اساســنامه
مرکزافکارسنجی دانشجویان ایران

I S P A
Iranian Students’ Polling Agency

کلیات:
ماده  :1نام مرکز« ،مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران» است که به اختصار
«مرکز» نامیده میشود.
ماده :2نوع «مرکز» که با اهداف فرهنگی و مقاصد غیرتجاری ،غیرسیاسـی
و غیرصنفی تأسـیس شده ،غیرانتفاعی است.
ماده  :3مدت فعالیت «مرکز» از تاریخ تشکیل آن نامحدود است.
مـاده« :4مرکـز» از نظـر تشـکیالتی و خـط مشـی وابسـته بـه معاونـت فرهنگی
جهاد دانشـگاهی اسـت.
اهداف و موضوع فعالیت «مرکز»:
مركز افكارسنجی دانشجویان ایران

مـاده :5فعالیتهـا و اقدامـات «مرکـز» در چهارچـوب قوانیـن و مقـررات کشـور،
ی عالی انقالب فرهنگی ،اساسنامه و برنامه
سیاستهای فرهنگی مصوب شورا 
توسعه جهاد دانشگاهی انجامپذیر است.

ایسپا

مقدمه

ماده :6اهداف و موضوع فعالیت «مرکز» به قرار ذیل است:
 .1طراحی و اجرای برنامههای افکارسنجی و پژوهشهای میدانی
 .2ارائه خدمات مشاورهای ،افکارسنجی و اطالعرسانی
 .3فعالیتهای انتشـاراتی مطابق قوانین کشـوری و ضوابط و مقررات جهاد
دانشگاهی
 .4برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی تخصصی در زمینههای افکارسنجی

بـه یـاری خداونـد متعـال ،و بـا انگیزه ارتقاء سـطح دانش و
بینش عمومی و اعتالی فرهنگ کشور وبراساس اهداف
فرهنگی مصرحه در اساسنامه جهاد دانشگاهی و با التزام
به رعایت مقررات کشوری ،مطابق با مشخصات و شرایط
پیشبینـی شـده در ایـن اساسـنامه« ،مرکـز افکارسـنجی
دانشـجویان ایران» تأسیس میشود.

ماده :7به منظور نیل به اهداف و موضوع فعالیتهای پیشبینی شده در
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«مرکز» در حدود ضوابط جهاد دانشگاهی.
هـ  .نظارت بر عملکرد اجرایی و اداری سازمان در چهارچوب اساسنامه.
و .بررسی و تصویب عملکرد اجرایی ،اداری و مالی «مرکز».

اساسنامه «مرکز» میتواند با رعایت مقررات به عملیات زیر مبادرت نماید:
الف .انعقاد قرارداد در محدوده اهداف و وظایف مندرج در این اساسنامه
ب .تحصیـل وام یـا اعتبـار از بانـک هـا و مؤسسـات اعتبـاری و قبـول هدایـا و
اعطای جوایز به اشخاص مطابق آئیننامه مالی معامالتی جهاد دانشگاهی
ارکان «مرکز»:

ماده  :12رئیس مرکز
رئیس «مرکز» توسط معاون فرهنگی پیشنهاد و پس از تصویب هیأت امناء با
حکم رئیس جهاد دانشگاهی برای مدت سه سال منصوب میشود.
تبصـره :رئیـس «مرکـز» مجـری تصمیمـات هیـأت مدیـره بـوده و علاوه بر آن
میتوانـد در حـدود اختیـارات تفویضـی اقدامـات الزم قانونـی را انجـام دهـد.

ماده  :8ارکان «مرکز» به شرح زیر است:
الف .هیأت مدیره
ب .رئیس
ج .مجمع عمومی

ماده  :13رئیس «مرکز» مسئول اداره مرکز و مجری مصوبات هیأت مدیره و
سرپرست کلیه امور اداری مرکز است.

ماده  :9هیأت مدیره
هیأت مدیره مرکز متشکل از افراد ذیل میباشد:
 .1رئیس جهاد دانشگاهی (رئیس هیأت مدیره)
 .2معاون فرهنگی(نایب رئیس)
 .3رئیس «مرکز»
 .4دو نفـر از صاحبنظـران علمـی و فرهنگـی بـه پیشـنهاد معـاون فرهنگـی و
تائیـد رئیـس جهاد دانشـگاهی.
 .5تبصره :احکام اعضای هیأت مدیره «مرکز» برای مدت سـه سـال از سـوی
رئیـس جهـاد دانشـگاهی صـادر میشـود .انتخاب مجدد اعضـاء هیأت مدیره
بالمانع است.

ماده  :14مجمع عمومی
مجمع عمومی مرکز متشـکل اسـت از اعضای هیأت مدیره و رؤسـای شـعب و
جلسـات آن حداقل سـالی یک بار تشـکیل خواهد شد.
تبصره :آئیننامه داخلی مجمع عمومی ازسـوی هیأت مدیره پیشـنهاد و در
اولین جلسـه مجمع عمومی به تصویب خواهد رسـید.
ماده  :15وظایف مجمع عمومی
 .1استماع گزارش فعالیتهای ساالنه مرکز
 .2پیشنهاد برنامههای آتی مرکز
 .3ارائه پیشنهاد در خصوص اصالح آئیننامهها و دستورالعملهای مرکز

مـاده  :1٠جلسـات هیـأت مدیـره حداقـل هـر مـاه یکبـار تشـکیل و تصمیمـات
هیـأت مدیـره بـا رأی اکثریـت اعضـاء معتبر اسـت.

ماده :16شعب مرکز
«مرکز» میتواند با تصویب هیأت مدیره و براساس آئیننامههای مربوطه نسبت
به تشکیل شعبه در واحدهای جهاد دانشگاهی اقدام نماید.
تبصره :مسئولیت اداره شعب در واحدهای جهاد دانشگاهی با معاون فرهنگی
واحد ذیربط خواهد بود.

ماده  :11اهم وظایف هیأت مدیره بشرح زیر است:
الف .تهیه و تنظیم بودجه و تصویب برنامهها ،آئیننامهها و دستورالعملها
و روشهای اجرایی
ب .پیشـنهاد نمودار تشـکیالتی و اصالح یا تغییر اساسـنامه یا انحالل «مرکز»
بـه رئیـس جهاد دانشـگاهی جهت تصویـب در هیأت امناء
ج .اخذ تصمیم درباره پیشنهاداتی که از سوی رئیس «مرکز» ارائه میشود.
د .بررسی و تصویب اخذ وام یا اعتبار و انجام هر اقدام قانونی دیگر به نمایندگی

ماده  :17منابع مالی «مرکز» به شرح زیر است:
الف .اعتبارات تخصیص یافته از سوی جهاد دانشگاهی
ب .قبول کمکها و هدایای مردمی.
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تشـکیل کانون پرسشگران دانشجو
 .5ارتقـاء بینـش سیاسـی اجتماعـی و فرهنگـی دانشـجویان از طریـق برگزاری
جلسـات نقد و بررسـی پیرامون گزارشـات افکارسـنجی
 .6ارائه آموزش های تخصصی در حوزه افکارسنجی به دانشجویان عالقمند

ج .درآمدهای حاصل از فروش تولیدات ،فعالیتها و خدمات و آثار «مرکز».
مـاده  :18فعالیتهـای مالـی و معامالتـی «مرکـز» مشـمول آئیننامـه مالـی و
معامالتـی جهـاد دانشـگاهی خواهـد بـود.
ماده  :19کلیه اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل
چـک ،سـفته ،بـرات و مکاتباتـی کـه بـه نحـوی بـرای «مرکـز» الـزامآوار و ایجاد
تعهـد نماینـد بـا امضـاء رئیس هیأت مدیره و رئیس «مرکـز» معتبر خواهد بود.
تبصـره :مکاتبـات اداری مرکـز مطابـق آئین نامـه مکاتبات جهاد دانشـگاهی
توسـط رئیـس مرکز انجـام میپذیرد.

ماده  :3ارکان شورا
 -1شورای شعبه
 -2مسئول شعبه (معاون فرهنگی واحد)
ماده  :4ترکیب شورای شعبه
 .1رئیس واحد (رئیس شورا)
 .2معاون فرهنگی (نائب رئیس شورا و مسئول شعبه)
 .3مدیر اجرایی شعبه
 .4دو نفـر صاحـب نظـر در زمینـه تحقیقـات اجتماعی و فرهنگی به پیشـنهاد
معـاون فرهنگـی و تائیـد و حکـم رئیس واحد
تبصره :1مدیر اجرایی شعبه ،به پیشنهاد معاون فرهنگی و حکم رئیس واحد
مصوب میشود.
تبصره  :2مسئول شعبه میتواند تمام و یا بخشی از وظایف خود رابه مدیر
اجرایی شعبه تفویض نماید .واگذاری مسئولیت به غیر موجب سلب مسئولیت
مسئول شعبه نخواهد بود.
تبصره  :3احکام اعضاء شـوای شـعبه توسـط رئیس واحد و برای مدت سـه
یگـردد .تمدیـد مدت عضویت در شـورای شـعبه بالمانع اسـت.
سـال صـادر م 

مـاده  :2٠کلیـه فعالیتهـای «مرکز» بایسـتی در جهت تحقق اهداف «مرکز»
که در این اساسـنامه به آن تصریح شـده انجام گردد.
ماده  :21این اساسـنامه در  21ماده و  5تبصره در شـصت و ششـمین جلسـه
هیـأت امنـاء جهـاد دانشـگاهی در تاریخ  138٠/٠7/٠2به تصویب رسـید.

آئیننامه شعب مرکز افکارسنجی
ماده  :1به استناد ماده  16اساسنامه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران شعب
مرکز در واحدهای جهاد دانشگاهی تشکیل و مطابق با مواد این آئیننامه زیر
نظر معاون فرهنگی واحد اداره خواهد شد.
تبصره :مسئولیت اداره شعبه در هر واحد جهاد دانشگاهی با معاون فرهنگی
واحد ذیربط خواهد بود.

ماده  :5وظایف شورای شعبه
 .1تهیه و تنظیم برنامههای شعبه
 .2اجراء برنامههای ابالغ شده از مرکز
 .3نظارت بر حسن اجراء فعالیتهای شعبه
 .4ارائه گزارش عملکرد شعبه به هیأت مدیره مرکز

ماده  :2وظایف
 .1اجرای طر حهای نظرسنجی ابالغ شده از سوی مرکز
 .2اجـرای طر حهـای نظرسـنجی و پیمایـش مورد نیاز دسـتگاهها و نهادهای
اسـتان و منطقه فعالیت
 .3انجام طر حهای نظرسنجی مورد نیاز معاونت فرهنگی ،جهاد دانشگاهی
و سایر نهادهای فرهنگی دانشگاه
 .4جلـب و جـذب دانشـجویان عالقمنـد به فعالیتهای فرهنگـی و اجتماعی و

ماده  :6وظایف مسئول شعبه
 .1اداره امور اجرایی شعبه
 .2اجرای تصمیمات شورای شعبه
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 .3بکارگیـری و جـذب نیروهـای مـورد نیـاز در چارچـوب آئیننامههـای مرکز و
مقررات جهاد دانشـگاهی
 .4اجرای طرح های ارجاعی ازسوی مرکز
 .5ایجاد ارتباط با نهادها و دستگاهها منطقهای به منظور انجام طرح های
افکارسنجی
 .6تنظیم و انعقاد قراردادهای مصوب شورای شعبه
 .7انجام مکاتبات الزم طبق آئین نامه مکاتبات جهاد دانشگاهی

نمودارسازمانی شعبه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
اصالح شده در جلسه مورخ 1394/٠2/14
هیأت مدیره مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

ماده  :7نحوه اجرای طرح های استانی
اجـرای طـرح هـای اسـتانی از سـوی شـعبه ،بـا هماهنگـی مرکـز بالمانـع اسـت.
مسـئول شـعبه موظـف اسـت طـرح هـای شـعبه را قبـل از اجـراء به مرکـز ارائه و
مجـوز الزم را اخـذ نمایـد.

جهاد دانشگاهی واحد

ماده :8منابع مالی شعبه
منابع مالی شعبه عالوه بر کمکهای جهاد دانشگاهی عبارتند از:
 .1هدایا و کمکهای مردمی
 .2درآمد حاصل از اجراء قراردادها
تبصـره :کلیـه فعالیتهـای مالـی مرکـز در سـرفصلهای جداگانـه حسـابداری
مشـخص ،در حسـابهای واحـد ثبـت میگـردد.

شورای شعبه

معاون فرهنگی واحد
(مسئول شعبه)

ماده  :9ضوابط اداری مالی
شعبه از نظر مقررات اداری مالی تابع آئین نامههای جهاد دانشگاهی خواهد بود.

مدیر اجرائی شعبه

ماده  :1٠تشکیالت شعبه
تشکیالت شعب مرکز در واحدهای جهاد دانشگاهی دارای یک مدیر اجرایی
و حداکثرسه کارشناس است.
تبصره :مدیر اجرایی شعبه همطراز مدیر اداره است.

کارشناس
پرسشگری
و دادهپردازی

ماده  :11این آئیننامه به همراه پارهای تغییرات در  11ماده و  5تبصره (در
جلسـه مورخ  )1384/٠2/14هیأت مدیره افکارسـنجی دانشجویان ایران به
تصویب رسید و پس از امضای رئیس جهاد دانشگاهی در ذیل آن برای کلیه
واحدهای جهاد دانشگاهی الزم اجراء خواهد بود.

کارشناس
ارتباطات
و اطالعرسانی

کارشناس
پژوهش

سطح سازمانی شعب مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در سطح اداره تعریف و
مزایای مدیر اجرایی شعبه افکارسنجی به میزان مدیر اداره محاسبه خواهد شد.
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افکارسن� دانشجویان ایران (ایسپا)
مرکز
ج
تلفن٠21 - 66487٠18 - 21 :
پست ت
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@ispa_polling
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ISPA
Iranian Students’ Polling Agency

ایسپا را در آپارات دنبال کنید
www.aparat.com/ispapoll

