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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مهندسین اساسنامه انجمن اسالمی
  

 هدفها و وظایف  -1ه ماد
  .مرتبط با اهداف انجمناجتماعی در زمینه هاي فرهنگی و مفید برقراري ارتباط بین اعضا به منظور فعالیتهاي جمعی  - 1-1

 عمل صالح و باال بردن سطح آگاهی و فرهنگ اسالمیتزکیه نفس وتشویق به ترویج تقویت ایمان اعضا از طریق  - 1-2     
  ایشان.

  .به عنوان بهترین ضامن سعادت فرد و جامعهاصیل فرهنگ غنی ، پیشرو و پویاي اسالم و تفهیم ترویج  - 1-3
  .تحکیم و عمق بخشیدن به احساس هویت و وحدت اسالمی و گسترش عالیق نسبت به مسلمانان ایران و جهان – 1-4
   .مشابهاجتماعی مفید به طور مستقیم یا با مشارکت و همکاري تشکل هاي و فرهنگی فعالیتهاي  - 1-5
 بر اساس قرآن و سنت اصیل نبوي. در اعتقادات اسالمی و قشریگرایی مبارزه با جهل و خرافات و هرنوع قشریگري - 1-6

باتوجه به ضرورتها  ایرانی و دینی برپاداشتن سنتهاي اصیلقرآن کریم و شعائرالهی واشاعه حقایق دینی ازطریق  تکریم - 1-7
  .زمان تحوالتو 
اسالمی ملی و را در جهت خدمت به آرمانهاي  آنان تقویت روح ایثار در اعضا تا آنجا که هدف زندگی خصوصی و صنفی - 1-8

  .دهدو امت مسلمان قرار 
 توانمند.  ساختن جامعه اي مستقل و ر راستايدتالش در جهت باال بردن سطح دانش و مهارتهاي افراد  - 1-9

   .افکار دینی و اجتماعیآزاد تامین فضاي آزاد اندیشی از طریق برخورد  – 1-10
  .دیگرادیان  نیز باترویج ارزش هاي توحیدي و تعامل و گفتگو بین مذاهب اسالمی و  پژوهش و – 1-11
   .ارزش هاي اسالمی با توجه بهتالش در جهت حل مسائل اعتقادي و اجتماعی جامعه ، به ویژه جوانان ،  – 1-12
و تالش براي ارتقاي آن بر اساس عقالنیت ودوري  جهانی تعیین جایگاه دین در فرهنگ مدرنو  ین یتب – 1-13

  .و تعصباز خشونت 
  .انبه ویژه جامعه ي مهندسجامعه و ارتباطات فرهنگی براي اصالح اخالقی در زمینه هاي تالش تحقیق و  – 1-14
   .پژوهش در مورد رابطه علم و دین – 1-15
در  تالش براي ارتقاي سطح اخالق و اشاعه فرهنگ گفتگو ، مدارا ، عقالنیت و دوري از خشونت – 1-16

  .جامعه
 .یدر جهان کنون یاسالم یو سبک زندگ وهیدرباره ش قیو تحق یبررس – 1-17

 مرکز انجمن و شعب آن  -2 ماده
 است. مرکز انجمن در تهران  -2-1

پیشنهاد هیات اجرائی و تصویب شوراي مرکزي،  ، بهشهر از هفت نفر تجاوز کندهرگاه تعداد اعضاي رسمی در یک  -2-2
 شعبه انجمن در آن شهر تاسیس خواهد شد و گزارش آن در نخستین جلسه مجمع عمومی به اطالع مجمع خواهد رسید.  

کزي پیشنهاد شود و به آیین نامه اي خواهد بود که از طرف شوراي مر مطابق باحدود وظایف و اختیارات شعبه ها  -2-3
 برسد. تصویب مجمع عمومی 
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 فعالیت ها – 3ماده 
      است: ریاز جمله به شرح ز 1نگاشته شده در ماده  يهدف ها شبردیپ يانجمن در راستا يها تیفعال        
  .برگزاري مجالس و مراسم مذهبی و ارتباط و همکاري با نهادهاي مشابه  -1 -3

 مطالعه و تحقیق در اصول و معارف دینی و کوشش در ایجاد مراکز و مؤسسات مطالعاتی و پژوهشی اسالمی. -2-3
برگزاري جلسات بررسی , نقد و تحلیل در زمینه مسائل فرهنگی , اقتصادي و اجتماعی مبتالبه جامعه مسلمانان به  - 3-3

 ویژه مسلمانان ایرانی.
ی , تولیدي , عمرانی , فرهنگی و تربیتی با هدف افزایش تولید و باال بردن سطح تاسیس یا تقویت مؤسسات تعاون -4-3

 زندگی جامعه اسالمی و ایجاد کار و تربیت افراد متخصص و متعهد .
انتشار یا همکاري در نشر کتاب ها و مطبوعات آموزشی و پژوهشی اسالمی یا فنی و مهندسی مرتبط با هدف هاي  -5-3

 انجمن .
 برگزاري مجالس دوستانه و سفرهاي جمعی و ایجاد مراکز تفریحی مشروع و سازنده براي اعضاي انجمن و خانواده -6-3

 عضا.هاي آنان در راستاي نزدیک کردن فکري و ایمانی ا
 ) در فعالیت هاي انجمن. ITC) و( ITبه کارگیري مؤثر فناوري هاي جدید اطالعات و ارتباطات ( -7-3

  عضویت -4ماده 
 اعضاي رسمی   -4-1

احکام که شهرت به خالف اخالق و تقوا نداشته و به اهداف  فرامین قرآنی و هر مهندس مسلمان ایرانی عامل به -4-1-1
انجمن دلبستگی داشته باشد می تواند، با قبول اساسنامه و مقررات انجمن و با معرفی دو نفر از اعضاي رسمی و تصویب 

 آید. شوراي مرکزي، به عضویت رسمی انجمن در 

م پایه ، که به تشخیص شوراي مرکزي عمال در امورفنی فارغ التحصیالن لیسانس و باالتر در رشته هاي علو -4-1-2
           ومهندسی فعالیت داشته ودارند، نیز می توانند به عضویت رسمی انجمن درآیند. 

 وابسته  ياعضا –2-4
مهندسان مسلمان غیر ایرانی یا ایرانیان غیر مهندس که به لحاظ معلومات ، شغل یا خدمات ارتباط و عالقه به انجمن 
داشته و حائز شرایط ایمان و تقوا باشند می توانند، با معرفی دو نفر از اعضاي رسمی و تصویب شوراي مرکزي، به عنوان 

 عضو وابسته انجمن شناخته شوند. 

 اعضاي افتخاري  -4-3      
کرده و عالقه مند به و جهان اسالم مسلمان ایرانی یا غیر ایرانی که خدمات ارزنده اي به فرهنگ اسالمی  دانشمندان

فعالیتهاي انجمن باشند، در صورت تمایل، بنا بر پیشنهاد هیات اجرایی، تایید شوراي مرکزي ، به عضویت افتخاري انجمن 
 نایل خواهند شد. 

 اعضاي دانشجو -4-4
توانند با معرفی دو دانشجویان دانشکده هاي مهندسی و علوم پایه که عالقه مند به اهداف و ارتباط با انجمن باشند می 

 نفر از اعضاي رسمی و تصویب شوراي مرکزي به عضویت دانشجویی انجمن درآیند.
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 وظایف و تعهدات اعضا  -5ماده 
  .فعالیت موثر در تحقق اهداف انجمن -5-1
 .  اسالمی معیارهايبا  اجتماعی شخصی و اقدام جدي در منطبق ساختن اخالق و رفتار و زندگی -5-2

                                .احساس مسئولیت اجتماعی و نقد ناهنجاري هاي جامعه -5-3

 .حضور در مجامع و جلسات عمومی انجمن -5-4
  .و فعالیت موثر در آن انجمن در حداقل یک کمیته اجرائی همکاري -5-5
 .پرداخت حق عضویت و مشارکت در انفاق هاي پیشنهادي انجمن -5-6
همکاري با  بهآنان  جلبمعرفی انجمن و اهداف آن به عالقه مندان واجد شرایط و اقدامات موثر براي  -5-7

 انجمن.
همکاري خواهند  باالوظائف اجراي به موارد مذکور پایبند بوده و درغیر رسمی در حد مقدورات  اعضـاي تبصره :

  داشت .

  ارکان انجمن - 6ماده 
 مجمع عمومی   -1-6
  شوراي مرکزي -2-6
 برنامه ریزي و پژوهش –  3-6
  اجرائی أتهی - 4-6

           ئیي اجراکمیته ها -5-6      
 مجمع عمومی  -6-1

 مجمع عمومی باالترین مرجع تصمیم گیري انجمن است .  -1-1-6
انجمن  ياز همه ي اعضا ،يمرکز يماه هر سال، بنا به دعوت شورا ریت انینوبت اول تا پا یجلسه مجمع عموم -2-1-6

 شود. یم لیتشک
تاریخ تشکیل شان را تا  با حضور حداقل دو سوم اعضاي رسمی ، که حق عضویت نوبت اول جلسه مجمع عمومی -3-1-6

رسمی ک سوم اعضاي رسمیت می یابد . عده حاضران نباید از ی حساب کنند هیتسو ای ,پرداخت کرده باشند آن جلسه
 کمتر باشد. 

به حد نصاب باال نرسد ، جلسه مجمع عمومی  نوبت اول اگر تعداد اعضاي رسمی حاضر در جلسه مجمع عمومی -4-1-6
نباشد تشکیل خواهد  از تاریخ جلسه نوبت اول دوم در تاریخی که از پانزده روز زودتر و از چهل و پنج روز دیرتر نوبتبراي 

 حساب هیتسو ایشان را پرداخت کرده باشند  شد و با حضور اعضاي رسمی حاضردرجلسه، که تا آن تاریخ حق عضویت
 ، رسمیت خواهد یافت. کنند

اند، درصورت ضرورت وبه تشخیص شوراي مرکزي یا با درخواست کتبی یک سوم جلسه مجمع عمومی می تو -5-1-6
در دستور براي تشکیل جلسه  یاعضاي رسمی ، با دعوت شوراي مرکزي به طور فوق العاده تشکیل شود. موضوع درخواست

 جلسه گنجانده خواهد شد. 
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انجمن را تا آن  قبل سال که حق عضویت تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آراي اعضاي رسمی حاضر در جلسه -6-1-6
معتبر خواهد بود ، مگر در مورد اصالح یا تغییر اساسنامه، که حداقل دو سوم  حساب کنند هیتسو ای دتاریخ پرداخته باشن

عمل خواهد  5-2-6آراي موافق الزم است. همچنین، در مورد انتخاب اعضاي رسمی شوراي مرکزي به ترتیب مقرر در بند 
 شد. 

  ود .شرکت اعضاي رسمی انجمن در جلسات مجامع عمومی به صورت مجازي مجاز خواهد ب -7-1-6
مجمع عمومی دعوت خواهد شد ولی این گونه جلسه افتخاري براي شرکت در دانشجویی , وابسته واز اعضاي  -8-1-6

 اعضا در راي گیري شرکت نخواهند کرد. 
اعضاي انجمن خواهد  همهبه اطالع  تشکیل جلسهاز تاریخ  پیشدستور جلسه مجمع عمومی حداقل پانزده روز  -9-1-6

 مندرج در دستور مطرح خواهد شد. نگاشته شده فقط مطالب  رسید و در جلسه
در صورتی که هر یک از اعضاي رسمی به علت موجه نتواند در مجمع عمومی مشارکت داشته باشد , می تواند  -10-1-6

هفته به یکی از اعضاي انجمن وکالت دهد . وکیل نمی تواند وکالت بیش از یک عضو را قبول کند . این موضوع باید یک 
 پیش از تاریخ جلسه مجمع عمومی به صورت کتبی به اطالع رییس شوري مرکزي برسد . 

 وظایف مجمع عمومی            
  .شنیدن , بررسی و تصویب گزارش شوراي مرکزي و گزارش مالی  -11-1-6         
 .آنها به پایان رسیده باشدانتخاب اعضاي جدید شوراي مرکزي، درصورتی که دوره تصدي  -12-1-6         

علت  هر به ای از آنها درگذشته یدوره بعض افتنی انیاز پا شیکه پ یدر صورت ،يمرکز يشورا ياعضا لیتکم -13-1-6
به  ازین نیشیپ یعموم در مجمع  5-2-6الزم مقرر در بند  تیبه علت عدم حصول اکثر ایشناخته شده باشند  یمستعف

 باشد . يمرکز يشورا يعده اعضا لیتکم
 .اساسنامه نیا 4-2-6بند باتوجه به ،يمرکز يشورا يتعداد اعضا رییدرمورد تغ يریگ میتصم -14-1-6
   .درباره خط مشی کلی انجمن و برنامه هاي آیندهگیري تصمیم  -15-1-6
  .تغییر یا اصالح مواد اساسنامه، با پیشنهاد شوراي مرکزي -16-1-6
  .نامه مربوط به حدود وظایف و اختیارات شعبتصویب آیین  -17-1-6

 شوراي مرکزي   -6-2
 تصمیم گیري انجمن است .  شوراي مرکزي پس از مجمع عمومی باالترین مرجع -1-2-6         

 اعضاي شوراي مرکزي هر دوسال یک بار به وسیله مجمع عمومی انتخاب می شوند .  -2-2-6
در و یا دست کم دو سال فعالیت مؤثر عضویت رسمی  سال سابقه 3اعضاي شوراي مرکزي باید دست کم داراي -3-2-6
 مانند عضویت در کمیته ها.انجمن 

 البدل است. یعضو عل 4و  یعضو اصل15تا  11 نیب یمجمع عموم بیبنا بر تصو يمرکز يشورا يتعداد اعضا -4-2-6
ی حاضر در جلسه مجمع عموم یرسم يالزم اعضا تیاکثر يدر مرتبه اول با را يمرکز يشورا يانتخاب اعضا -5-2-6

 يسرانتخاب ک يبرا د،یایالزم به دست ن تیاز افراد اکثر ی. اگر در مورد بعضردیگ یداشته باشند صورت م يکه حق را
 معتبرکمترباشد، قابل قبول خواهد بود . ياسوم آر کی دازی، که نبا ینسب تیشود و اکثر يریگ يرا دیاعضا با

 يشورا يتعداد اعضا يبعد ینصاب الزم حاصل نگردد، استثنائا تا مجمع عموم يریگ يکه با سه بار را یدرصورت -6-2-6
 باال خواهد بود. يها تیمحدود به حائزان اکثر يمرکز
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اعضاي شورا رسمیت  مطلق هر ماه یک بار تشکیل می شود و با حضور اکثریت دست کمجلسات شوراي مرکزي  -7-2-6
 ، آزاد است .  بدون حق رايیس شوري , ئبا موافقت ر جلسات ،این اعضاي انجمن در دیگریابد. حضور  می

اعضاي شورا یک رئیس، یک نایب رئیس ویک دبیر، که سمت منشی  میانجلسه از  نخستین شوراي مرکزي در  -8-2-6
جلسات را نیز خواهد داشت، انتخاب می کند. رئیس شوراي مرکزي عنوان رئیس انجمن را داشته و باالترین مقام مسئول 

 انجمن است . در غیاب رئیس انجمن، نایب رئیس وظایف او را برعهده خواهد داشت. 
 البدل در جلسات شوري بدون حق رأي مجاز است . شرکت اعضاي علی -9-2-6

در صورت در گذشت  و یا غیبت طوالنی مدت هر یک از اعضاي اصلی، اعضاي علی البدل به ترتیب تعداد  -10-2-6
 شوند . یاصل ياعضا  نیگزیموقت جا ایبه صورت دائم آراي آنان در جلسه مجمع عمومی می توانند تا پایان دوره شورا , 

 شوراي مرکزي  و اختیارات وظایف 
  .نظارت بر کلیه فعالیت ها و امور انجمن   -11-2-6
  .ی از بین اعضاي شورا یا سایر اعضاي رسمی انجمنئانتخاب اعضاي هیات اجرا   -12-2-6
  هارائه می شود، از جملیا اعضاء شوري بررسی وتصویب برنامه ها وپیشنهادهایی که ازسوي هیات اجرایی     -13-2-6

 .تصویب  آیین نامه هاي داخلی انجمن، شامل آیین نامه هاي کمیته ها و دبیرخانه
  .بررسی وتصویب برنامه و بودجه ساالنه انجمن -14-2-6
  .یئت اجراأهی پیشنهاد وتحقیق با توجه بهتصویب عضویت اعضاي جدید انجمن  -15-2-6
 . می شود تسلیمهیات اجرایی ي از سوکه و گزارشهایی کمیته ها  هاي اظهار نظر درباره گزارش -16-2-6
 مشابه.هاي نهادتصویب همکاري ومشارکت با -17-2-6
  .یئبرپیشنهاد هیات اجرا تصویب میزان حق عضویت اعضاي رسمی بنا -18-2-6
 .تشخیص و تصویب نوع و تعداد کارگروه ها و تعیین وظایف آنها -19-2-6
 .پیشنهاد اصالح یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی -20-2-6
 .آنها  تصویب تاسیس شعب انجمن در سایر شهرها یا انحالل -21-2-6
 .تهیه گزارش فعالیتهاي انجمن وگزارش مالی ساالنه براي بررسی وتصویب مجمع عمومی -22-2-6
 ت مجمع.دعوت اعضا به جلسات مجامع عمومی و تهیه دستور جلسا -23-2-6

 رئیس شوراي مرکزي و اختیارات وظایف 
  .تهیه دستور جلسات شوراي مرکزي و مطلع ساختن اعضاي شورا  -24-2-6            
  .اداره جلسات شوراي مرکزي -25-2-6            

  .تقدیم گزارش شوراي مرکزي به مجمع عمومی  -26-2-6            
  .شوراي مرکزيمصوب صورت جلسات  مکاتبات انجمن وامضاي  -27-2-6            

اشخاص حقیقی  ودربرابرو در سایر مجامع و روابط اجتماعی انجمن در مراجع قانونی و سخنگویی نمایندگی   -28-2-6  
 .وحقوقی، باحق توکیل

که به تصویب در کمیته ها و نشست ها طبق آئین نامه اي نظارت بر حسن اجراي فعالیت هاي انجمن،  -29-2-6 
 شوراي مرکزي برسد.

  وظایف دبیر شوراي مرکزي             
 .تنظیم وبایگانی صورت جلسات شوراي مرکزي -30-2-6                
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 .ابالغ مصوبات شوراي مرکزي به هیات اجرایی -31-2-6                
 ا.امور از سوي رئیس شور اجراي -32-2-6                

 .یبه مجامع عموم ار تهیه گزارش شوردهمکاري  -33-2-6                

 ت برنامه ریزي و پژوهشهیأ - 6-3 
ت برنامه ریزي و پژوهش مرکب از پنج عضو است که از بین اعضاي شوراي مرکزي یا سایر اعضاي رسمی أهی  -1-3-6                

 انجمن با اکثریت آراي اعضاي شوراي مرکزي براي دوسال انتخاب میشوند . 
دبیر انتخاب وبراي ان ت در نخستین جلسه از میان اعضایش یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوأهی -2-3-6                

 تایید به شورا معرفی می کند .
ت مسؤول هماهنگی فعالیت هاي و ارتباط با شوراي مرکزي بوده و موظف به شرکت در جلسات شورا أرییس هی -3-3-6               

 می باشد .
 پژوهشی شوراي مرکزي است .ت موظف به فعالیت در چارچوب سیاست ها و راهبرد أهی -4-3-6                

 پژوهشت برنامه ریزي و أاهم وظائف و مسؤلیت هاي هی                 
و پیشنهاد آن ها به شوراي مرکزي  1پژوهش درباره راه ها و سیاست هاي تحقق اهداف انجمن , مندرج در ماده -5-3-6                   

 براي تصویب.
 , اخالقی و اجتماعی جامعه و نگرش هاي مرتبط با دین. پزوهش در باره شناسایی مهمترین مسائل اعتقادي -6-3-6                   
  .1مندرج در ماده  ،تدوین برنامه محتوایی انجمن در راستاي تحقق هدف ها و وظائف انجمن -7-3-6                   
 .در اجراي برنامه هاي پژوهشی انجمن ناسایی و جلب مشارکت صاحب نظراشن -8-3-6                   
 کنفرانس ها و سمینارها ،تنظیم برنامه هاي اجتماعی انجمن مانند سخنرانی ها  -9-3-6                   
قه المیان اعضا و ع گروه هاي موقت ازپیشنهاد تشکیل کمیته هاي دائم از اعضاي رسمی انجمن و تشکیل کار  -10-3-6                   

  .مندان انجمن به شوراي مرکزي , براي تصویب
 .تعریف پروژه هاي پژوهشی و پیشنهاد آن به شوراي مرکزي براي تصویب -11-3-6                   

پژوهش و پیشنهاد آن ها به شوراي مرکزي ت برنامه ریزي و أتدوین آِیین نامه هاي مربوط به فعالیت هاي هی -12-3-6                    
 .براي تصویب

 .تدوین و ارائه گزارش ماهانه به شوراي مرکزي -13-3-6                    
ت برنامه ریزي و پژوهش , براي تایید شوراي مرکزي و تصویب مجمع أتسلیم گزارش ساالنه فعالیت هاي هی -14-3-6                    

   .عمومی

 یئت اجراأهی -4 -6       
اعضاي رسمی  دیگرعضو است که از بین اعضاي شوراي مرکزي یا شش ی مرکب از ئت اجراأهی -1-4-6

 انجمن، با اکثریت آراي اعضاي شوراي مرکزي،  براي یک سال انتخاب می شوند.
ی تعیین و به شوراي ئت اجراأجلسه از بین اعضایش یک نفر را به عنوان رئیس هی نخستینی در ئت اجراأهی -2-4-6

 مرکزي معرفی می کند . 

 یاجرائ أتیه سیوظائف رئ
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 يو مسئوالن را به شورا میتقس ریبه شرح ز شیاعضا نیرا ب تأیه فیوظا یئاجرا تأیهرئیس  -3-4-6
 .کند یم یمعرف يمرکز

 ارتباطاتل کمیته تشکیالت و ئومس - 1
 امور اجتماعی ل کمیته ئومس - 2
 ل کمیته انتشارات و سایت ئومس - 3
 ل کمیته مالی و تدارکاتئومس - 4
 ل کمیته روابط عمومی  ئومس  -5

 .  لیت مشترك دارندئوی مجري مصوبات شوراي مرکزي است و اعضاي آن در برابر شورا مسئت اجراأهی -4-4-6           
ی یاهریک از اعضاي آن قابل قبول نباشد، شوراي مرکزي می تواند، در هر ئت اجراأدرصورتی که عملکرد هی -5-4-6            

 ، به جاي آنان عضو یا اعضاي جدید انتخاب کند .زمان 

   یئاجرات أهی اهم وظایف
 مرکزي يامشی و سیاست هاي مصوب شورنه آن بر اساس خط بودجه ساالتهیه برنامه فعالیت هاي انجمن و  -6-4-6

 .به شوراي مرکزي ، براي تصویب  هاآن وتقدیم
  .انجام دادن امور تدارکات و مالی و حسابداري -7-4-6          
    اجراي برنامه هاي مصوب و نظارت بر فعالیت کمیته ها در  مرکزي ياپی گیري اجراي برنامه مصوب شور -8-4-6 

   .شورا
   .تنظیم برنامه ها و برگزاري جلسات انجمن -9-4-6

   .مصوب شوراي مرکزي و آثار صوتی تصویري کتابهاتدوین و انتشار نشریات و  -10-4-6
   .آنها به شوراي مرکزي ، براي تصویب تقدیم ی کمیته ها وئین نامه هاي اجرائهیه آت -11-4-6
  .شوراي مرکزي وتسلیم به مجمع عمومی، براي تصویبتهیه گزارش مالی ساالنه ، براي تایید  -12-4-6
   .صالحیت متقاضیان عضویت در انجمن ، براي پیشنهاد به شوراي مرکزي بررسی -13-4-6
  .تعیین میزان حق عضویت اعضا ، براي پیشنهاد به شوراي مرکزي -14-4-6
و تعیین اعضاي آنها ، براي اي مرکزي به شورپیشنهاد تشکیل کمیته هاي جدید و حذف کمیته هاي موجود  -15-4-6

  .معرفی به شوراي مرکزي
  .تسلیم گزارش کارهاي جاري به شوراي مرکزي -16-4-6          
بھ , در صورت لزوم , عضویت اعضای رسمی انجمن , رفع تعلیق و تداوم یا تجدید پیشنھاد تعلیق  -۱۷-۴-۶         

  .این اساسنامھ ۲-۲-۷و  ۲- ۱-۷و  ۱-۱-۷ ھایشورای مرکزی ، با توجھ بھ بند
 یئت اجراأوظائف رئیس هی             

 یئت اجراأمدیریت جلسات هی -18-4-6
 .ی و ارتباط با شوراي مرکزيئت اجراأهماهنگی و پی گیري فعالیت هاي هی -19-4-6          
 و معرفی اعضاي آنها به شوراي مرکزي. 3-4-6ی , طبق بند ئت اجراأتشکیل کمیته هاي دائم هی -20-4-6          

 ي اجرائی کمیته ها  -6-5 
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تشکیالت و "اعضاي کمیته هاي  و به منظور شرکت اعضا در فعالیت هاي انجمن، 3-4-6با توجه به بند  -1-5-6             
کمیته هاي و هر گونه "روابط عمومی"و  "مالی و تدارکات"،  "انتشارات و سایت"،  "اجتماعاتبرگزاري "،  "ارتباطات

ت اجرایی و تصویب شوراي مرکزي انتخاب می شوند.  تعداد اعضاي هر کمیته حداقل سه أعلمی و فنی با پیشنهاد هی
 نفر است . 

 آیین نامه هایی خواهد بود که با پیشنهاد طبق اختیارات کمیته ها برتشخیص نوع،  تعداد و حدود وظایف و  -2-5-6
 .ی به تصویب شوراي مرکزي برسدئت اجراأهی ییدتأکمیته ها و 

ی و تصویب ئت اجراأدر شهرهایی که تعداد اعضاي رسمی انجمن بیش از هفت نفر باشد، می توان به پیشنهاد هی -3-5-6           
 ن را در آن شهر تشکیل داد . شوراي مرکزي شعبه انجم

فعالیت هاي شعب بر طبق آئین واگذار کند . شعب ی می تواند قسمتی ازاختیاراتش را به هریک ازئت اجراأهی -4-5-6           
 ي مرکزي برسد .انامه اي خواهد بود که به تصویب شور

 

 تعلیق و لغو عضویت  -7ماده 
 تعلیق عضویت  -7-1

انجمن بیش از یک سال بدون عذر موجه ارتباطش را با  وابستها ی صورتی که هر یک از اعضاي رسمیدر  -1 -1 -7
ی و تصویب شوراي ئت اجراأانجمن قطع یا بیش از دو سال از پرداخت حق عضویت خودداري کند، به پیشنهاد هی

 انجمن خارج خواهد شد .  یا وابسته مرکزي، عضویت آن عضو معلق و او از شمار اعضاي رسمی
رفع تعلیق و تداوم عضویت رسمی این قبیل افراد منوط به تقاضاي آنان ، پیشنهاد هیات اجرایی و تایید  -2 -1 -7

 شوراي مرکزي است . 

 لغو عضویت  -7-2
 يمرکز يشورا يدو سوم اعضا صیبه تشخ ایاستعفا کند  تیانجمن از عضو ياز اعضا کیکه هر یدر صورت -1 -2 -7     

 لغو خواهد شد. يو تیاساسنامه را از دست بدهد،  عضو نیا 1-1-4مندرج در بند  تیعضو طیشرا
 يمرکز يشورا بیو تصو ییاجرا اتیه شنهادی، پ يمجدد و يمنوط به تقاضا یفرد مستعف تیعضو دیتجد -2 -2 -7     

 است.
 يشورا يدو سوم آرا  دیی، مستلزم تا 1-1-4بند  تیشده ، عالوه بر رعا تیفرد سلب صالح تیقبول عضو -3 -2 -7

 است. يمرکز
  

 1401تیر ماه  15  تهیه و تنظیم شده است، در جلسه مورخو یک تبصره  بند  زیر  95 بند 45 ,ماده هفت  این اساسنامه ، که در

 به تصویب نهایی رسید.  انجمن جمع عمومیم
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