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معاونت پژوهشي –وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   

        دفتر انجمنهاي علمي ايران

 شبکه هوشمند انرژيعلمي  اساسنامه انجمن 

  كليات و اهداف : –فصل اول 

و كمر  بره توهر ه شبکه هوشمند انرریي  پيشبرد و ارتقاء علم و فناوري ،به منظور گسترش .1ماده

ط، تبهاي مرص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينهكمي و كيفي نيروهاي متخص

، شرودكه از این پس در این اهاهنامه انجمرن ناميرده مري علمي شبکه هوشمند انریي ایرانانجمن 

 گردد.تشکيل مي

در زمينه هاي علمي و پژوهشي و فني ف اليت مي كنرد اي علمي، غيرانتفاعي و انجمن موهسه .2ماده

داراي شخصيت حقوقي اهت و ریيس هئيت مدیره آن نماینده قانوني انجمرن مري  و از تاریخ ثبت

 باشد. 

ش ب آن پس از موافقت كميسيون انجمن هاي علمي مري مركز انجمن در شهر تهران اهت و  .3ماده

 تواند در هر منطقه از كشور تشکيل شود

لي انجمن اقدام كند بره تبصره : هئيت مدیره مي تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اص 

شرط آنکه موضوع در روزنامه رهمي كثيراالنتشار اعمال شود و كتباً به اطالع كميسريون انجمرن هراي 

 علمي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري برهد.

.انجمن از تاریخ تصویب این اهاهنامه براي مدت نامحدود تشکيل مي شود و ملرزم بره رعایرت 4ماده 

 ي ایران اهت.قوانين جمهوري اهالم

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  وظايف و فعاليتها : –فصل دوم 

این اهاهنامه، انجمن اقدامات زیرر بره عمرل هواهرد  1به منظور نيل به هدفهاي مذكوردر ماده .5ماده 

 آورد:

انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در هطح ملي و بين المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه  -1-5

 د انریي هروكاردارند.اي با علم شبکه هوشمن

همکاري با نهاد هاي اجرایي،علمي و پژوهشي در زمينه ارزیابي و بازنگري و اجراي طرح هرا و  -2-5

 برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع ف اليت انجمن

 ترغيب و تشویق پژوهشگران و تجليالزمحققان و اهتادان ممتاز -3-5

 مات آموزش و پژوهشي،مشاوره و فنيارائه هد -4-5

 برگزاري گردهمایي علمي در هطح ملي،منطقه اي و بين المللي-5-5

  انتشار كتب و نشریات علمي -6-5

 ط عضويت : يانواع و شرا –فصل سوم 

انجمن پنج نوع عضویت با عناوین پيوهته، وابسته، دانشجویي، افتخاري وحقوقي دارد كره . 6ماده 

 شرح زیر اهت:  شرایط هر ی  به

 عضويت پيوسته :  -6-1

هاي مؤهسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناهي ارشد در یکي از رشته

،مي توانند به عضویت باشند و رشته هاي وابسته ریاضيات، برق، فناوري اطالعات و كامپيوتر 

 . پيوهته درآیند

 عضويت وابسته :  -6-2

هال به نحوي در یکي از رشته هاي مذكور در 5هستندو مدت  درجه كارشناهي اشخاصي كه داراي

 شاغل باشند. 6-1بند 

 

 

 

 

 



 

 

  عضويت دانشجوئي :  -6-3

ي كه در رشته هاي ریاضيات ،برق،فناوري اطالعرات و كرامپيوتر و رشرته هراي كليه دانشجویان

  وابسته به تحصيل اشتغال دارند.

 عضويت افتخاري :  -1-6

زمينه هاي ریاضيات،برق ، فناوري اطالعات و ام علمي آنان درهاي ایراني و هارجي كه مقشخصيت

كامپيوتر حائز اهميت هاص باشد،یا در پيشبرد اهداف انجمن كمکهراي مروثر و ارزنرده اي نمروده 

 . باشند

 عضويت حقوقي :  -2-6

مي توانند به عضرویت انجمرن  هازمانهایي كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط ف اليت دارند

  درآیند.

مري تواننرد برا  -6-1:افراد داراي درجه كارشناهي در یکي از رشرته هراي مرذكور در بنرد 1تبصره

 تصویب هئيت مدیره به عضویت پيوهته انجمن در آیند.

 . شوندمي اعضاي حقوقي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب: 2تبصره 

ع عمومي ت يين مي گردد به عنروان هر یکي از اعضاء هاالنه مبلغي را كه ميزان آن توهط مجم :7ماده 

  حق عضویت پرداهت هواهد كرد.

پرداهت حق عضویت هيچگونه حق و ادعایي نسبت به دارایي انجمن براي عضو ایجراد :  1تبصره

 كند. نمي

 اعضاي افتخاري انجمن از پرداهت حق عضویت م اف هستند :2تبصره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مه مي یابد . عضویت در یکي از موارد زیر هات. 8ماده 

 اهت فاي كتبي    -8-1

 عدم پرداهت حق عضویت هاالنه    -8-2

اهت.هئيت مدیره د هاتمه عضویت با تایيتبصره :   

 اركان انجمن  –فصل چهارم 

 اركان اصلي انجمن عبارتند از : : 9ماده 

  مجمع عمومي  -الف           

 هئيت مدیره  -ب          

 بازرس  -ج          

 ومي مجمع عم -الف 

 . شودتشکيل مي  عادي و فوق ال اده مجمع عمومي از گردهمائي اعضاي پيوهته صورت:11ماده 

مجمع عمومي عادي هالي یکبار تشکيل مي شود و با حضور یا راي كتبي نصف به عالوه ی  -1-11

 كل اعضاي پيوهته انجمن رهميت مي یابد و تصميمات با اكثر آراء م تبر اهت.

، و یا با )بازرهان(یا بازرس هئيت مدیرهبا دعوت  در مورد ضروري ال ادهفوقمجمع عمومي -2-11

 . تشکيل مي شود تقاضاي كتبي حداقل ی  هوم اعضاي پيوهته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

در صورتي كه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومي رهميت نيافت جلسه دوم بالفاصله  -3-11

ضر در جلسه رهميت هواهد یافت. در ضمنن حداقل بيست روز ب د تشکيل مي شود و با ت داد حا

بر اهاس آیين نامه اي كه توهط هئيت مدیره تدوین مي  –اهذ آراء مي تواند بصورت مکاتبه اي 

 شود،انجام شود.

هي در روزنامه كثير االنتشار اهت و :دعوت براي تشکيل مجامع عمومي به صورت كتبي یا آگ1تبصره 

 مجمع به اطالع اعضاي پيوهته برهد.روز قبل از تشکيل  15باید حداقل 

:ی  هوا اعضاي پيوهته مي توانند مستقيما اقدام به دعوت براي تشکيل مجمع عمومي فوق 2تبصره 

ال اده نمایند مشروط براینکه هئيت مدیره و بازرس انجمن به تقاضاي ایشان پاهخ منفي داده باشدو 

ابت در هواهت هود ،توهط هئيت مدیره یا درچنين حالتي ،ایشان باید در آگهي دعوت به عدم اج

 بازرس تصریح نمایند.

:در صورت تحقق تبصره فوق دهتور جلسه عمومي منحصراًموضوعي هواهد بود كه در 3تبصره 

 تقاضانامه ذكر شده اهت.

همانند شرایط تشکيل مجمع عمومي عادي اهت و :شرایط تشکيل مجمع عمومي فوق ال اده 4تبصره

 م آراءم تبر اهت.با دو هو تتصميما

 

 

 . :وظايف مجمع عمومي11ماده 

 مجمع عمومي عادي-الف

 )بازرهان در صورت وجود بيش از ی  بازرس(و بازرس  هئيت مدیرهانتخاب اعضاي  -

 تصویب هط مشي انجمن  -

تراز نامه و صورت حساب درآمد ها و هزینره هراي هرال مرالي گذشرته و  بررهي و تصویب -

  بودجه هال آتي انجمن 

 ين ميزان حق عضویت ت ي -

 

 

 

 

 

 



 

 

 )بازرهان( یا بازرس  هئيت مدیرهعزل  -

 مجمع عمومي فوق العاده-ب 

 تصویب تغييرات در مفاد اهاهنامه  -

 تصویب انحالل انجمن  -

: جلسات مجامع عمومي عادي و فوق ال اده با حضور نماینده تام االهتيرار كميسريون 1تبصره  -

 انجمنهاي علمي ایران رهميت مي یابد.

اي مركب از ی  ریريس، یر  منشري و دو نرا ر : مجامع عمومي توهط هيئت رئيسه2صره تب -

 شوند.اداره مي

 شوند.: اعضاي هيئت ریيسه با اعالم و پذیرش نامزدي هود در مجمع انتخاب مي3تبصره  -

: اعضاي هيئت ریيسه نباید از بين كساني باشند كه هود را در انتخابات هيئت مدیره و 4تبصره  -

 اند.س كاندیدا كردهبازر

 هئيت مديره -پ

هال یکبار با 3عضو علي البدل اهت .كه هر  2عضو اصلي و  7:هئيت مدیره انجمن مركب از 12ماده  

 راي مخفي از ميان اعضاي پيوهته انجمن انتخاب مي شوند.

ات در صورت استعفاء ، فوت و یا عدم حضور هریک از اعضاء اصلي هئیت مدیره در جلس ":1تبصره 

 "عضو علي البدل به ترتیب الویت برای مدت باقي مانده جایگزین عضو اصلي خواهد شد

 توانند بيش از دو دوره متوالي به عضویت هيئت مدیره انتخاب شوند.هركدام از اعضا نمي -1-12

آراء حاضرین در جلسه  4/3( در صورت كسب بيش از 12-1حداكثر دو عضو مشمول بند) -2-12

 مي توانند براي ی  دوره دیگر به عضویت هئيت مدیره درآیند.

 عضویت در هئيت مدیره افتخاري اهت. -3-12

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ده و باا رای هیئت مدیره مي بایست حداکثر تا یک ماه پس از انتخاا  شادت تیا یل جلساه دا -4-12

 کتبي نسبت به انتخا  رییس ،نائب رییس،خزانه دار و دبیر اقدام نماید.

کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رییس هیئت مادیره یاا نائاب ریایس  و خزاناه دار -5-12

 بود.همراه با مهر انجمن و  نامه های رسمي با امضای رییس هیئت مدیره یا نائب رییس  معتبر خواهد 

هيئت مدیره مو ف اهت برحسب نياز هر ی  ماه یکبار تشکيل جلسه دهرد. فاصرله برين  -6-12

 ارهال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکيل جلسه هيئت مدیره حداقل هه روز اهت.

یابد و تصميمات متخذه با اكثریت جلسات هيئت مدیره با حضور اكثریت اعضا رهميت مي -7-12

 اهت. آراي موافق، م تبر

كليه مصوبات هيئت مدیره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مردیره  -8-12

 شود.نگهداري مي

شركت اعضاي هيئت مدیره در جلسات  ضروري اهت و غيبت هر ی  از اعضا بدون عرذر  -9-12

 موجه به تشخيص هيئت مدیره تا هه جلسه متوالي و پنج جلسره متنراوب در حکرم اهرت فاي

 عضو غایب هواهدبود.

البردل برراي درصورت اهت فا، بركناري یا فوت هر ی  از اعضاي هيئت مدیره، عضو علي -11-12

 مدت باقيماندة دورة عضویت به جانشيني وي ت يين هواهدشد.

 شركت بازرس )بازرهان( در جلسات هيئت مدیره بدون داشتن حق رأي مجاز اهت. -11-12

 باشد و و ایف اهتيارات آن به شرح زیر اهت:ینده قانوني انجمن ميهيئت مدیره نما :11ماده 

 اداره امور جاري انجمن طبق اهاهنامه و مصوبات مجمع عمومي -1-13

 هاي علمي انجمن، ت يين و ایف و نظارت بر ف اليت آنهاتشکيل گروه -2-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

وري بداند در مورد نقرل و انتقرال اي را كه ضرتواند هر اقدام و م املههيئت مدیره مي -3-13

اموال غيرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهين و ف  رهرن و اهرتقراب بره اهرتثناي واگرذاري 

 دهد.قط ي اموال غيرمنقول كه مستلزم تصویب مجمع عمومي اهت انجام مي

 جز دربارة موضوعاتي كه به موجب مفاد اهاهنامه اهذ تصميم و اقدام درباره آنهرا در -4-13

صالحيت هاص مجامع عمومي اهت، هيئت مردیره كليره اهتيرارات الزم برراي اداره امرور را 

 باشد.مشروط به رعایت حدود موضوع ف اليت انجام دارا مي

هاي انجمن تهيه گزارش هاالنه و تنظيم تراز نامه مالي و صورتحساب درآمدها و هزینه -5-13

 نظارت در موقع مقرر.براي تصویب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع 

اقامه دعوي و پاهخگویي به دعاوي اشخاص حقيقري یرا حقروقي در تمرام مراجرع و  -6-13

 غير.مراحل دادرهي با حق ت يين وكيل و حق توكيل به

 انتخاب و م رفي نمایندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داهلي و هارجي -7-13

 ر چارچوب و ایف انجمنهاي علمي دها و برنامهاجراي طرح -8-13

 جلب هدایا و كمکهاي مالي -9-13

 اهداي بورههاي تحقيقاتي و آموزشي -11-13

اتخاذ تصميم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمي داهلي و هارجي با رعایرت  -11-13

 قوانين و مقررات جاري كشور.

م، تحقيقرات و هراي علمري وزارت علروهاي الزم به كميسيون انجمنارهال گزارش -12-13

 فناوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ماه پيش از پایان دوره تصدي هود نسبت  4هيئت مدیره مو ف اهت  رف حداكثر  -13-13

به فراهواني مجمع عمومي و انتخاب هيئت مدیره جدید اقدام و بالفاصله نترایج را همرراه برا 

 .هاي علمي ارهال نمایدصورتجلسه مجمع عمومي براي بررهي به كميسيون انجمن

هراي علمري تبصره: هيئت مدیره پيشين تا تایيد هيئت مدیره جدید از هوي كميسريون انجمن

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت امور انجمن را برعهده هواهدداشت.

 بازرس )بازرسان( –ج 

مردت  البدل بررايرا به عنوان علي 1عنوان بازرس اصلي ونفر را به1مجمع عمومي عادي :11ماده      

 نماید.هال انتخاب مي3

 تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرهان بالمانع اهت. 

 و ایف بازرس یا بازرهان به شرح زیر اهت.: 11ماده     

 بررهي اهناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي -1-15 

انجمرن برراي اطرالع بررهي گزارش هاالنه هيئت مدیره و تهيه گرزارش از عملکررد  -2-15 

 مجمع عمومي

 گزارش هرگونه تخلف هيئت مدیره از مفاد اهاهنامه به مجمع عمومي -3-15 

تبصره: كليه اهناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي را در هر زمان و بدون قيد و شررط  

 باید از هوي هيئت  مدیره براي بررهي در دهترس بازرس )بازرهان( قرارگيرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گروههاي علمي انجمن –فصل پنجم 

هاي زیر را تشکيل  دهد كه براهاس شرح و ایفي كره از ها و كميتهتواند گروهانجمن مي :16ماده      

 پردازند.هوي هيئت مدیره براي آنها ت يين شود به ف اليت مي

 گروههاي تخصصي (1

 كميته آموزش و پژوهش (2

 كميته انتشارات (3

 عاتكميته آمار و اطال (4

 كميته پذیرش و روابط عمومي (5

 هاي علميكميته گردهمایي (6

شود، نيز هاي دیگري كه بر حسب نياز احساس ميانجمن مجاز به تشکيل گروهها و كميته -1-16

 باشد.مي

 بودجه و مواد متفرقه –فصل ششم 

 منابع مالي انجمن عبارتند از: :17ماده      

 اعضا حق عضویت -1-17 

اي و فرروش كترب و ي ناشي از ارائه هدمات آموزشي و پژوهشي و مشراورهدرآمدها -2-17 

 نشریات علمي

 دریافت هدایا و كمکها -3-17 

ایرن اهاهرنامه  5موضروع مراده  و كليه عوایرد و درآمردهاي انجمرن صررف اهرداف -4-17 

 هواهدشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ن هرر هرال پرس از تصرویب در هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شررح آدرآمدها و هزینه :11ماده 

 شود.مجمع عمومي به كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارهال مي

 

كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمرن نرزد بانکهراي كشرور نگهرداري  :11ماده      

 شود.مي

 

گونه هودي اعم از تخصيص هيچهيچي  از مؤهسين یا صاحبان هرمایه حق برداشت یا  :22ماده      

توانند مبادرت به انجام م امالت هود ههام یا هرمایه را نداشته و هود و وابستگان درجه ی  آنها نمي

 با مؤهسه نمایند.

 

هاي انجمن در محل دفترر مركرزي كليه مدارك و پرونده مالي و غيرمالي مرتبط با ف اليت :21ماده      

ر موقع مراج ه مرجع نظارت یا هایر مراجع صالحيت دار در اهتيار آنران شود و دانجمن نگهداري مي

 قرار هواهد گرفت.

 

هرگونه تغيير در مفاد اهاهنامه، پس از تصویب كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علروم،  :22ماده      

 تحقيقات و فناوري م تبر اهت.

 

د و اعضاي آن به  نام انجمرن حرق ف اليرت انجمن تاب يت جمهوري اهالمي ایران را دار :21ماده      

 ها و احزاب هياهي را ندارند.هياهي یا وابستگي به گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

اي را براي درصورت تصویب انحالل انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيئت تسویه :21ماده      

پس از وصرول  پرداهت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب هواهدكرد. هيئت تسویه مو ف اهت

مطالبات و پرداهت بدهيها كليره دارایيهراي منقرول و غيرمنقرول انجمرن را برا نظرارت وزارت علروم، 

 تحقيقات و فناوري به یکي از مؤهسات آموزشي یا پژوهشي كشور واگذار كند.

 

تبصرره در جلسره مرور   18زیرمراده و 48مراده، 25فصرل،  6این اهاهرنامه مشرتمل برر :21ماده      

 مجمع عمومي انجمن به تصویب رهيد. 31/14/1395

 

 

 

 

 

 

 

 


