بسمه تعالی

اساسنامه انجمن علمی مواد پرانرژي ايران

فصل اول -کليات و اهداف

ماده  :1به منظور گسترش  ،پيشبرد و ارتقاي علمی و توسعه کمی و کيفی نيروهاي متخصص در زمينه مواد پرانرژي و بهبود
بخشيدن به امور آموزش و پژوهش در زمينه هاي مربوط به انجمن علمی مواد پرانرژي ايران که از اين پس در اين اساسنامه
انجمن ناميده می شود ،براي دستيابی به اهداف ذيل تشکيل می گردد؛
 :1-1تقويت هر چه بيشتر انگيزه علمی و روحيه تحقيقاتی در اعضاء انجمن
 :1-2گشترش تفاهم ،صميميت ،روحيه تيمی ،تبادل تجارب و تعامل علمی بين اعضاء
 :1-3کمک به اعضاء در زمينه ارتقاء و به روز رساندن بنيه علمی -تخصصی
 : 1-4تسهيل و افزايش سطح ارتباطات و تعامل هاي علمی اعضاء با ساير مراکز و مؤسسات علمی و اطالع رسانی داخل و خارج
از کشور
 :1-5نزديکی و تعامل هر چه بيشتر بين مراکز علمی و واحدهاي مديريتی و اجرايی صنعتی مرتبط با مواد پرانرژي
 : 1-6ارائه مشورت به مسئولين ذيربط بويژه در زمينه ترسيم چشم اندازهاي مطلوب ،هدف گذاريهاي چالشی و اتخاذ راهبردهاي
مناسب در جهت ايجاد مزيتهاي راهبردي و نيل به خودکفايی در هر يک از صنايع مربوطه بر حسب پيشنهاد آنها
 :1-7مشارکت در شناسايی استعدادها و قابليتهاي سرشار انسانی در داخل و خارج از کشور در جهت بهره گيري ا ز آنان در
پيشبرد اهداف و برنامه هاي دفاعی
 : 1-8هر چه بارورتر نمودن فرهنگ بهبود و تحويل در صنايع و مراکز مرتبط و گسترش آن به محيط ملی

ماده  :2انجمن مؤسسه اي غيرانتفاعی است و در زمينه هاي علمی و پژوهشی و فنی و مربوط به مواد پرانرژي فعاليت نموده و
رئيس هيئت مديره انجمن نماينده قانوي انجمن می باشد.

ماده  :3انجمن تابعيت جمهوري اسالمی ايران را دارد و اعضاي آن ضمن اعالم التزام خود به قانون اساسی و نظام جمهوري
اسالمی ايران به نام انجمن حق فعاليت سياسی يا وابستگی به گروهها و احزاب سياسی را نخواهد داشت.

ماده  :4مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی :لويزان ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر می باشد و شعبه آن پس از موافقت کميسيون
انجمن هاي علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکيل شود.
تبصره :هيئت مدي ره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام نمايد به شرط آنکه موضوع به
اطالع کميسيون انجمن هاي علمی برسد و در روزنامه رسمی و کثير االنتشار نيز درج گردد.
ماده  :5انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشکيل می شود.

فصل دوم -وظايف و فعاليت ها

ماده  :6به منظور نيل به هدف هاي مذکور در ماده ( )1اين اساسنامه انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد؛
 : 6-1ايجاد ارتباط علمی و فرهنگی در سطح ملی و بين المللی بين محققان و متخصصان که به گونه اي با مواد پرانرژي سر و
کار دارند.
 : 6-2همکاري با نهادهاي اجرايی ،علمی و پژوهشی در زمينه ارزيابی و بازنگري طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و
پژوهش در زمينه هاي علمی موضوع فعاليت انجمن
 :6-3ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز
 :6-4ارائه خدمات آموزشی ،پژوهشی و مشاوره اي
 : 6-5تشکيل گردهمايی هاي علمی در سطح ملی و بين المللی با مشارکت دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی و صنعتی
 :6-6انتشار کتب و نشريات علمی -تخصصی در زمينه مواد پرانرژي
 :6-7ايجاد ارتباط با انجمن هاي علمی و فنی داخل و خارج کشور
 :6-8ايجاد بانک اطالعاتی در زمينه مواد پرانرژي
 :6-9حفظ و حمايت از شأن علمی اعضاء
فصل سوم -انواع و شرايط عضويت

 :7-1عضويت پيوسته:
مؤسسان انجمن و کليه افرادي که حداقل داراي درجه کارشناسی ارشد بوده و در رشته ها و زمينه هاي مرتبط با اهداف انجمن
شاغل باشند می توانند به عضويت انجمن درآيند.
 :7-2عضويت وابسته:

کسانی که داراي درجه کارشناسی هستند و مدت پنج سال به نحوي با مواد پرانرژي سر و کار دارند.
 :7-3عضويت دانشجويي:
کليه دانشجويانی که در رشته هاي مرتبط با مواد پرانرژي به تحصيل اشتغال دارند.
 :7-4عضويت افتخاری:
شخصيت هاي ايرانی که مقام علمی آنان در زمينه هاي مرتبط حائز اهميت خاص باشد يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک هاي
مؤثر و ارزنده اي نموده باشند.

 :7-5عضويت مؤسساتي (حقوقي):
سازمانهايی که در زمينه علمی -پژوهشی و صنعتی مربوط فعاليت دارند می توانند به عضويت انجمن درآيند.
تبصره  :1افرادي که داراي درجه کارشناسی در رشته هاي مرتبط با مواد پرانرژي می باشند با تصويت هيئت مديره می توانند
به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
تبصره  :2اعضاي مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده  :8هر يک از اعضاء ساالنه مبلغی را که ميزان توسط مجمع عمومی تعيين می گردد ،به عنوان حق عضويت پرداخت
خواهند کرد.
تبصره  :1پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايی نسبت به دارايی انجمن براي عضو ايجاد نمی کند.
تبصره  :2اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده  :9عضويت در يکی از موارد زير خاتمه می يابد:
 :9-1استعفاي کتبی
 :9-2عدم پرداخت حق عضويت ساالنه
تبصره :تأييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

فصل چهارم -ارکان انجمن

ماده  :11ارکان اصلی انجمن عبارتند از:
الف :مجمع عمومی
ب :هيئت مديره
ج :بازرس

الف -مجمع عمومي:
ماده  :11مجمع عمومی از گ ردهمايی اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق العاده تشکيل می شود.
 : 11-1مجمع عمومی عادي سالی يکبار تشکيل می شود و با حضور نصف بعالوه يک کل اعضاي پيوسته انجمن رسميت يافته و
تصميمات با اکثريت آراء معتبر است.
 :11-2در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسميت نيافت ،جلسه دوم به فاصله حداقل  22روز بعد تشکيل می شود
و با هر تعداد اعضاي حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.
 : 11-3مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروري با دعوت هيئت مديره يا بازرس و يا با تقاضاي کتبی يک سوم اعضاء پيوسته
تشکيل می شود.
تبصره  :1دعوت براي تشکيل مجمع ع مومی به صورت کتبی يا درج در روزنامه هاي کثير االنتشار است و بايد حداقل پانزده روز
قبل از تشکيل مجمع به اطالع اعضاء انجمن برسد.
تبصره  :2يک سوم اعضاي پيوسته می توانند مستقيماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمايند مشروط بر اينکه هيئت
مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفی داده باشد و در چنين حالتی ،ايشان بايد در آگهی دعوت به عدم اجابت
درخواست خود ،توسط هيئت مديره و بازرس تصريح نمايند.
تبصره  :3در صورت تحقق فوق ،دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.
ماده  :12وظايف مجمع عمومي
 :12-1انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس
 :12-2تصويب خط مشی انجمن
 :12-3بررسی و تصويب پيشنهادات هيئت مديره
 :12-4بررسی و تصويب تغييرات مفاد اساسنامه
 :12-5تعيين ميزان حق عضويت و تصويب ترازنامه

 :12-6عزل هيئت مديره و رئيس هيئت مديره و بازرس
 :12-7تصويب انحالل انجمن
 : 12-8بررسی و تصويب ترازنامه و صورت حساب هاي مربوط به انجمن در هزينه هاي سال مالی گذشته و بودجه سال آتی
انجمن
تبصره  :1مجامع عمومی توسط هيئت رئيسه اي مرکب از يک رئيس ،يک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره  :2اعضاي هيئت رئيسه با اعالم و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب می شوند.
تبصره  :3اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين کسانی باشند که خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس کانديدا کرده اند.
تبصره  :4مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصميم گيري در موارد بندهاي  13-4و  13-6و  13-7تشکيل می شود.
ب -هيئت مديره
ماده  :13هيئت مديره انجمن مرکب از  5نفر عضو اصلی و  2نفر عضو علی البدل که هر  3سال يکبار با رأي مخفی از ميان
اعضاي پيوسته انجمن انتخاب می شوند.
 :13-1هيچيک از اعضاء نمی توانند بيش از دو دوره متوالی به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.
 :13-2عضويت در هيئت مديره افتخاري است.
 :13-3هيئت مديره حداکثر تا  15روز پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با رأي کتبی نسبت به تفکيک وظايف خود و
تعيين رئيس هيئت مديره ،نائب رئيس و خزانه دار انجمن اقدام می نمايند.
 :13-4کليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيئت مديره و خزانه دار و با مهر انجمن و نامه هاي رسمی با امضاي
هيئت مديره انجمن معتبر است.
 :13-5هيئت مديره موظف است بر حسب نياز و حداقل هر يک ماه يکبار تشکيل جلسه دهد .فاصله بين ارسال دعوتنامه يا
تلفن با تاريخ تشکيل جلسه هيئت مديره حداقل هر سه روز است.
 : 13-6جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت می يابد و تصميمات متخده با اکثريت آراي موافق ،معتبر است.
 : 13-7کليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورت جلسات هيئت مديره نگهداري می شود.
 :13-8شرکت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يک از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره
تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
 : 13-9در صورت استعفا ،برکناري يا فوت هر يک از اعضاي هيئت مديره ،عضو علی البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به
جانشينی وي تعيين خواهد شد.

 :13-12شرکت بازرس در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.
 :13-11هيئت مديره موظف است ظرف حداکثر  4ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی جهت
برگزاري انتخابات و اعالم نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی به کميسيون انجمن هاي علمی ارسال نمايد.
تبصره :هيئت مديره پيشين تا تأييد هيئت مديره جديد از سوي کميسيون انجمن هاي علمی مسئوليت امور انجمن را به عهده
خواهد داشت.

ماده  : 14هيئت مديره نماينده قانوني انجمن مي باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:
 :14-1اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
 :14-2تشکيل گروههاي علمی انجمن ،تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها
 : 14-3تهيه گزارش ساالنه و تنظيم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومی و ارائه
به مرجع نظارت در موعد مقرر.
 :14-4انتخاب و معرفی نمايندگان انجمن براي شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
 :14-5اجراي طرح ها و برنامه هاي علمی در چارچوب وظايف انجمن
 :14-6جذب هدايا و کمک هاي مالی
 :14-7ارسال گزارش هاي الزم به کميسيون انجمن هاي علمی
 :14-8اهداي بورس هاي تحقيقاتی و آموزشی

ج -بازرس
ماده  :15مجمع عمومی عادي يک نفر را به عنوان بازرس اصلی و يک نفر را به عنوان بازرس علی البدل براي مدت  3سال
انتخاب می نمايد.
تبصره :انتخابات مجدد بازرس بالمانع است.

ماده  :16وظايف بازرس به شرح زير است:
 :16-1بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومی
 : 16-2بررسی گزارش ساالنه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملکرد انجمن براي اطالع مجمع عمومی

 :16-3گزارش هر گونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
تبصره :کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غيرمالی در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت مديره براي
بررسی در دسترس بازرس قرارگيرد.

فصل پنجم -گروههاي علمی انجمن

ماده  :17انجمن می تواند گروهها و کميته هاي زير را تشکيل دهد که بر اساس شرح وظايفی که از سوي هيئت مذکور تعيين
می شود به فعاليت می پردازد.
 -1گروههاي علمی تخصصی
 -2کميته آموزش و پژوهش
 -3کميته انتشارات
 -4کميته پذيرش و روابط عمومی
 -5کميته گردهمايی هاي علمی
 :17-1تهيه و تصويب آيين نامه تشکيل گروهها و کميته ها با انجمن است.

فصل ششم :بودجه و مواد متفرقه

ماده  :18منابع مالی انجمن عبارتند از:
 :18-1درآمدهاي ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره اي و صنفی
 :18-2دريافت هدايا و کمک ها
 :18-3دريافت حق عضويت از اعضا
 :18-4کليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده  5اين اساسنامه خواهد شد.
ماده  :19درآمدها و هزينه هاي انجمن در دفاتر قان ونی مربوط ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومی به
کميسيون انجمن هاي علمی ارسال می شود.

ماده  :21کليه وجوه انجمن در حساب مخصوص به نام انجمن نزد يکی از بانک هاي کشور نگهداري می شود.

ماده  :21هيچيک از مؤسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هي چ گونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را
نداشته و خود و وابستگان درجه يک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معامالت با مؤسسه نمايند.

ماده  :22کليه مدارک و پرونده هاي مالی و غيرمالی مرتبط با فعاليت هاي انجمن در محل دفتر مرکزي انجمن نگهداري می
شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صالحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده  :23هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ،پس از تأييد کميسيون انجمن هاي علمی معتبر است.

ماده  :24در صورت تصويب انحالل انجمن توسط مجمع عمومی انجمن همان مجمع هيئت تسويه اي را براي پرداخت ديون و
وصول مطالبات انجمن انتخاب خواد کرد .هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات بدهی ها ،کليه داريييهاي منقول و
غيرمنقول انجمن را با نظر وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به يکی از مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط واگذار نمايد.

ماده  :25اين اساسنامه مشتمل بر  6فصل 25 ،ماده 11 ،تبصره در جلسه مورخ  82/8/3مجمع عمومی انجمن به تصويب رسيد.

