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  مقدمه
  

سـازمانها و  ...) دانشـمندان، پژوهشـگران، نویسـندگان، متخصصـان و     (اگر نهاد علم را شـامل مجموعـه افـراد         
، ...)ها، کارگاههـا و  کنفرانسـها، سـمینار  (و تجمعات ...) هاي علمی، مراکز تحقیقاتی و  دانشگاهها، انجمن(ها  تشکل

توکل (و هنجارها و روابط و قواعد و جو حاکم بدانیم ...)ها، کتب، مجالت و  مراکز اسناد و کتابخانه(امکانات و منابع 
یابیم که یکی از عناصر اصلی و زیر بنـایی در ایـن نظـام نهـادي و      ، در می)21-26: 1381پور  ، رفیع1370:15-14

هاي فکري و تخصصی در بین اعضاي ایـن اجتمـاع و بـین     و وجود روابط و تعامل“ میاجتماع عل”سازمانی، مفهوم 
اي، عالوه بر آشنایی با  رشته  اي و بین وجود اجتماع علمی و همکاریهاي رشته. هاي علمی در سطح دنیاست اجتماع

ت بر اعمال و اجـراي  تحوالت و دستاوردهاي جدید، و تدوین معیارهاي ارزیابی قوت و ضعف کار علمی، امکان نظار
یکـی از  . کنـد  هنجارها و ضوابط و جلوگیري از انحرافات و انباشت و پیشرفت در محیط علم و پژوهش را فراهم می

فـراهم شـدن    -بخشـد   تحقیقاً پیشرفت در تولید و ترویج علم را سـرعت مـی   –هاي مهم اجتماع علمی که  ویژگی
  .پژوهش است اندرکاران علم و امکان ایجاد ارتباط بین دست

هجـري   1310در سـال  “ جمعیت فیزیک و شیمی ایران”تاریخچه تشکیل انجمنهاي علمی در ایران با تشکیل      
اما . شمسی با اجتماع تعداد کمی از فیزیکدانان کشور در آزمایشگاه فیزیک دانشکده علوم دانشسراي عالی آغاز شد

  .ف شده بین اعضاء، فعالیت این انجمن متوقف شددیري نگذشت که به علت نبود ارتباطی منسجم و تعری
نیـز  “ انجمـن مامـایی ایـران   ”و “ مجمـع وکـالي دادگسـتري   ”، “کانون مهندسین ایران” 1320در حدود سال      

بـه انتشـار    1340فعالیـت خـود را شـروع و در سـال     “ انجمن پزشکی”، 1330در دهه . فعالیت خود را آغاز کردند
  .زشکی اقدام کردنشریات مختلف گروههاي پ

شود، گروههـاي کشـاورزي، علـوم پایـه و      هاي علمی ایران نامیده می در این دوره، که دوره اول فعالیت انجمن     
هـاي خصوصـی و غیررسـمی از اسـتادان و      البتـه در ایـن دوره، محفـل   . علوم انسانی فعالیت چشمگیري نداشـتند 

  .دانشوران نیز تشکیل شد
در ایـن دوره نقـش وزارت علـوم،    . گیرد را در بر می 1370تا  1340انجمنهاي علمی سالهاي دوم فعالیت   دوره     

در واقـع بیشـتر انجمنهـاي علمـی بـا کمـک ایـن        . تحقیقات و فناوري در تشکیل انجمنهاي علمی محسوس بـود 



 ٤

نجمنهـایی ماننـد   گیـري ا  شکل. این امر نتیجه آگاهی از نقش انجمنها در پیشبرد علم بود. وزارتخانه تشکیل شدند
با کمک وزارت علـوم، تحقیقـات و   “ انجمن روانشناسی”و “ انجمن حسابداري”، “انجمن مدیریت”، “انجمن ریاضی”

هـاي بـارز    فناوري در آن سالها و تصویب طرح تشکیل انجمنهاي علمی از سوي شوراي هماهنگی دانشگاهها، جلوه
  .آن رویکرد است

انجمن علمی در گروههاي علوم پزشکی، علوم پایـه، کشـاورزي، فنـی و     78عداد ، ت1357به این ترتیب تا سال      
  .مهندسی و علوم انسانی فعالیت خود را آغاز کردند

هـا و مجـامع علمـی کشـور بـه وزارت علـوم،        مسئولیت انجمن 1362پس از پیروزي انقالب اسالمی و در سال      
المللـی، زیـر نظـر معاونـت پژوهشـی، اداره امـور        ي علمی و بینتحقیقات و فناوري واگذار گردید و دفتر همکاریها

. تـدوین شـد  “ نامه نحوه صدور تأسیس انجمنهاي علمـی کشـور   آیین”نیز  1366در سال . انجمنها را برعهده گرفت
هـاي   نامه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اختیار داد مجوز تأسیس انجمنهاي علمی را صادر یا فعالیت این آیین

  .آنها را تأیید کند
 262آغاز شد در هفتم مهر ماه آن سال شوراي عالی انقالب فرهنگـی مصـوبه شـماره     1370دوره سوم از سال      

براساس این مصوبه صدور مجوز تأسیس انجمنهاي علمی، تجدید پروانه و نظارت بر حسن انجـام  . خود را صادر کرد
هاي علوم، تحقیقات و فنـاوري، بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـکی و       کار آنها، بسته به مورد، برعهده وزارتخانه

  .است فرهنگ و ارشاد اسالمی نهاده شده
اکنون کمیسیون انجمنهـاي علمـی ایـران در حـوزه معاونـت پژوهشـی وزارت علـوم،         ، هم262براساس مصوبه      

  .دارد تحقیقات و فناوري صدور مجوز تأسیس انجمنهاي علمی غیر پزشکی را برعهده
 16انـد کـه از ایـن تعـداد      انجمن علمی از کمیسیون انجمنهاي علمی ایران مجوز دریافـت کـرده   122تاکنون      

انجمـن در   13انجمن در گروه علـوم انسـانی و    40انجمن در گروه فنی و مهندسی،  53انجمن در گروه علوم پایه، 
  .گروه کشاورزي قراردارند

، فـراهم کـردن   »جامعه مـدنی «عنوان حلقه مفقوده  هاي علمی در آغاز هزاره سوم، به با توجه به اهمیت انجمن     
  .بستر مناسب براي فعالیت این سازمانها امري مهم است

همین منظور مجموعه حاضر تدوین یافته تا متقاضیان تأسیس انجمنهاي علمی با مطالعـه آن بـا رونـد کـار      به     
  و با آگاهی اولیه و اطالع از مـدارك مـورد نیـاز بـه تأسـیس انجمـن علمـی        کمیسیون انجمنهاي علمی آشنا شوند 

  .اقدام کنند
  :این مجموعه حاوي کلیه ضمائم مربوط به تأسیس انجمنهاي علمی از جمله



 ٥

... فرم تقاضاي تأسیس، اساسنامه نمونه، پرسشنامه مشخصات فردي اعضاء هیأت مؤسـس، نمـودار گـردش کـار و     
  .است
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  پیشنهادهاي کمیسیونرد                                                                         

 دبیرخانهتحویل کامل مدارك به 

 بررسی در کمیسیون

عودت به اعضاء 
 مؤسس

اعمال پیشنهادهاي 
 کمیسیون

 قبول

 صدور پروانه

) ماه 6حداکثر ظرف (گیري اولیه، تشکیل مجمع عمومی  وعض
انجام انتخابات با حضور نماینده کمیسیون و ارسال صورتجلسه 

 مجمع به دبیرخانه کمیسیون انجمنهاي عملی

معرفی به اداره ثبت شرکتها 
 و مالکیت صنعتی

ارسال کپی مدارك ثبت 
 انجمن به دبیرخانه کمیسیون

 شروع فعالیت

 وضعیت
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  :متقاضیان تأسیس انجمنهاي علمی در زمان درخواست، الزم است به نکات زیر توجه کنند     
  مصوب شوراي عـالی برنامـه ریـزي    (شود که در یک رشته علمی مشخص  ق میانجمن علمی به انجمنی اطال -الف

  .فعالیت کند) وزارت علوم، تحقیقات و فناوري        
  )مرتبه علمی استادي و دانشیاري% 60با ترکیب (نفر باشند  10تعداد اعضاء هیأت مؤسس حداقل  – ب
  ها و مؤسسـات پژوهشـی و متخصصـین    اعضاء هیـأت مؤسـس افـراد شـناخته شـده هیـأت علمـی دانشـگاه         – ج

  .دستگاههاي اجرایی، در رشته مورد نظر باشند       
  هـا، اعضـاء هیـأت مؤسـس نبایسـتی از یـک دانشـگاه، یـا یـک           به منظور مشارکت فعال و فراگیر بودن انجمن -د

  .مؤسسه پژوهشی و یا یک دستگاه اجرائی خاص باشند     
  

  مدارك مورد نیاز
  رم تقاضاي تأسیس از طرف اعضاي هیأت مؤسستکمیل و ارسال ف -1
 تکمیل و ارسال فرم پرسشنامه مشخصات فردي و اعضاي هیأت مؤسس -2
 )طبق اساسنامه نمونه(ارائه اساسنامه انجمن  -3
 (C.V)ارائه خالصه بیوگرافی علمی هر یک از اعضاي هیأت مؤسس  -4
 ارائه کپی آخرین مدرك تحصیلی و آخرین حکم کارگزینی -5
 )در یک صفحه(جیهی ضرورت تشکیل انجمن ارائه طرح تو -6
 المللی در صورت وجود ارائه مدارکی از انجمنهاي مشابه بین -7
 ارائه فهرست متخصصان موجود در زمینه فعالیت انجمن  -8

  
  
بنـابراین توصـیه   . نسخه اصلی تهیه شود و تمام صفحات آن را اعضاء هیأت مؤسس امضا کننـد  3اساسنامه باید در : توجه *
  .فرمایید ، یک نمونه از آن را براي بررسی اولیه به دفتر انجمنهاي علمی ارائه پس از تکمیل اساسنامهشود  می

تأسیس  مدارك مورد نیاز براي

  انجمنهاي علمی
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  نحوه تشکیل و صدور تأسیس انجمنهاي علمی و ادبی و هنري

  شورایعالی 5/6/70دش مورخ / 1906جایگزین مصوبه شماره 

  )نقالب فرهنگیشورایعالی ا 7/8/70مصوب دویست و شصت و دومین جلسه مورخ (

  

هاي علمی و ادبی و هنري و موافقت نهایی با تشکیل آنها و صدور مجوز تأسـیس و تجدیـد    تأسیس انجمن )1ماده 

پروانه و نظارت بر حسن انجام کار آنها بر حسب مورد بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عـالی، بهداشـت، درمـان و    

  .آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است

هاي علمی و ادبی و هنري جنبه غیر انتفاعی دارد و به فعالیت علمـی و فنـی و هنـري و پژوهشـی      انجمن )2ماده 

  .پردازند و پروانه آنها به نام هیئت مؤسس صادر خواهد شد رشته مربوط می

  .اساسنامه این انجمنها و هر گونه تغییر در موارد آن باید به تصویب وزارت مربوط برسد) 3ماده 

هاي مذکور و بررسی صالحیت علمـی و عمـومی هیئـت مؤسـس و      رسیدگی به درخواست تأسیس انجمن )4ماده 

  .گردد هیئت مدیره و تصویب آنها با کمیسیونی است که تحت نظر وزیر مربوط تشکیل می

لمـی  یکی از اعضاء کمیسیونی که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي بررسـی انجمنهـاي ع   )تبصره

  .گردد باید از طرف سازمان نظام پزشکی تعیین شود مربوط تشکیل می

هـا و   و شرح وظایف کمیسیون و چگونگی تشکیل هیئت بررسی تخلفات انجمن 4ترکیب کمیسیون ماده  )5ماده 

 اي خواهـدبود کـه بـه    نامـه  هـا مطـابق آئـین    نحوه رسیدگی به تخلفات و تعطیل موقت، لغو پروانه و انحالل انجمن

  .تصویب وزراي فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهدرسید

شـورایعالی انقـالب    7/8/70ماده و یک تبصره در دویست و شصت و دومین جلسه مورخ  6این مصوبه در  )6ماده 

الـذکر لغـو    نظـور و مصـوبه اخیـر   م 5/6/70دش مـورخ  / 1906تصویب رسید و جایگزین مصوبه شـماره   فرهنگی به
  .گردد می
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مصوبه دویست و شصت و دومین  4نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده  آئین
  جلسه شوراي عالی انقالب فرهنگی

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

شوراي عالی انقالب فرهگی مبنـی   7/8/70ومین جلسه مورخ در جهت اجراي مصوبه دویست و شصت و د -1ماده 
نامه در هر یک  هاي علمی، ادبی و هنري کمیسیونی با ترکیب و شرح وظایف مندرج در این آیین بر تأسیس انجمن

هاي فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی تشـکیل       از وزارتخانه
  .گردد می
رسیدگی به امور انجمنهاي علمی غیر پزشکی در وزارت فرهنگ و آمـوزش عـالی انجمنهـاي علمـی گـروه      : رهتبص

پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجمنهاي هنري در وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی انجـام    
  .خواهدشد

  
  .شود یل تشکیل میعضو به انتخاب وزیر مربوط با ترکیب ذ 7تا  6کمیسیون از  -2ماده 

دو تا از سه نفر از مسئوالن ذیربط وزارتخانه، مدیرکل یا مسئول حقوقی وزارت، سه تن از اعضـاي هیـأت    :1تبصر 
علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و در خصوص کمیسیون رسیدگی بـه امـور انجمنهـاي    

  .تن از صاحبنظران در امور فرهنگی و هنري 3هنري 
  .شود رییس کمیسیون با حکم وزیر مربوط منصوب می :2بصره ت

مسئولیت تشکیل جلسات، ثبت و ضبط صورت مذاکرات، ابالغ آرا و احکام کمیسیون و دعـوت از اعضـا    :3تبصره 
براي شرکت در جلسات با دبیر کمیسیون است که با حکم رییس کمیسـیون از بـین اعضـاي کمیسـیون یـا افـراد       

درصورت اخیر دبیر کمیسیون بـدون حـق رأي در جلسـات شـرکت     . شود میسیون منصوب میذیصالح غیر عضو ک
  .خواهدکرد

شوند و تجدید انتخاب آنها بالمـانع   براي مدت دو سال انتخاب می 1اعضاي هیئت علمی موضوع تبصره  :4تبصره 
  .است

صن غیر عضو براي شرکت در تواند از افراد صاحب نظر و متخص رییس کمیسیون حسب مورد و لزوم می :5تبصره 
  .گیري شرکت نخواهندداشت در این حال افراد مدعو در رأي. جلسات و کسب نظر از آنها دعوت کند

  
  :وظایف کمیسیون به شرح زیر است -3ماده 

ها و روش اجرایی و ضوابط مورد عمل کمیسـیون و اجـراي آن پـس از تأییـد      بررسی و تصویب دستورالعمل – 1/3
  وزیر ذیربط

  رسیدگی به درخواست تأسیس انجمن و صدور مجوز تأسیس – 2/3
  بررسی صالحیتهاي علمی و عمومی اعضاي هیأت مؤسس و هیأت مدیره – 3/3
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  صدور مجوز تأسیس انجمن – 4/3
  تصویب اساسنامه انجمن و تصویب هرگونه تغییر در اساسنامه مصوب – 5/3
ل هیأت بررسی تخلفات، نحوه رسـیدگی بـه تخلفـات و تعیـین     ها و ضوابط مربوط به تشکی نامه تصویب آیین – 6/3

  هاي مربوط مجازات
  تعیین هیأت بررسی تخلفات و هیأت نظارت بر عملکرد انجمنها – 7/3
  نامه داخلی کمیسیون تصویب آیین – 8/3
  تعیین نماینده براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات انجمنها – 9/3

  انجمنهانظارت بر حسن انجام کار  – 10/3
  تصویب تصمیمات هیأت بررسی تخلفات – 11/3
  

گیري درخصوص مسائل مطروحه بـه   یابد و تصمیم جلسات کمیسیون با حضور دو سوم اعضا رسمیت می – 4ماده 
  .رأي موافق مشروط خواهدبود 4کسب حداقل 

  
مـومی اعضـاي هیـأت    هـاي علمـی و ع   تواند حسب مورد و نیاز براي رسیدگی به صالحیت کمیسیون می – 5ماده 

  .هاي تخصصی اقدام کند مؤسس و یا هیأت مدیره انجمنها نسبت به تشکیل کمیته
  .هاي تخصصی بالمانع است انتخاب افراد غیر عضو کمیسیون براي عضویت در کمیته: 1تبصره 
  .آراي کمیته تخصصی درصورت تنفیذ از سوي کمیسیون معتبر شناخته خواهدشد: 2تبصره 

  
نفـر کمتـر    3ضاي تأسیس انجمن باید توسط هیأت مؤسس انجمن که در هـیچ حـال تعـداد آنهـا از     تقا – 6ماده 

  .نخواهدبود همراه اساسنامه پیشنهادي به کمیسیون ارسال گردد
تقاضاي تأسیس انجمن در صورتی که انجمنی به همان نام یا با همـان نـوع فعالیـت در آن رشـته موجـود      : تبصره

  .باشد پذیرفته نخواهدشد
  

  :اعضاي هیئت مؤسس و هیئت مدیره باید داراي شرایط زیر باشند – 7ماده 
  تابعیت ایران – 1/7
  التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران – 2/7
نداشتن سوء پیشینه کیفري، نداشتن نقش مؤثر در تحکـیم رژیـم گذشـته و عـدم وابسـتگی بـه احـزاب و         – 3/7

  گروههاي محارب با نظام
اشتن سطح تحصیلی و تجارب علمی، فنی، ادبی و هنري مناسـب حسـب مـورد بـه تشـخیص کمیسـیون       د – 4/7

  مربوط
  

  :اساسنامه پیشنهادي هیأت مؤسس باید حاوي نکات زیر باشد – 8ماده 
  هدف از تشکیل انجمن، موضوع فعالیت و نام آن – 1/8
  کنارکان تشکیالت، شرح وظایف، حدود اختیارات و مسئولیت هر ر – 2/8
  شرایط عضویت در انجمن – 3/8
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  نحوه انتخاب مسئوالن و کارگزارن انجمن – 4/8
  مرکز اصلی انجمن و نحوه فعالیت احتمالی مراکز انجمن در شهرستانها – 5/8
  منابع تأمین مالی انجمن – 6/8
  مدت فعالیت – 7/8
  ترتیب انحالل و تسویه – 8/8
  

تواند برابر مقررات مربوط نسبت بـه ثبـت انجمـن     ئت مؤسس میپس از صدور مجوز تأسیس انجمن، هی – 9ماده 
  .اقدام کند

  
ماه از صدور تأسیس انجمن طبق اساسنامه نسبت به تشـکیل   6هیئت مؤسس موظف است ظرف مدت  – 10ماده 

  .مجمع عمومی و برگزاري انتخابات اقدام و هیأت مدیره منتخب را به کمیسیون معرفی کند
االختیـار   مومی با رعایـت شـرایط منـدرج در اساسـنامه مصـوب بـا حضـور نماینـده تـام         جلسه مجمع ع: 1تبصره 

  .یابد کمیسیون مربوط رسمیت می
  .یابد هیئت مدیره انتخابی پس از تأیید کمیسیون رسمیت می: 2تبصره 

  
دت سال است و انجمن موظف است سـه  مـاه قبـل از انقضـاي مـ      4مدت اعتبار پروانه صادره حداکثر  – 11ماده 

  .مذکور درخواست تجدید پروانه انجمن را به کمیسیون تسلیم نماید
  

هاي انجمنها و نیز رسیدگی به تخلفات احتمالی آنهـا هیـأت رسـیدگی بـه      منظور نظارت  بر  فعالیت به – 12ماده 
  :شود تخلفات با ترکیب زیر تشکیل می

هیأت علمـی یـا صـاحبنظرانی کـه در کمیسـیون      یک نفر از مسئوالن اجرایی وزارت و یک نفر از اعضاي : 1تبصره 
  .عضویت دارند به انتخاب کمیسیون، مدیرکل یا مسئول حقوقی وزارتخانه، یکنفر حقوقدان به انتخاب کمیسیون

  .مدت عضویت اعضاي هیأت دو سال است و انتخاب مجدد آنان بالمانع است: 2تبصره 
  .رعهده خواهدداشتمسئول اجرایی وزارت، سمت دبیري هیأت را ب: 3تبصره 
ها با اکثریت سه رأي موافق اتخـاذ   یابد و تصمیم جلسات هیأت با حضور دبیر و دو عضو دیگر رسمیت می: 4تبصره 

  .شود می
  

تواند اعمال شود   تنبیهاتی که براساس پیشنهاد هیأت و تصویب کمیسیون در مورد انجمنهاي علمی می – 13ماده 
  :به شرح زیر است

  تبیتذکر ک – 1/13
  تعطیل موقت از سه ماه تا یکسال – 2/13
  لغو پروانه و انحالل انجمن – 3/13

هرگاه انجمن مرتکب خالقی شود که بنا بر قوانین کشوري مستوجب کیفر باشد پرونده مربوط به مراجـع   –تبصره 
  .ذیصالح قضایی ارسال خواهدشد
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هنري موجود که پیش از این با مجوز وزارت کشـور   از این پس کلیه امور مربوط به انجمنهاي علمی و  – 14ماده 
  .نامه و از طریق کمیسیون مربوط انجام خواهدشد اند، بر اساس ضوابط این آیین تأسیس شده

  
بـه تصـویب وزراي فرهنـگ و آمـوزش      --------------بند در تاریخ  26تبصره و  16ماده و  14نامه در  این آیین

  .االجرا است شکی و فرهنگ و ارشاد اسالمی رسیده است و از تاریخ ابالغ الزمعالی، بهداشت، درمان و آموزش پز
  
  
  

  دکتر مصطفی معین      سید محمد خاتمی
  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی                     وزیر فرهنگ و آموزش عالی

  
  

  زاده دکتر رضا ملک
  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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  هاي علمی ایران انجمننامه داخلی کمیسیون  آیین

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

  مقدمه
مصـوبه دویسـت و شصـت و     4نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع مـاده   آیین 3در اجراي ماده     

ـ   راي صـدور مجـوز تأسـیس    دومین جلسه شوراي عالی انقالب فرهنگی و به منظور فراهم ساختن تسـهیالت الزم ب
اسـت، دسـتورالعمل زیـر پیشـنهاد      نامه مذکور بوضوح بیان شده هاي علمی و نیز تدوین ضوابطی که در آیین انجمن
  .گردد می

 نحوه رسیدگی -1

  ..کند دبیرخانه کمیسیون براساس اولویت دریافت تقاضاهاي تأسیس اقدام به رسیدگی می –الف 
س یـک انجمـن همنـام باشـند، تـاریخ ثبـت تقاضـا در دبیرخانـه         چنانچه چند گروه، متقاضی تأسی –ب 

 .گیرد کمیسیون مالك رسیدگی قرار می

 نحوه تصویب -2

 12و  5و  4بدیهی است مصوبات، تصمیمات و اعمال نظارت کمیسیون براساس ضـوابط منـدرج در مـواد    
  :نامه مذکور معتبر و عمل خواهد شد، اما با توجه به ترکیب فعلی کمیسیون آیین
  .یابد نفر از اعضا و رییس کمیسیون رسمیت می 4جلسات کمیسیون با حضور  –الف 
 .رأي موافق براي تصمیمات ضروري است 4کسب حداقل  –ب 

 :شرایط هیئت مؤسس -3

  :هیئت مؤسس ضروري است داراي شرایط زیر باشد
  نامه آیین 7احراز شرایط مندرج در ماده : الف
  دحداقل داراي مدرك کارشناسی ارش: ب
 نفر عضو 10حداقل داراي : ج

 :نام انجمن -4

  :تواند حائز یکی از موارد زیر باشد نام انجمن می
  ریزي هاي مصوب شورایعالی برنامه فعالیت در یک یا چند رشته از فهرست برنامه –الف 
  المللی همنام هاي علمی بین وجود انجمن –ب 
  .شداي خاص از علوم و فنون با نام انجمن بیانگر زمینه –ج 
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  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
  معاونت پژوهشی

  دفتر انجمنهاي علمی ایران
  

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل تقاضاي تأسیس انجمن با مشخصات زیر را داریم تا در چهارچوب مصوبه دویسـت و  
  .الیت نمائیمنامه اجرائی آن فع شورایعالی انقالب فرهنگی و آئین 7/8/1370شصت و دومین جلسه مورخ 

  
  :نام کامل انجمن. 1

  :نام انجمن به انگلیسی. 2

  :مراکز اصلی و نشانی کامل انجمن. 3

  
  :مشخصات اعضاي هیئت مؤسس انجمن

  
رشته و مدرك   نام و نام خانوادگی  ردیف

  تحصیلی
  محل امضاء  محل کار  مرتبه علمی

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  

  تقاضاي تأسیس انجمن
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  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
  معاونت پژوهشی

  دفتر کمیسیون انجمنهاي علمی ایران
  

  
 
 :مشخصات فردي .1

  .............: ............شماره شناسنامه: ....................................................... نام خانوادگی: ........................................... نام

  : ....................................محل تولد: ............................................................ تاریخ تولد: ................................... نام پدر

 
 :نشانی .2

  .....................................................................................................................: ...............................................................منزل

  : ................................فن منزلتل.......... .............................................................................................................................

  ....................................................: ...........................................................................................................................کار محل

  : ............................کار تلفن محل.......................................................................................................... .............................

 .)فتوکپی آخرین مدرك تحصیلی پیوست شود(درجات علمی و سوابق تحصیلی  .3
مدرك 
  تحصیلی

رشته تحصیلی 
  و تخصصی

سال دریافت   نام شهر  نام کشور  آموزشینام مؤسسه 
  مدرك

  
  
  
  
  

          

 
 .)شود فتوکپی آخرین حکم کارگزینی پیوست(: سوابق شغلی .4

مدت اشتغال از   محل کار –نام شهر   مرتبه علمی  نام مؤسسه  سمت
  تاریخ تا تاریخ

  
  
  

  

        

  پرسشنامه مشخصات اعضاي هیئت مؤسس
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  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
  معاونت پژوهشی

  ایراندفتر کمیسیون انجمنهاي علمی 
  

هاي مربوط به اختراعات  فتوکپی هر یک از گواهی. عناوین اختراعات ثبت شده را به شرح زیر ذکر فرمایید .5
 .ثبت شده پیوست شود

  تاریخ ثبت  محل ثبت  شماره ثبت  نام همکاران  عنوان اختراع
  
  
  
  
  

        

 
 :است عنوان کتابهایی که تاکنون چاپ شده .6

  
  
  
  
  
  
 

 .است ن چاپ شدههایی که تاکنو عنوان مقاله .7
  
  
  
  
  
  
  

  محل امضا
  
  

  )خالصه بیوگرافی علمی ضمیمه شود(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6494154: فاکس/تلفن - ساختمان بنیاد فجر –تقاطع فلسطین  –خیابان انقالب  –تهران 
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  سمه تعالیب
  

  معاونت پژوهشی –وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
  دفتر انجمنهاي علمی ایران

  
  انجمنهاي علمی “اساسنامه نمونه”

  
  کلیات و اهداف –فصل اول 

و توسـعه کیفـی نیروهـاي متخصـص و      .................................منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاي علمی  به :1ماده      
ــه     ــی در زمینـ ــی و پژوهشـ ــور آموزشـ ــه امـ ــیدن بـ ــود  بخشـ ــاي  بهبـ ــن ............................................. هـ ، انجمـ

  .گردد شود، تشکیل می که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می......................................... 
کند و از تاریخ  هاي علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می اي غیر انتفاعی است و در زمینه نجمن مؤسسها :2ماده      

  .باشد ثبت داراي شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می
س از موافقـت کمیسـیون انجمنهـاي    باشد و شعب آن پ می....................................... مرکز انجمن در شهر  :3ماده      

  .تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود علمی می
تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع  هیئت مدیره می :تبصره     

علمـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري      هـاي  در روزنامه رسمی کثیراالنتشار اعالم شود و کتباً به اطالع کمیسیون انجمن
  .برسد
شود و ملـزم بـه رعایـت قـوانین      انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه براي مدت نامحدود تشکیل می :4ماده      

  .جمهوري اسالمی ایران است
  

  :وظایف و فعالیتها –فصل دوم 
  :آورد عمل خواهد سنامه، انجمن اقدامات زیر را بهاین اسا) 1(منظور نیل به هدفهاي مذکور در ماده  به :5ماده      

  اي  المللی با محققان و متخصصانی که به گونـه  انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین -1-5
  .سر و کار دارند.......................................... با علم            
  هـا و   ژوهشـی در زمینـه ارزیـابی و بـازنگري و اجـراي طـرح      همکاري با نهادهاي اجرایی، علمی و پ -2-5  
  .هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن برنامه           
  .ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز -3-5  
  ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی -4-5  
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  المللی اي و بین هاي علمی در سطح ملی، منطقه هماییبرگزاري گرد  -5-5
  .انتشار کتب و نشریات علمی -6-5

  
  انواع و شرایط عضویت –فصل سوم 

  عضویت پیوسته -1-6
و ....................................... مؤسسان انجمن و کلیه افرادي که حداقل داراي درجه کارشناسی ارشـد در رشـته   

  .عضویت پیوسته درآیند توانند به ، میهاي وابسته باشند رشته
  :عضویت وابسته -2-6

هاي مـذکور در بنـد    سال به نحوي در یکی از رشته 5اشخاصی که داراي درجه کارشناسی هستند و مدت 
  .شاغل باشند 1-6
  :عضویت دانشجویی -3-6

  .به تحصیل اشتغال دارند......... .............................................هاي  کلیه دانشجویانی که در رشته
  :عضویت افتخاري -4-6

حـائز اهمیـت   ............................................. هـاي   شخصیتهاي ایرانی و خارجی که مقام علمـی آنـان در زمینـه   
  .باشند  اي نموده خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهاي مؤثر و ارزنده

  )حقوقی( اعضاي مؤسساتی -5-6
  .توانند به عضویت انجمن درآیند هاي علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می سازمانهایی که در زمینه

توانند با تصویب هیئـت مـدیره    می 6-1هاي مذکور در بند  افراد داراي درجه کارشناسی در یکی از رشته: 1تبصره 
  .به عضویت پیوسته انجمن درآیند

  .شوند به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب میاعضاي مؤسساتی : 2تبصره 
  

گـردد بـه عنـوان حـق      هر یکی از اعضاء ساالنه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می :7ماده     
  .عضویت پرداخت خواهدکرد

  .کند گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی  انجمن براي عضو ایجاد نمی پرداخت حق عضویت هیچ: 1تبصره 
  .اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند: 2بصره ت

  
  :یابد عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می :8ماده      

  استعفاي کتبی -1-8
  عدم پرداخت حق عضویت ساالنه -2-8

  .تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است: تبصره
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  ارکان انجمن –فصل چهارم 
  :عبارتند ازارکان اصلی  :9ماده      
  بازرس: ج    هیئت مدیره: ب    مجمع عمومی : الف

  
  مجمع عمومی: الف
  .شود العاده تشکیل می مجمع عمومی از گردهمایی اعضاي پیوسته به صورت عادي یا فوق : 10ماده      

شود و با حضور یا رأي کتبی نصف به عالوه یـک کـل    مجمع عمومی عادي سالی یکبار تشکیل می -1-10
  .یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است پیوسته انجمن رسمیت میاعضاي 

و یـا بـا    ) بازرسـان (العاده در مورد ضروري با دعـوت هیئـت مـدیره یـا بـازرس       مجمع عمومی فوق -2-10
  .شود تقاضاي کتبی یک سوم اعضاي پیوسته تشکیل می

لسه دوم بـه فاصـله حـداقل    ج جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافتدر دعوت نخست که  در صورتی -3-10
 توانـد  ء میآرا در ضمن اخذ. شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت بیست روز بعد تشکیل می

  .دوشانجام شود ـ  اي که توسط هیئت مدیره تدوین می نامه ـ براساس آیین مکاتبه ايبصورت 
االنتشار است و بایـد حـداقل    کثیر  در روزنامهصورت کتبی یا آگهی  دعوت براي تشکیل مجامع عمومی به: 1تبصره 

  .پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطالع اعضاي پیوسته برسد
العاده نماینـد   توانند مستقیماً اقدام به دعوت براي تشکیل مجمع عمومی فوق سوم اعضاي پیوسته می یک: 2تبصره 

ایشان پاسـخ منفـی داده باشـد و در چنـین حـالتی،      مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضاي 
  .ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند

درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضـوعی خواهـدبود کـه در تقاضـانامه ذکـر      : 3تبصره 
  .است شده

العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادي است و تصمیمات با  جمع عمومی فوقشرایط تشکیل م: 4تبصره 
  .دو سوم آراء معتبر است

  
  وظایف مجامع عمومی: 11ماده      

  مجمع عمومی عادي–الف 
  )بازرسان درصورت وجود بیش از یک بارزس اصلی(انتخاب اعضاي هیئت مدیره و بازرس  -
 تصویب خط مشی انجمن -

 )بازرسان(ب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس بررسی و تصوی -

 تعیین میزان حق عضویت -

 )بازرسان(عزل هیئت مدیره و بازرس  -
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هاي سال مالی گذشـته و بودجـه سـال آتـی      بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه -
 .انجمن

  العاده مجمع عمومی فوق –ب 
  تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه -
 انجمن تصویب انحالل -

  .شوند اي مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه: 1تبصره 
  .شوند اعضاي هیئت رییسه با اعالم و پذیرش نامزدي خود در مجمع انتخاب می: 2تبصره 
ره و بـازرس کاندیـدا   اعضاي هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مـدی : 3تبصره 
  .اند کرده

  
  هیئت مدیره –پ

یکبـار  ........... که هـر  . البدل است عضو علی............. عضو اصلی و ............. هیئت مدیرة انجمن مرکب از  :12ماده      
  .شوند با رأي مخفی از میان اعضاي پیوسته انجمن انتخاب می

  .از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوندتوانند بیش  هیچیک از اعضا نمی -1-12  
  .عضویت در هیئت مدیره افتخاري است -2-12
پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأي کتبی نسـبت  .................... هیئت مدیره حداکثر تا  -3-12

  .نماید به تفکیک وظایف خود اقدام می
........................................... و .............................................. اق بهـادارر بـا امضـاي    کلیه اسناد تعهد آور و اور -4-12

  .معتبر است....................................... یا ..................................... هاي رسمی با امضاي  همراه با مهر انجمن و نامه
فاصـله بـین ارسـال    . یئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهـد ه -5-12

  .دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است
یابد و تصمیمات متخذه بـا اکثریـت آراي    جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می -6-12

  .موافق، معتبر است
کلیه مصوبات هیئت مـدیره ثبـت و پـس از امضـاي اعضـا در دفتـر صورتجلسـات هیئـت مـدیره           -7-12

  .شود نگهداري می
شرکت اعضاي هیئت مدیره در جلسات  ضروري است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به  -8-12

  .اهدبودتشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غایب خو
البـدل بـراي مـدت     درصورت استعفا، برکناري یا فوت هر یک از اعضاي هیئت مـدیره، عضـو علـی    -9-12

  .باقیماندة دورة عضویت به جانشینی وي تعیین خواهدشد
  .در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأي مجاز است) بازرسان(شرکت بازرس  -10-12
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  :باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است نونی انجمن میهیئت مدیره نماینده قا :13ماده      

  اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی -1-13
  هاي علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها تشکیل گروه -2-13
نقـل و انتقـال امـوال     اي را کـه ضـروري بدانـد در مـورد     تواند هر اقدام و معاملـه  هیئت مدیره می -3-13

غیرمنقول و تبدیل به احسن یـا تـرهین و فـک رهـن و اسـتقراض بـه اسـتثناي واگـذاري قطعـی امـوال           
  .دهد غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می

جز دربارة موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقـدام دربـاره آنهـا در صـالحیت      -4-13
عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات الزم براي اداره امور را مشروط بـه رعایـت حـدود     خاص مجامع

  .باشد موضوع فعالیت انجام دارا می
هـاي انجمـن بـراي     تهیه گزارش ساالنه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحسـاب درآمـدها و هزینـه    -5-13

  .رتصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقر
اقامه دعوي و پاسخگویی به دعاوي اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحـل دادرسـی    -6-13

  .غیر با حق تعیین وکیل و حق توکیل به
  انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن براي شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی -7-13
  جمنهاي علمی در چارچوب وظایف ان ها و برنامه اجراي طرح -8-13
  جلب هدایا و کمکهاي مالی -9-13

  اهداي بورسهاي تحقیقاتی و آموزشی -10-13
اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمـی داخلـی و خـارجی بـا رعایـت قـوانین و        -11-13

  .مقررات جاري کشور
  ريهاي علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناو هاي الزم به کمیسیون انجمن ارسال گزارش -12-13
مـاه پـیش از پایـان دوره تصـدي خـود نسـبت بـه         4هیئت مدیره موظف است ظـرف حـداکثر    -13-13

فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بالفاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع 
  .هاي علمی ارسال نماید عمومی براي بررسی به کمیسیون انجمن

هـاي علمـی وزارت علـوم،     تا تایید هیئت مـدیره جدیـد از سـوي کمیسـیون انجمـن     هیئت مدیره پیشین : تبصره
  .تحقیقات و فناوري مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهدداشت
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  )بازرسان(بازرس  –ج 
البـدل   عنـوان علـی  را بـه  ............................ عنوان بـازرس اصـلی و    را به.................. مجمع عمومی عادي  :14ماده      

  .نماید انتخاب می......... براي مدت 
  .انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بالمانع است: تبصره  

  .وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است: 15ماده      
  بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش براي مجمع عمومی -1-15  
  ره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن براي اطالع مجمع عمومیبررسی گزارش ساالنه هیئت مدی -2-15  
  گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی -3-15  
کلیه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سـوي هیئـت   : تبصره  

  .قرارگیرد) بازرسان(مدیره براي بررسی در دسترس بازرس 
  

  گروههاي علمی انجمن –فصل پنجم 
هاي زیر را تشکیل  دهد کـه براسـاس شـرح وظـایفی کـه از سـوي        ها و کمیته تواند گروه انجمن می :16ماده      

  .پردازند هیئت مدیره براي آنها تعیین شود به فعالیت می
  گروههاي تخصصی )1
 کمیته آموزش و پژوهش )2

 کمیته انتشارات )3

 آمار و اطالعات کمیته )4

 کمیته پذیرش و روابط عمومی )5

 هاي علمی کمیته گردهمایی )6

  .باشد شود، نیز می هاي دیگري که بر حسب نیاز احساس می انجمن مجاز به تشکیل گروهها و کمیته -1-16
  

  بودجه و مواد متفرقه –فصل ششم 
  :منابع مالی انجمن عبارتند از :17ماده      

  اعضا  حق عضویت -1-17  
  اي و فروش کتب و نشریات علمی درآمدهاي ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره -2-17  
  دریافت هدایا و کمکها -3-17  
  .این اساسنامه خواهدشد 5موضوع ماده  و کلیه عواید و درآمدهاي انجمن صرف اهداف -4-17  
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بت و شـرح آن هـر سـال پـس از تصـویب در مجمـع       هاي انجمن در دفاتر قانونی ث درآمدها و هزینه :18ماده      
  .شود عمومی به کمیسیون انجمنهاي علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ارسال می

  
  .شود کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهاي کشور نگهداري می :19ماده      

  
گونه سودي اعم از سود سـهام   برداشت یا تخصیص هیچهیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق  :20ماده      

  .توانند مبادرت به انجام معامالت با مؤسسه نمایند یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی
  

هاي انجمـن در محـل دفتـر مرکـزي انجمـن       کلیه مدارك و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت :21ماده      
  .شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صالحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت مینگهداري 

  
هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهاي علمی وزارت علوم، تحقیقات و  :22ماده      

  .فناوري معتبر است
  

ران را دارد و اعضاي آن به  نام انجمن حـق فعالیـت سیاسـی یـا     انجمن تابعیت جمهوري اسالمی ای :23ماده      
  .ها و احزاب سیاسی را ندارند وابستگی به گروه

  
اي را بـراي پرداخـت    درصورت تصویب انحالل انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسـویه  :24ماده      

ت پـس از وصـول مطالبـات و پرداخـت     هیئت تسویه موظف اس. دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدکرد
بدهیها کلیه داراییهاي منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به یکی از مؤسسـات  

  .آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند
  

تبصـره در  .................... زیرمـاده و  .... ...............مـاده،  ............... فصـل،  ......... این اساسـنامه مشـتمل بـر     :25ماده      
  .مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید...................................... جلسه مورخ 

  
  محل امضاي هیئت رییسه جلسه مجمع عمومی      محل امضاي هیئت مؤسس
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  )دونسخه اصلی( تکمیل تقاضانامه ثبت مؤسسات غیر تجاري .1
 اسنامه برابر اصل از مؤسسین و هیأت مدیرهفتوکپی شن .2

 )درصورت ارسال دعوتنامه مدارك مثبتۀ ارسال(نمونه دعوتنامه یا آگهی دعوت  .3

 لیست حاضران در مجمع عمومی .4

 )، بر طبق نمونه پیوستدو نسخه اصلی(صورتجلسه مجمع عمومی  .5

 )، بر طبق نمونه پیوستدو نسخه اصلی(هیأت مدیره اولین جلسه صورتجلسه  .6

 نامه  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اصل معرفی .7

 .نسخه که کلیه صفحات آن توسط هیأت مؤسس امضاء شده باشد 2اساسنامه انجمن در  .8

  ها فیش پرداختی به دایره آگهی .9
  

 .کلیه مدارك باید مطابق با اساسنامه تکمیل و ارائه شود: توجه

  مدارك الزم براي ثبت انجمن در
 اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی 



 ٢٥

  قوه قضائیه
  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

  کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتیاداره 
  تعالی بسمه

  

  تقاضا نامه ثبت مؤسسه غیر تجاري

  .نمائیم را با مشخصات مذکور در این برگ تقاضا می........................................ امضا کنندگان ذیل ثبت مؤسسه 

 :نام مؤسسه -1

 :موضوع مؤسسه -2

 

 :تابعیت -3

 :مرکز اصلی مؤسسه و نشانی صحیح آن -4

 

 )مشخصات کامل قید شود(امی مؤسسین اس -5

  

 

 :تاریخ تشکیل مؤسسه -6

 :که در مؤسسه حق امضاء دارند  مدیر یا مدیران و اشخاصی -7

 

 :دارائی مؤسسه و میزان دارائی هر یک از مؤسسین -8

 

 )در صورت تأسیس در سایر شهرستانها(آدرس شعب مؤسس  -9

 

 :نام مدیر یا مدیران شعب -10

  امضاء مؤسسین



 ٢٦

  بسمه تعالی
  ......جلسه مجمع عمومی عادي انجمن صورت

  
..................................... جلسه مجمع عمومی عادي انجمن ........................... آگهی روزنامه مورخ / براساس دعوت قبلی 

................................................................................. ............در محل ....................... مورخ ................ روز ............. در ساعت 
در این جلسه پس از قرائت آیاتی از قرآن مجید در مورد انتخاب اعضاي هیئت رییسه جلسه به شرح . تشکیل شد
  .زیر اقدام شد

 به عنوان ناظر. ............................................................... 2به عنوان رییس  . ............................................................... .1

  ن منشیبه عنوا. ............................................................. 4به عنوان ناظر    .  ................................................................ 3
  .آنگاه بر طبق دستور جلسه موارد زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت

1. ................................................................................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................................................................................ 

3. ................................................................................................................................................................................................ 

 
  .پس از معرفی نامزدهاي عضویت در هیئت مدیره و بازرسی انجمن و اخذ و قرائت آرا نتایج به شرح زیر اعالم شد

1. ................ ......................2 ........................................... .3 ........................................... .4............................................... .  
5 .......................................  .6......................................... . ..7 ............................................ .8.............................................. .  
  . ...............................2. ..................................... 1به عنوان اعضاي اصلی هیئت مدیره و .  .......................................... 9
. ...............................  2. .................................... 1به عنوان اعضاي علی البدل هیئت مدیره . .....................................  3

  .به عنوان بازرس علی البدل.......................................... به عنوان بازرسی اصلی و 
وکالت تام داد تا .................................................. انتخاب شدگان با امضاي این برگ قبول مسئولیت نمودند و مجمع به در پایان 

  .کلیه امور ثبتی انجمن را در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی انجام داده و دفاتر مربوطه را امضا کند
  

  ضاي هیئت رییسه جلسهمحل ام  محل امضاي انتخاب شدگان
  
  
  
  
  

  
  

  



 ٢٧

  
  بسمه تعالی

  ......صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره انجمن 
  
  

مورخ .................. روز ............................... در ساعت ............................................... براساس هماهنگی قبلی اولین جلسه هیئت مدیره انجمن 
تشکیل شد و در مورد ....... .............................................................................................................................در محل ................................... ...

  :تفکیک وظایف رأي گیري به عمل آمد که در نتیجه
  به عنوان رییس هیئت مدیره........................................................ ................ .1
 به عنوان نایب رییس.......................................................................  .2

 نه داربه عنوان خزا......................................................................  .3

وکالت تام ........................................ در پایان انتخاب شدگان با امضاي این برگ قبول مسئولیت نمودند و هیئت مدیره به . انتخاب شدند
ضمناً براساس . داد تا کلیه امور ثبتی هیئت مدیره را در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی انجام داده و دفاتر مربوطه را امضا کند

یا ) رییس هیئت مدیره........................................................ (اساسنامه کلیه اسناد تعهدآور با امضاي ............................ بند 
خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه هاي رسمی با امضاي .................... .............................و ) نایب رییس................................................... (

  .معتبر خواهدبود) نایب رییس.......................................... (یا ) رییس هیئت مدیره............................................ (
  

  محل امضاي بازرس انجمن  جلسهمحل امضاي حاضرین در   محل امضاي انتخاب شدگان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  

 



 ٢٨

  
  یتعفرم خالصه وض

  
  :محل انجمن                                             :نام فارسی انجمن

  :گروه تخصصی                                         :نام انگلیسی انجمن
  :توجیه ضرورت تأسیس انجمن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
تأیید شد: پس از طرح در کمیسیون   تأیید نشد         

  



 ٢٩

  اسامی اعضاء هیأت مؤسس
  .... انجمن 

  
نام و نام   ردیف

  خانوادگی
مدرك و رشته 

  تحصیلی
مرتبه 
  علمی

خدمات   کتب  مقاله  محل کار
  علمی

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                

 
 
 
 


