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 سمه تعالياب
 

 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

 اساسنامه

 

 رياضي ومعل ايراني هاي اتحاديه انجمن     

 

 تعريف نام و -فصل اول
  

در ايان   هااي علمای مارتبا راا رياضاهاب  اه راه ا ت اار         متشکل از انجمنرياضی وم عل ايرانی اتحاديه انجمن هاي :1ماده 

مساتول  شخ اهت قواو ی    ه  است و غهر سهاسی ، غهرانتفاعی، غهردولتیعلمیاي سسهؤم ،نامهده می شود اتحاديهاساسنامه 

ههئت ماديره مای تواناد نسابت راه ت ههار       است و  شا ه علوم پايه ،، رزرگراه قوانی، فرهنگستان علوممر ز آن در تهرانو  دارد

  .نشانی دفتر مر زي آن ا دام نمايد

 . ارج از  شور داشته راشديا سراسر  شور در  اتیشعبنمايندگی يا تواند می  اتحاديه. 1تبصره 

 

 :فاهدا -فصل دوم
     

 : رار زير استه ر اتحاديه افهدا :2ماده 

 عضوي علمی انجمن ها و هم افزايی ايجاد هماهنگی  .1-2

ملای و  مجاام    ،و اجرايای  شاور   پژوهشیسساب آموزشی و ؤها، م دانشگاه واي سه گانه، را  ي هاانجمن  مك ره ارتباط .2-2

 و ساير رخشهاي دولتی و غهر دولتی المللی رهن

 هاي عضوهاي علمی انجمنسازي تحوهواب و ساير فعالهتدفمنده  هاي علمی، فعالهتتشويق، ترغهب و قمايت از . 3-2

 هاي علمی شناساندن جايگاه وا عی و توويت انجمن  .4-2

 گذاري و اجرايی  شور گذاري رر روند  انون ره منظور قضور فعال در مجام  تخ  ی رراي تأثهر هاي الزم ايجاد زمهنه .5-2

 ي عضوها انجمنيت از قووق قما  .6-2

  .هاي علمی ايران  مك ره پهشبرد اهداف  مهسهون انجمن .7-2
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 :عهده  دارده رزير را  اهداف  ود، وظايف رراي نهل ره اتحاديه   :3ماده 

، فرهنگای و  فنی ، آ رين پهشرفتها و دستاوردهاي علمی و  سب اطالع از عضو هاي رر راري ارتباط رهن انجمن مك ره  . 1-3

 ها ره منظور توسعه فعالهت آن ي عضومهان انجمن ها و تجارب اين اطالعابو تبادل جهان و نشر  ا ت ادي 

 .و اجرايی  شورگزاري ،  انونهاي علمی را مرا ز آموزشی، پژوهشی، صنعتی  مك ره رر راري و تسههل ارتباط انجمن . 2-3

راراي  ماك راه امار      عضاو هااي  جما  آوري و رررسای پهشانهادهاي انجمان    همکاري در جهت ممهازي توساعه علاوم،     . 3-3

 هاي توسعه علوم، تحوهواب و فناوريسهاستگذاري در زمهنه

 .فنیپژوهشی و علمی، استانداردهاي طرح ها و آئهن نامه ها و ، مشاوره و نظارب رر تدوين ،تههه . 4-3

  ماك هزيناه هااي   و  هاا ، نشاان و اعضاء آنها در امر مطالعاب و تحوهواب از طريق اعطااء جاوايز   عضو هاي تشويق انجمن . 5-3

 . وتاه يا رلند مدبآموزشی هاي تح هلی و دوره

علام و فنااوري و    پهشکساوتان هااي  ااب راه وياژه راه      جوايز در مناسبتتودير، تجلهل و اعطاي ايجاد تسههالب جهت  . 6-3

 .ن جوانمحووا

 .هاي علمیهاي الزم را  مهسهون انجمنهما هنگی و همکاري وعضو هاي مشکالب انجمن تالش در جهت رف  موان  و . 7-3

 .هاي علمیو ارائه راهکارهاي الزم در قکمهت اعضاءارائه مشاوره ره  . 8-3

 .عضوهاي اعتالء جايگاه انجمنرراي تالش  .9-3

 .اعضاءرر راري ر ارت سالم رهن  . 11-3

 .الزم تخ  ی و اجرائی -علمی مهته هاي  ارگروه ها وتشکهل  . 11-3

 .هاي مجازيچاپ و انتشار نشرياب و  تب و ايجاد سامانه . 12-3

 .هاي عضوانجمنهاي هاي علمی و فعالهت مك ره اجراي انواع ارزياری . 13-3

 .هاي علمی رراي پهش ررد علوم رياضی همکاري را نهادها و تشکل. 14-3

 عضويت در مجام  علمی رهن المللی .15-3

 

 انواع و شرايط عضويت -فصل سوم
      

 :اتحاديه دو نوع عضو دارد :4ماده 

 :پهوستهقوو ی  عضو: الف

هااي   مهساهون انجمان  داراي مجاوز فعالهات از   ثبت شده و  علوم رياضیهاي تخ  ی مرتبا را رشته -هاي علمی انجمن همه

راهش از   و راشاند  و وزارب آماوزش و پارورش   وزارب رهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،وزارب علوم، تحوهواب و فناوري علمی 

 .در آينداتحاديه توانند ره عضويت قوو ی پهوسته ، میها گذشته راشدسال از تاريخ تأسهس و ثبت  انونی آنيك

 :عادي قوو ی عضو:ب

توانناد راه   فعالهت می نمايند مای  مرتبا را رياضهاب هاي علمی ه در زمهنه  غهردولتیو   وصی  ،اشخاب قوو ی دولتی همه

 . درآيند اتحاديه عاديقوو ی  عضويت 

 .رپردازدضويت  ود عره عنوان قق   ند، همه ساله مبل ی را  ه مجم  عمومی تعههن می هر عضو اتحاديه رايد  :2تبصره 
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راه طاور مساتمر     اود را   نه ه تا  بل از تشکهل مجم  عمومی قق عضاويت سااال   اتحاديهپهوسته هر عضو نماينده  :3تبصره 

 .دارد  عمومی را هر جلسه مجمدر رأي دادن و قق شر ت  ،پردا ته راشد

 .رأي در مجم  عمومی شر ت  ند تواند ردون ققنماينده هر عضو قوو ی عادي نهز می: 4تبصره 
 

 :در موارد زير عضويت  اتمه می يارد :5ماده 

 .استعفاي  تبی عضو .1-5

 در دو سال متوالیعدم پردا ت قق عضويت  . 2-5

 عضو فرعدم رعايت ت مهماب مجام  عمومی از ط . 3-5

 انحالل . 4-5

توسا ههئت ماديره تحواق    5-4تا  5-1 ه را اعالم موارد  از ا تهاراب مجم  می راشد پهوسته يسلب عضويت اعضا: 5بصره ت

 . واهد پذيرفت
 

صورب  تبی و را ذ ر مرج  ت مهم گهرنده و دالئل آن توسا ههئات ماديره راه  عضاو     ه سلب عضويت می رايست ر: 6 تبصره

 .ارالغ گردد

 .امکان پذير  واهد رود ههئت مديره ت ويبرا ان  ورف  مپس از  ،منف ل شدهعضويت مجدد عضو  :7 تبصره

 

 :اتحاديهاركان  -فصل چهارم
 

 :عبارتند از اتحاديهار ان : 6ماده 

 بازرس .6-3  هيئت مديره .6-2  مع عمومي امج .1-6
 

 مع عموميامج: 1-6

و انواع آن راه شارح    شودمی تشکهل ، هر عضو دو نماينده،اتحاديه پهوسته ياعضانمايندگان مجام  عمومی از اجتماع  :7ماده 

 ::زير است

و در موا ا  ديگار نهاز راه طاور       گاردد  ماهه دوم هر سال مالی تشاکهل مای   سهرار و در ساالنه يك: مجم  عمومی عادي -1-7

 اه   رسهدگی ره اماوري  رراي ،العاده در مر ز اصلی اتحاديه يا در هر محل ديگري در ايران  ه ههئت مديره تعههن می نمايد فوق

را قضور هر دو نمايناده ياا قضاور ياك     )عالوه يك اعضاء ه ن ف ر ِ م دستقضور .شودمیتشکهل  دستور جلسه آن است،جزء 

، قاصل نشد الزماگر در اولهن دعوب قد ن اب  .در اين مجم  ضروري است( نماينده و و الت  تبی از نماينده ديگر همان عضو

و ا ذ ت مهم  واهد  ياردمی واهد شد و را قضور هر عده از اعضاء رسمهت هل از اعضاء تشک دعوب را  مجم  رراي رار دوم  اين

در اين مجم  ت مهماب همواره را ا ثريت ن اف راه عاالوه     . ه در دعوب دوم نتهجه دعوب اول  هد شده راشدره شرط آن شد، 

 .رازرسان  ه ا ثريت نسبی  افی است و  اعضاء ههئت مديرهمگر در مورد انتخاب ، يك آراء قاضر در جلسه معتبر  واهد رود 
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العاده راشد، را دعاوب از   اين اساسنامه نهاز ره تشکهل مجم  عمومی فوقدر هر مو    ه طبق : العاده مجم  عمومی فوق -2-7

را قضور هر دو نمايناده ياا قضاور ياك نمايناده و و الات       )ن ف ره عالوه يك اعضا  ِ م دست قضور .تشکهل  واهد شد اعضاء 

اگر در اولهن دعوب قد ن اب مذ ور قاصل نشد مجم  رراي رار .در اين مجم  ضروري است (  تبی از نماينده ديگر همان عضو

 اه در دعاوب دوم   راه شارط آن    ند، میو اتخاذ ت مهم  يافتهمیدوم دعوب و را قضور رهش از يك سوم اعضاء جلسه رسمهت 

 .استاين مجم  همواره را ا ثريت دو سوم اعضاء قاضر در جلسه معتبر ت مهماب . نتهجه دعوب اول  هد گرديده راشد

دو نااظر و ياك منشای  اه در مجما  انتخااب مای        ،  عمومی توسا ههئت رئهسه اي مر ب از يك رئهس هر مجم :8تبصره 

 .نامزد راشندراب ههئت مديره و رازرس اعضاء ههئت رئهسه نبايد از رهن  سانی راشند  ه  ود را در انتخا .اداره می شوند ،گردند

دستور جلسه  هد  مجام  عمومی اعم از عادي يا فوق العاده فوا موضوعاتی را مورد رسهدگی  رار  واهند داد  ه در  :9تبصره 

ي رأاعضاء اصالتاً يا و التاً در مجم  قضور داشته راشند و نسبت راه طارح موضاوعاب ديگار      همه ه  مگر در صورتی ،شده راشد

 .وافق ردهندم

هر يك از جلساب مجم  عمومی را می  ،موضوعاب مندرج در دستور جلسه مورد ا ذ ت مهم وا   نشود هرگاه تمام  :11تبصره 

ره روز ديگري  ه نبايد ديرتر از دو هفته از تاريخ جلسه  بال   ،توان را راي ا ثر اعضاء  ه اصالتاً يا و التاً در مجم  قاضر شده اند

و در جلساب رعد مجم  را هماان قاد ن ااب جلساه اول      نهستتمديد جلسه محتاج ره دعوب و آگهی مجدد  . ردراشد مو ول 

 .رسمهت  واهد داشت

  .استفوا داراي يك قق رأي پهوسته اعضاء  نمايندگان هر يك از: 11تبصره 

تساوي در انتخاب آنان  لل ايجااد  و اين  راشدآراء چند نفر مساوي در انتخاب اعضاي ههئت مديره و رازرسان هرگاه  :12تبصره 

 . رعه رهن همان اشخاب عمل  واهد شد د هه ر  ند، 

در مجاام  صاا  ررگازاري  رهست روز  بل از تاريخ قدا ل تنها اعضايی قق رأي  واهند داشت  ه  ارب عضويت آنها  :13تبصره 

 .شده راشد

هناد  اآئهن نامه ها و م وراب  مهسهون انجمنهااي علمای اياران  و    تمام مجام  در ت مهماب  ود ملزم ره رعايت  :14تبصره 

  .رود

انتشاار  و يا آگهای در روزناماه  ثهار االنتشاار      الکترونهکیرا پست دعوب رراي تشکهل مجام  عمومی ره صورب  تبی  :8ماده 

 . روز  واهد رود 41روز و قدا ثر 21 فاصله رهن نشر دعوب مجام  عمومی و تاريخ تشکهل آن قدا ل  .ياردمی

قضور ( ً لتاً يا و التاااص)  ه در مجم   اعضاء در مجم  قاضر راشند و همچنهن نسبت ره اشخاصی تمامدر موا عی  ه : 9ماده 

 .ی نخواهد روديارند نشر آگهی يا دعوتنامه و رعايت تشريفاب دعوب الزام

 .شوندتشکهل میدعوب ههئت مديره را مجام  عمومی : 11ماده 

م  عمومی عادي يا فوق العاده را در موعد مورر ياا در صاورب ضارورب دعاوب نکناد و ياا       چنانچه ههئت مديره مج :15تبصره

رازرس يا رازرسان مکلفند راسااً   ،نکندروز ا دام  21اعضاء پهوسته رعد از انوضاء يك سوم نسبت ره در واست و تواضاي رازرس يا 

مای توانناد   ( را تواضاي  تبی يك سوم اعضاء پهوساته  ) در مورد ا هر همچنهن  ود اعضاء  .ا دام ره دعوب مجم  مزرور نمايند
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ارات  می رايست در آگهی يا دعوتناماه راه عادم اج   ( اعضا و يا رازرس) ر اين صورب ايشان د .نسبت ره دعوب مجام  ا دام نمايند

 .ر واست  ود توسا ههئت مديره ت ريح نمايندد

می رايست را دعوب و قضور نماينده  مهسهون انجمنهاي علمی وزارب علوم،  اتحاديهتمامی جلساب مجام  عمومی : 16تبصره 

 .عدم دعوب و قضور نماينده  مهسهون فوق ره منزله عدم رسمهت جلسه  واهد رود .تحوهواب و فناوري تشکهل گردد

مديره، رازرس و يا اعضاء پهوساته  واهاد   ترتهباب دعوب و اطالع  مهسهون انجمنهاي علمی ايران قسب قال ره عهده ههئت  )

 (.رود
     

 وظايف مجام  عمومی: 11ماده 

 مجمع عمومي عادي -1-11

  و رازرس ، انتخاب اعضاي ههئت مديره -1-1-11

 اتحاديهت ويب  ا مشی  -2-1-11

 رررسی و ت ويب پهشنهاداب ههئت مديره و رازرس  -3-1-11

 تعههن مهزان قق عضويت -4-1-11

 هاي  انونی تعههن روزنامه  ثهراالنتشار جهت درج آگهی -5-1-11

 .اتحاديههاي سال مالی گذشته و رودجه  رررسی و ت ويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه -6-1-11

 العاده مجمع عمومي فوق -2-11

 و يا ت ويب اساسنامه جديد اساسنامهاصالح  -1-2-11

 ههئت مديره و رازرس و يا اعضاء پهوستهعزل  -2-2-11

 اتحاديهانحالل و ت ويب  -3-2-11

 .از آن شور و  ارج جديد  ايجاد شعبه و يا نمايندگی -4-2-11

 

 هيئت مديره -2-6

دولتای و  اشاخاب قوهوای و قواو ی     و نهاز مراجا   ضاايی    تمام را در ررارر  اتحاديهمديره نمايندگی  انونی  ههئت :12ماده 

 مهم نسبت ره آنها در صالقهت مجاام   ت  ه اتخاذو جز در مواردياست ايرانی و  ارجی ردون ههچگونه استثناء دارا   وصی 

 .ملهاتی را انجام دهدهر گونه اعمال نظر و ع اتحاديهتواند در قدود و ا تهاراب موضوع فعالهت می ،است عمومی
 

ي مخفای از  ا رأراار را  سال ياك  3 ره مدبالبدل است  ه  عضو علی 2عضو اصلی و  7ههئت مديره اتحاديه متشکل از  :13ماده 

اعضااء منتخاب تاا پاياان دوره عضاويت در ههئات ماديره،         .و توسا مجم  عمومی عادي انتخاب می شوندپهوسته مهان اعضاء 

 .متبوع  ود را ره عهده  واهند داشتهاي  نمايندگی انجمن

دو نفر می توانند راا ساه    .يك از اعضاء نمی توانند رهش از دو دوره متوالی ره عضويت ههئت مديره انتخاب گردند ههچ -1-13

 .يك دوره ديگر هم انتخاب شوندرراي ء چهارم آرا
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 .عضويت در ههئت مديره افتخاري است -2-13

 رئاهس و  ود ياك  و از رهن  دهدمیاولهن جلسه  ود را تشکهل  ،روز پس از انتخاب شدن 31 ههئت مديره قدا ثر تا -3-13

 . اعضاء ديگر  ود سمتهاي ديگري را تعههن نمايدو نهز می تواند رراي  ند می دار انتخاب  يك  زانهو  ب رئهسييك نا

 اه درهار عضاو     در صاورتی . عنوان درهر انتخاب نماياد ه همچنهن ههئت مديره می تواند يك نفر را از مهان  ود و يا از  ارج ر

 .قق رأي نخواهد داشتههئت مديره نباشد می تواند در جلساب ههئت مديره شر ت نمايد ولهکن 

رارواب و سافته و   ،ايجاد تعهد مالی نمايد از جمله و ردون  هد انح ار، چکها  اتحاديه لهه  راردادها و اسنادي  ه رراي  -4-13

 .ررسدعالوه مهر اتحاديه [ بنفر از اعضاء ههئت مديره  2قوالجاب رايد ره امضاء 

 3 واهد رود و تاريخ تشکهل قادا ل   الکترونهکی تبی و را پست صورب ه رراي تشکهل جلسه ر ههئت مديرهدعوب از  -5-13

 .استدعوب  ارسالروز رعد از 

ثريت اعضاء رسمهت يافته و ت مهماب متخذه را ا ثريت آراء موافاق قاضارين معتبار    جلساب ههئت مديره را قضور ا  -6-13

 .است

رار تشکهل جلسه داده و در صورب عدم دعوب در موعد موارر   ماه يك ههئت مديره موظف است رر قسب نهاز هر يك -7-13

می توانند را ذ ار دساتور جلساه، ههئات ماديره را       ، ه ا الً يك سوم اعضاء را تشکهل می دهند ههئت مديرهاعضاء عده اي از 

 .دعوب نمايند

 اه  يی اعضادر صورتجلسه نام  .م وراب ههئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضاء ههئت مديره نگهداري می شود تمام -8-13

 .شودمیاز مذا راب در صورتجلسه  هد قاضر يا غائب روده اند و  الصه اي 

مديره در جلساب ضروري است و غهبت هر يك از اعضاء ردون عاذر موجاه راه تشاخهئ ههئات      شر ت اعضاء ههئت  -9-13

 .مديره تا سه جلسه متوالی و يا پنج جلسه متناوب در قکم استعفاي عضو غايب  واهد رود

راي رر ناري و يا سلب شرايا هر يك از اعضاء ههئت مديره، عضاو علای البادل را     -فوب  -استعفا -در صورب غهبت  -11-13

 .مدب را ی مانده دوره عضويت ره جانشهنی وي تعههن  واهد شد
 

 .استضروري  ههئت مديرهاليحه اصالقی  انون تجارب در مورد انتخاب  111رعايت ماده  :14ماده 

 

راردادهاا و    ،عواود اساالمی  ،رارواب  ،دارندگان قق امضاء مجاز اوراق و اسناد رهادار و تعهد آور از  بهل چاك، سافته    :15ماده 

 . ردهمچنهن اوراق عادي و اداري را ههئت مديره تعههن  واهد 

ههئت ماديره در معاامالتی  اه راا     ت ويب قدا ل سه چهارم اعضاء نمی توانند ردون ههئت مديره  اعضاءيك از  ههچ: 16تبصره

در صورب اجازه نهز ههئات ماديره مکلاف اسات     . ره طور مستوهم يا غهر مستوهم طرف معامله وا   يا سههم شوند .استاتحاديه 

 .  ندرالفاصله مطل  نمايد و گزارش آن را ره اولهن مجم  عمومی عادي ارسال ،اي  ه ره آن اجازه داده شده  رازرس را از معامله
 

 :ردون محدوديت و  هد انح ار عبارتند ازوظايف و ا تهاراب ههئت مديره  :16ماده 

 طبق اساسنامه و م وراب مجم  عمومیاتحاديه اداره امور جاري  -1-16
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و اجااره  در مورد نول و انتوال اموال غهرمنواول و تباديل راه اقسان ياا تارههن و فاك رهان و         انعواد هرگونه  رارداد  -2-16

عااي  دقق فسخ و را قاق ا  را (ل  ه مستلزم ت ويب مجم  عمومی استره استثناي واگذاري  طعی اموال غهرمنوو) استوراض 

 .  سارب يا ردون آن

 . و تعههن قق الزقمه و پاداش آناتحاديه ن ب و عزل افراد و  ار نان مورد نهاز  -3-16

مجما  عماومی و   رراي ت اويب در  اديه حاتهاي  تههه گزارش ساالنه و تنظهم تراز نامه و صورتحساب درآمدها و هزينه -4-16

 .   موررادر موذي الح ج  اارائه ره مر

ن اب و عازل   ا امه دعوي و پاسخگويی ره دعاوي اشخاب قوهوی يا قوو ی در تمام مراج  و مراقل دادرسی را قاق   -5-16

 .قق الزقمه و يا قووق آنان –و هل و نماينده و تعههن قق الو اله 

 .دا لی و  ارجیو تخ  ی رراي شر ت در مجام  علمی اتحاديه انتخاب و معرفی نمايندگان  -6-16

 .اتحاديههاي علمی در چارچوب وظايف  ها و ررنامه اجراي طرح -7-16

مسادود  ا ادام راه   قساب در رانکها و موسساب ماالی و اعتبااري و انتواال و    انواع و افتتاح  جلب هدايا و  مکهاي مالی -8-16

 . ردن قسارهاي مزرور

 اهداي رورسهاي تحوهواتی و آموزشی -9-16

 .در مجام  علمی دا لی و  ارجی را رعايت  وانهن و مورراب جاري  شوراتحاديه اتخاذ ت مهم در مورد عضويت  -11-16

 .دعوب از مجام  عمومی در مواعد مورر يا در صورب نهاز و يا رر قسب در واست رازرس و يا اعضاء -11-16

ماه پهش از اتمام دوره ت دي  ود جهت انتخااب   3ههئت مديره موظف ره دعوب مجم  عمومی عادي ظرف مدب  :17تبصره 

 .اعضاء جديد می راشد

هااي علمای وزارب علاوم، تحوهوااب و      ههئت مديره پهشهن تا تايهد ههئت مديره جديد از سوي  مهساهون انجمان   :18 تبصره

 .داشت واهدرا ررعهده  اتحاديه فناوري مسئولهت امور 

ره  مهسهون انجمنهاي علمی وزارب علوم، تحوهوااب و   روز 21و صورتجلساب مجام  ظرف قدا ثر ارسال گزارشاب  -12-16

 . فناوري

 .مطارق اساسنامهاعطا و يا سلب عضويت اعضاء  -13-16

 تههه آئهن نامه نحوه عضويت و يا سلب عضويت اعضاء غهر پهوسته و صدور  ارب عضويت -14-16

 .تعههن سمت اعضاء و دارندگان امضاء مجاز -15-16

 تشکهل  ارگروههاي علمی و تخ  ی -16-16
 

 (بازرسان)بازرس  3-6

البادل   علیرازرس را ره عنوان يك نفر عنوان رازرس اصلی و   را رهيك نفر اتحاديه از مهان اعضاء مجم  عمومی عادي  :17ماده 

  .نمايد انتخاب می سال 3رراي مدب 

 .انتخاب مجدد رازرس يا رازرسان رالمان  است :19 تبصره
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ظاايف رازرسای   واستعفا و يا سلب شرايا رازرس اصلی ، از رازرس علی البدل جهات ايفااء    -غهبت  -در صورب فوب: 21تبصره 

 .دعوب ره عمل  واهد آمد

طور مستوهم يا غهر مستوهم ذينف  ه ر،صورب می گهرد  آنيا ره قساب اتحاديه رازرس نمی تواند در معامالتی  ه را : 21 تبصره

 .شود
 

 .وظايف رازرس يا رازرسان ره شرح زير است: 18ماده 

 و تههه گزارش رراي مجم  عمومیاتحاديه رررسی اسناد و دفاتر مالی  -1-18

 رراي اطالع مجم  عمومی اتحاديهساالنه ههئت مديره و تههه گزارش از عملکرد فعالهت رررسی  -2-18

 دعوب از مجام  عمومی در موارد ضروري مطارق اساسنامه -3-18

اعم از مالی و غهرمالی در هر زمان و ردون  هد و شرط رايد از سوي ههئت ماديره راراي    اتحاديهاسناد و مدارك  تمام :22تبصره

 .رررسی در دسترس رازرس  رارگهرد
 

  .استجاري اتحاديه رازرس اليحه اصالقی  انون تجارب نهز رر انتخاب  147شرايا قا م در ماده : 19ماده 

 

 اتحاديههاي علمي گروه -فصل پنجم
 

 اه  مشاروط رار ايان   در راستاي نهل ره اهداف  ود تشاکهل دهاد   را  تخ  ی يیها ها و  مهته تواند گروه میاتحاديه  :21ماده 

 .نداشته راشد اتحاديهگونه تدا ل و تعارضی را ار ان ديگر ههچوظايف و ا تهاراب آنها 

 

 بودجه و مواد متفرقه -فصل ششم
 

 :عبارتند ازاتحاديه منار  مالی  :21ماده 

 اعضا  قق عضويت -1-21

 ،  دماب دستگاهی و آزمايشگاهیاي و فروش  تب و نشرياب علمی مشاوره علمی، درآمدهاي ناشی از ارائه  دماب -2-21

 دريافت هدايا و  مکها -3-21

 و دوره ها و  ارگاههاي آموزشیفرانسها و همايشها دهاي ناشی از ررگزاري سمهنار و  ندرآم -4-21

 .اين اساسنامه  واهدشد 3و  2مواد موضوع  و صرف اهدافاتحاديه عوايد و درآمدهاي  تمام  :23 تبصره
 

 انونی ثبت و شرح آن هر سال پس از ت ويب در مجم  عمومی ره  مهسهون در دفاتر اتحاديه هاي  درآمدها و هزينه :22ماده 

 .شود انجمنهاي علمی وزارب علوم، تحوهواب و فناوري ارسال می

ره استثناء سال اول  اه  ،آ ر اسفند همان سال  تم می شود ره از اول فروردين هر سال شروع و اتحاديه سال مالی  :24تبصره

 .آ ر اسفند همان سال ره اتمام می رسد شروع و درتشکهل از تاريخ 
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 .شود نزد رانکهاي  شور نگهداري میاتحاديه  آندر قساب مخ وصی ره نام اتحاديه وجوه  تمام :23ماده 

 

نداشاته و  را  اتحادياه ياا سارمايه اي از اماوال     گونه سود قق ررداشت يا تخ هئ ههچ اعضاءيك از مؤسسهن يا  ههچ :25ماده 

مگر را اطاالع و ت اويب ههئات ماديره و      نمايند اتحاديهتوانند مبادرب ره انجام معامالب را   ود و وارستگان درجه يك آنها نمی

 .عمومی ارسال گزارش ره اولهن مجم 
 

شاود   مای  نگهداري اتحاديهدر محل دفتر مر زي اتحاديه   مالی و غهرمالی مرتبا را فعالهتهاي   لهه مدارك و پرونده :26ماده 

 .يا ساير مراج  صالقهت دار در ا تهار آنان  رار  واهد گرفت ناظرج  او در مو   مراجعه مر
 

در ايان   .می تواند رر قسب نهاز و را ت ويب مجم  نسبت ره ايجاد شعب در ا  ی نواط  شاور ا ادام نماياد    تحاديها :27ماده 

مر ز می رايست نسبت ره تعههن مدير يا مديران شعبه ا دام نموده و قدود ا تهاراب ايشان و وظاايف آن   تحاديهاصورب مجم  

 .را مشخئ نمايد

 .می تواند فعالهت نمايد تحاديهاشعبه فوا در همان موضوع مندرج در اساسنامه  :25 تبصره

 .مدير يا مديران شعبه می رايست از افراد واجد شرايا همان قوزه انتخاب گردند :26 تبصره

 تحادياه ادر ايان صاورب اعضااء ماذ ور عضاو       ،گهاري نماياد   تواند را توجه ره شرايا ا دام ره عضاو  شعبه مذرور می: 27 تبصره

 .محسوب می گردند

 .تواند ا تهار ايجاد شعب را ره ههئت مديره تفويض نمايد مجم  می :28ه تبصر
 

و همچناهن ايجااد شاعب    قق امضاء و دارندگان  ،ههئت مديرهو نهز ت ههر در اعضاي  هرگونه ت ههر در مفاد اساسنامه :27ماده 

جهت ثبت ره اداره ثبات شار تها    مهسهون انجمنهاي علمی وزارب علوم، تحوهواب و فناوري و تأيهد پس از ت ويب می رايست 

 .ارسال گردد
 

هاا   قق فعالهت سهاسی يا وارستگی ره گروهاتحاديه تارعهت جمهوري اسالمی ايران را دارد و اعضاي آن ره نام اتحاديه  :28ماده 

 .و اقزاب سهاسی را ندارند
 

دياون  پردا ت رراي  مدير يا مديرانی جهت ت فهه در مجم  عمومی، همان مجم  اتحاديه درصورب ت ويب انحالل  :29ماده  

 ، تماام هاا پس از وصول مطالباب و پردا ات رادهی   ندموظفمدير يا مديران ت فهه . انتخاب  واهد رداتحاديه و وصول مطالباب 

 .ندنواگذار   عضوانجمن هاي علمی را را نظارب وزارب علوم، تحوهواب و فناوري ره اتحاديه هاي منوول و غهرمنوول دارايی
 

  .قل و ف ل  واهد شدتوسا اتحاديه از طريق قکمهت و داوري  اتحاديهرهن اعضاء  هقاصلا تالفاب  :31ماده 

 .می راشدانجمنهاي علمی وزارب علوم، تحوهواب و فناوري  اط   مهسهون  نظر ،ا تالفدر صورب عدم قل : تب ره

 .راشد هاي علمی وزارب علوم، تحوهواب و فناوي  اط  میانجمندر صورب عدم قل ا تالف، نظر  مهسهون :29تبصره



 11 

مطارق مورراب مشاره در  اانون تجاارب و سااير  اوانهن موضاوعه      ،در ساير موضوعاتی  ه در اين اساسنامه  هد نشده  :31ماده 

 .عمل و رفتار  واهد شد
 

 نناده   ره امضاء اعضاي شر ت 21/12/1393مورخ تب ره در جلسه  29ماده و  32ف ل،  6اين اساسنامه مشتمل رر  :32ماده 

، تب اره  7-2، رناد  7-1، رند 7اصالقاب اساسنامه نهز را ت ههراب در ماده . در مجم  عمومی رسهد و تمام صفحاب آن امضاء شد

اين مجم  ره تأيهد و ت ويب اعضاء  16/16/1399العاده مورخ  ره شرح متن قاضر در مجم  عمومی فوق 32و ماده 13  ، ماده11

 .رسهد


