
 اساسنامه

 شريف در سوئد یانجمن دانشگاه صنعت

 )سوتای سوئد(

 

 انداز چشم

 است که در گذشته و يا حال در مقام استاد، دانشجو و کارمند با دانشگاه پيوند داشته و یسوئد جمع افراد یسوتا انجمن

 .رد کرد یسياس یو يا باورها یقوم یبه دليل مذهب، وابستگ توانياين انجمن را پذيرفتهاند. عضويت هيچکس را نم اساسنامه

 نام .1

 .باشديسوئد م ینوان کوتاه شده آن سوتااست که ع "شريف در سوئد یانجمن دانشگاه صنعت"اين تشکل  نام

 

 تعريف .2

 .است یسوئد يک انجمن فرهنگ یسوتا .2.1

 .است یيا مذهب یسياس یهايسوئد به دور از وابستگ یسوتا .2.2

 .انجمن در استکهلم مستقر خواهد بود یدفتر مرکز .2.3

 

 هدف و برنامه .3

 .اعضا یو اجتماع یتقويت روابط آکادميک، حرفها .3.1

 .در جامعه یو فرهنگ یاجتماع یاشتن نقش فعال در عرصههاد .3.2

 

 یساختار سازمان .4

 . فوقالعاده، هيئت مديره، هيئت تدارک انتخابات، بازرس یساالنه، مجمع عموم یعموم مجمع

 فوقالعاده یساليانه و مجمع عموم یمجمع عموم .4.1

 .شوديانجمن است که تا پايان ژوئن هر سال برگزار م یباالترين ارگان تصميمگير یمجمع عموم .4.1.1

سوئد  یسوتا یدست کم يک چهارم اعضا یمجمع فوقالعاده به تشخيص هيئت مديره و يا به تقاضا .4.1.2

است و حق اظهار نظر و ارائه  یيک را یدارا یو فوق العاده، هر عضو ی. در مجمع عمومشوديم تشکيل

 دارد.  پيشنهاد

از  شي( بیحق را یوکالت )برا قياز طر ايو  یمجاز اي یانجمن با شرکت حضور یجلسه مجمع عموم .4.1.3

 اتيه تي. چنانچه اکثرابدي یم تيرسم رهيمد ئتيه یاعضا تياکثر زيانجمن و ن یپنجاه درصد اعضا

 .ابدي یم تيدرصد اعضا رسم 70در مجمع حاضر نشوند، جلسه با حضور  یليبه هر دل رهيمد

 شدن احراز نکند، ظرف حداکثر دو ماه بايد یرسم یحد نصاب الزم را برا یکه مجمع عموم یدر صورت .4.1.4

 .يابديساده اعتبار م یشرکت در مجمع فوقالعاده فرستاده شود. اين مجمع با اکثريت یابه اعضا بر یفراخوان



اکثريت  یمثب ِت دست کم دو سّوم اعضا شرکت کننده و در ساير موارد با را یدر اساسنامه با رأ تغيير

 .رسديتصويب م به یعاد

 .بايد دست کم چهار هفته پيش از تشکيل آن به اعضا ارسال شود یفراخوان شرکت در مجمع عموم .4.1.5

 .بايد مکان، زمان و نيز پيشنهاد دستور کار ضميمه شود یدر فراخوان شرکت در مجمع عموم .4.1.6

 :بايد به قرار زير و همراه با صورت جلسه باشد یمجمع عموم ینحوه برگزار .4.1.7

 گشايش جلسه. .4.1.7.1

 .شمارش گر آراء و تنظيم گر صورت جلسه ،یيس جلسه، منشانتخاب رئ .4.1.7.2

 .به رسميّت شناختن مجمع .4.1.7.3

 تصويب دستورکار. .4.1.7.4

 .دوره پيشين یگزارش عموم .4.1.7.5

 .دوره پيشين یگزارش مال .4.1.7.6

 گزارش بازرس. .4.1.7.7

 تائيد رفع مسئوليت از هيئت مديرهگزارش بازرس و  ،یگزارش مال ،یتائيد گزارش عموم .4.1.7.8

 .پيشين

 طرح ها و پيشنهادها. .4.1.7.9

 .و بودجه دوره فرارو یتصويب برنامه کار .4.1.7.10

 :يک دوره دو ساله یانتخاب هيئت مديره برا .4.1.7.11

 باشند. دئکشور سو ميمق ديو صندوقدار انجمن با رهيمد اتيه سيير .4.1.7.11.1

 .انتخاب پنج يا هفت عضو هيئت مديره .4.1.7.11.2

 انتخاب دو عضو علی البدل. .4.1.7.11.3

 .البدل یانتخاب بازرس و بازرس عل .4.1.7.11.4

 .انتخاب دو نفر به عنوان مسئولين تدارک انتخابات .4.1.7.11.5

 .قرار گرفته است یکه در دستور کار جلسه مجمع عموم یموارد ديگر یپيگير .4.1.7.12

 اعالم پايان جلسه.  .4.1.7.13

 

 هيئت مديره انجمن .4.2

 . شونديبرگزيده م یدر مجمع عموم البدل، یيا هفت نفر عضو و دو عضو عل مديره انجمن، شامل پنج هيئت

دو کانديدای اولی که مقيم کشور سوئد باشند و باالترين رای را در انتخابات مجمع عمومی درميان  .4.2.1

عضو هيات مديره انجمن  ۷يا  ۵کانديداهای مقيم کشور سوئد بدست بياورند به عنوان دو نفر عضو از 

رده و بدون توجه به عضو و دو عضو علی البدل فقط به ترتيب آرای بدست آو ۵يا  ۳شوند. باقی برگزيده می

 .شوندشرط مقيم سوئد بودن به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هيات مديره )به ترتيب( برگزيده می

ماه سابقه  کيانتخابات حداقل  خيتا قبل از تار ديسوئد با یانتخابات بورد سوتا ینامزدها .4.2.1.1

 انجمن را دارا باشند. نيدر ا تيعضو



کانديدايی که مقيم کشور سوئد بوده و در شمارش آرا بيشترين رای را در ميان کانديداهای مقيم کشور  .4.2.2

 .دشوسوئد بدست آورده به عنوان رييس هيات مديره انتخاب می

هيات مديره از ميان خود معاون، مسئول تشکيالت، مسئول روابط عمومی، مسئول گردهمائی ها و فعاليت  .4.2.3

 .های فوق برنامه، صندوقدار و سرانجام مسئول تارنمای انجمن را برمی گزيند

چنانچه به غير از رييس هيات مديره فقط يک فرد ديگر از اعضا انتخابی هيات مديره مقيم  .4.2.3.1

شود؛ در غير اينصورت ئد باشد، اين عضو هيات مديره به عنوان صندوقدار انتخاب میکشور سو

صندوقدار در جلسه اول اعضا هيات مديره از بين اعضا هيات مديره که مقيم کشور سوئد هستند 

 .شودتوسط اعضا هيات مديره انتخاب می

 را به شرکت در جلسات البدليعل یو اعضا دهديهيئت مديره ساالنه دست کم چهار بار جلسه تشکيل م .4.2.4

 .کنديمديره تشويق م هيئت

 .کنديم یاعضا اطالع رسان یهيئت مديره در نشستها .4.2.5

 .است یانجمن در فاصله دو مجمع عموم یو مسئول تمام فعاليتها یهيئت مديره مجر .4.2.6

 .شوديمدت دو سال انتخاب م یو برا یمخف یگير یهيئت مديره در يک را .4.2.7

 .برگزيده شوند یبيش از دو دوره پياپ تواننديرئيس هيئت مديره و معاون هيئت مديره نم .4.2.8

 .شوديگرفته م یاکثريت عاد یتصميمات هيئت مديره با را .4.2.9

در شوند.  یم قيتشو رهيمد تيياما به شرکت در جلسات ه ستندين یحق را یالبدل دارا یعل یاعضا .4.2.10

او خواهد شد و  نيالبدل جانش یعل یاز اعضا یکيدر جلسات،  رهيمد تيياز ه یعضو یموقت بتيصورت غ

 .شوديم یمستعف یاعضا نيگزيالبدل جا یعضو عل نيهمچن

 کنديناظر اساسنامه انجمن است و تضمين م کند،يم یهيئت مديره را رهبر یرئيس هيئت مديره فعاليتها .4.2.11

پيش آيد و  یرئيس هيئت مديره مشکل یجمن به اجرا گذاشته شود. چنانچه براو تصميمات ان مقررات که

کار  ،یو معاون هيئت مديره، تا مجمع بعد دهدينتواند به کار خود ادامه دهد، استعفا م یديگر دليل يا به

 .کنديم اداره انجمن را

 .گيرديساالنه را در بر م یهيئت مديره، زمان بين دو مجمع عموم یسال کار .4.2.12

 

  بازرس .4.3

 .شونديو به مدت دو سال انتخاب م یاعضا در مجمع عموم یمخف یبا را البدليبازرس و بازرس عل .4.3.1

 .بازرس مستقل از هيئت مديره است .4.3.2

داشته باشد. بازرس در  یسوئد همخوان یبا اساسنامه سوتا رهيمد ئتيه تيکه فعال کنديم نيبازرس تضم .4.3.3

 .دهدينشست ساالنه اعضا گزارش م

 روز پيش از نشست ساالنه اعضا در اختيار هيئت مديره یکه گزارش خود را س شوديبه بازرس توصيه م .4.3.4

 .دهد قرار

 

 عضويت .5

  عضو .5.1



 یکه شاخه محل یتا زمان توانند،يشريف دانشجو بوده و يا کار کردهاند م یساکنان اروپا که در دانشگاه صنعت همه

 عضويت کنند. تاييد حق عضويت آنان با هيئت یسوئد تقاضا یرا ايجاد کنند، از طريق هيئت مديره سوتا خود

 .سوئد است یسوتا مديره

 عضو وابسته .5.2

 یسوئد پذيرفته شوند. يک عضو وابسته از حق رأ یبه عنوان عضو وابسته در سوتا توانندييک عضو م بستگان

 .نيست برخوردار

 شروط عضويت .5.3

 .به اساسنامه سوتا یپايبند .5.3.1

 .پرداخت حق عضويت .5.3.2

 یاعضا گريو شماره تلفن خود را به د ليميا ،یشدن نام، نام خانوادگ دهياجازه د دئسو یسوتا یعضو رسم .5.3.3

 دهد. یم ديسو یسوتا

 .برخوردارند یهمه اعضا از حقوق و وظايف برابر .5.3.4

 .است یعضويت به صورت فرد .5.3.5

 .شوديسوئد مشخص م یميزان حق عضويت توسط سوتا .5.3.6

 :به کار بگيرد که یتدابير اخطار، تعليق و اخراج را در مورد عضو توانديهيئت مديره م .5.3.7

 .گذاردياساسنامه را زير پا م .5.3.7.1

 .پردازديحق عضويت خود را نم .5.3.7.2

 .برسند یبايد به تصويب مجمع عموم یچنين تصميمات انضباط .5.3.7.3

 

 یمنابع مال .6

 .داشته باشد یو يا پست یبانک یانجمن بايد حساب کاربر .6.1

 :تانجمن به قرار زير اس یمنابع مال .6.2

 حق عضويت ها .6.2.1

 فعاليت های فرهنگی .6.2.2

 .یدولت یو ساير يارانهها یحاميان انجمن، يارانه مطالعات یاز سو یمال یها و پشتيبان يارانه .6.2.3

حاصله را صرف بهبود کار و پيشرفت  یندارد بلکه درآمدها یخود اهداف انتفاع یسوئد در فعاليتها یسوتا .6.3

 .کنديم انجمن

يارانه، پس از تصويب آن در هيئت مديره، نخست بايد به بورد سوتا ارسال شود. چنانچه مبلغ  یتقاضا برا .6.4

يارانه درخواست کرد. هيئت مديره  توانيم یو کمون ینبود، از حاميان انجمن و يا مقامات دولت یکاف شده دريافت

 .توضيح دهد مصرف يارانهها را در گزارش ساالنه خود به دقت یچگونگ بايد

 

 انحالل .7

 :شوديبه داليل زير منحل م انجمن



 که قوانين کشور گيرديقرار م یانجمن در اختيار سازمان یهايکليه دارائ ی: در چنين صورتیمال یورشکستگ .7.1

 .دارديمقرر م سوئد

آن بگيرند. در  ساليانه يا فوق العاده و با کسب دوسوم آرا تصميم به انحالل یانجمن در مجمع عموم یاعضا .7.2

 د.شويانجمن بين اعضا تقسيم م یکليه داراييها یصورت چنين

 

 یو سال عمليات یسال مال.  .8

 .انجمن مطابق تقويم ساالنه سوئد است یو سال عمليات یمال سال

 

 تغييرات و تکميل .9

 يک یشرکت کننده امکان پذير است. هر عضو یو با آراء دو سوم اعضا یو تکميل اين اساسنامه در مجمع عموم تغييرات

 .نسخه از اساسنامه معتبر انجمن را بايد دريافت کند

 

*********************************** 


