اجرایی و مدیر مالی پیشنهادشده از سوی دبیر کل؛
ماده  :22همه مصوبات شوراى مرکزى پس از تأیید ریاست مرکز قابل اجرا است.
ج .دبیر کل
ماده  :23دبیر کل باالترین مقام اجرایى انجمن و مسئول حسن انجام همه امور ،هدایت فعالیتها و حفظ حقوق و منافع انجمن
طبق مفاد اساسنامه و آییننامه مصوب آن است.
ماده  :24وظایف و اختیارات دبیر کل.
 .5پیشنهاد قائممقام ،دبیر اجرایی و مدیر مالی به شورای مرکزی.
 .7امضای همه اسناد ،مکاتبات ،بیانیهها و دعوتنامهها.
 .8ارائه ترازنامه مالی ساالنه به شورای مرکزی.
 .4اجراى مصوبات شوراى مرکزى.
 .1نمایندگى انجمن در همه مراجع ،با حق توکیل به غیر.
 .6ارجاع دعاوى و حق صلح با تصویب شوراى مرکزى.
 .7پیشنهاد سیاست ،خطمشی ،برنامهوبودجه ساالنه ،تأسیس دفاتر فرعى و کمیتههای تخصصی و آییننامههای موردنیاز
به شوراى مرکزى.
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 .3تنظیم ،هدایت و انجام امور انجمن در قالب برنامهها و بودجه مصوب.
 .9ارائه گزارش عملکرد انجمن به مجمع عمومی.
تبصره :دبیر کل انجمن مىتواند بخشى از اختیارات خود را در چارچوب آییننامههاى مصوب انجمن به دیگرى (قائممقام)
واگذار کند.
فصل ششم :امور مالى
ماده  :25کارشناس مالى انجمن مسئول امور مالى ،حفظ و نگهدارى اموال و موجودیهاى نقدى ،دریافت حق عضویت از
اعضاء ،قبول هدایا و کمكهاى اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن است.
ماده  :26همه اسناد مالى و تعهدآور با امضاى دبیر کل و کارشناس مالی در شوراى مرکزى اعتبار خواهد داشت.
ماده  :27همه امور مالی انجمن تابع ضوابط و مقررات مالی مؤسسه است.
فصل هفتم :انحالل انجمن
ماده  :28انحالل انجمن با پیشنهاد ریاست مرکز و تصویب شورای سیاستگذاری مرکز انجام میشود.
ماده  :29در صورت انحالل انجمن ،کمیتهاى توسط مجمع عمومى انتخاب و زیر نظر ریاست مرکز نسبت به تسویه اموال
انجمن اقدام مىکند و همه اموال انجمن پس از تسویه در اختیار مؤسسه قرار مىگیرد.
ماده  :31این اساسنامه در  31ماده و  16تبصره تنظیم و در جلسه  5893/7/3به تصویب شورای مدیران مرکز رسید.
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