اساسنامه انجمن اپتیک و فوتوتیک ایران

فصل اول کلیات و اهداف

ماده

( :)1به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی علوم و فناوری مرتبط باا واورو و توها ه

کیفی ویروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های علوم وفناوری
مرتبط با وورو اوجمن اپتیک و فوتوویک ایران کاه از ایان پار در ایان اهاهانامه (اوجمان) وامیاد
میشودو تشکیل میگردد.
ماده(:)2اوجمن موهسه ای غیر اوتفاعی اهت و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی ف الیات
میکند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی اهت و رئیر هیئت مدیر آن ومایند قاوووی اوجمن
میباشد.
ماده( :)3مرکز اوجمن در شهر تهرانو خیابان وصال شیرازیو خیابان ایتالیای غربیو پالک  78و
مجتمع پزشکی شفاو طبقه پانج و واحاد  31مایباشاد .و شا
اوجمنهای علمی میتواود در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

آن پار از موافقات کمیسایون

تبصره:
هیات مدیر میتواود در صورت لزوم وسبت به تغییر وشاوی مرکز اصلی اوجمن اقدام کند باه شار
آوکه موضوع در روزوامه رهمی کثیر االوتشار اعالم شود و کتبا" به اطاالع کمیسایون اوجمان هاای
علمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برهد.

ماده

( :)4اوجمن از تاریخ تصوی این اهاهنامه برای مدت وامحدود تشکیل میشود و ملزم باه

رعایت قواوین جمهوری اهالمی ایران اهت.

فصل دوم وظایف و فعالیتها
ماده( :)5به منظور ویل به هدفهای مذکور در ماد  3این اهاهنامهو اوجمن اقادامات زیار را باه
عمل خواهد آورد:
 -5-3اوجام تحقیقات علمی و فرهنگی در هطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصاوی که
به گووه ای با علوم و فناوریهای مرتبط با وور هرو کار دارود.
 -5-2همکاری با وهادهای اجراییو علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازوگری و اجرای طرحهاا و
بروامه های مربو به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع ف الیت اوجمن.
 -5-1ترغی وتشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و اهتادان ممتاز.
 -5-4ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.
 -5-5برگزاری گردهماییهای علمی در هطح ملیو منطقه ای و بین المللی.
 -5-6اوتشار کت و وشریات علمی.

فصل سوم :انواع و شرایط عضویت

ماده(:)6
 -6-3عضویت پیوهته:
موهسان اوجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناهی ارشاد در رشاته علاوم وفنااوری
مرتبط با وور و رشته های وابسته باشندو میتواوند به عضویت پیوهته درآیند.
 -6-2عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای درجه کارشناهی هستند و مدت  5هال به وحوی در یکی از رشته های ماذکور
در بند 6-3شاغل باشند.
 -6-1عضویت داوشجویی:
کلیه داوشجویاوی که در رشته های مذکوردربند  6-3به تحصیل اشتغال دارود.
 -6-4عضویت افتخاری:
شخصیتهای ایراوی و خارجی که مقام علمی آوان در زمینه های مرباو باه بناد 6-3حاائز اهمیات
خاص باشدو یا در پیشبرد اهداف اوجمن کمکهای موثر و ارزود ای ومود باشند.

 -6-5اعضای موهساتی(حقوقی)
هازماوهایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربو ف الیت دارود میتواوند باه عضاویت اوجمان
درآیند.
تبصره ( :)1افراد دارای درجه کارشناهی در یکی از رشته هاای ماذکور در بناد 6-3مایتواوناد باا
تصوی هیئت مدیر به عضویت پیوهته اوجمن درآیند.
تبصره( :)2اعضای موهساتی به مثابه عضو وابسته اوجمن محسوب میشوود.

ماده

( :)7هر یکی از اعضاء هاالوه مبلغی را که میزان آن توهط مجمع عمومی ت یین میشاود

به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره(:)1پرداخت حق عضویت هیچگووه حق و ادعایی وسبت به دارایی اوجمن بارای عضاو ایجااد
ومیکند.
تبصره (:)2اعضای افتخاری اوجمن از پرداخت حق عضویت م اف هستند.

ماده

( :)8عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه مییابد:

 -7-3اهت فای کتبی.
 -7-2عدم پرداخت حق عضویت هاالوه.
تبصره :تائید خاتمه عضویت با هیئت مدیر اهت.

فصل چهارم :ارکان انجمن

ماده( :)9ارکان اصلی عبارتند از :
الف :مجمع عمومی
الف :مجمع عمومی

ب :هیئت مدیر

ج :بازرس

ماده

( :)11مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوهته به صورت عادی یا فوق ال ااد تشاکیل

میشود.
 -31-3مجمع عمومی عادی هالی یکبار تشکیل میشود و با حضور یا رای کتبی وصف ب الو یاک
کل اعضای پیوهته اوجمن رهمیت مییابد و تصمیمات با اکثر آراء م تبر اهت.
 -31-2مجمااع عمااومی فااوق ال اااد در مااوارد ضااروری بااا دعااوت هیئاات ماادیر یااا بااازرس
( بازرهان) و یا با تقاضای کتبی یک هوم اعضای پیوهته تشکیل میشود.
 -31-1در صورتی که جلسه مجمع عمومی رهمیت ویافتو آرا به صورت مکاتبه ای -بر اهاس آئین
وامه ای که توهط هیئت مدیر تدوین میشود -اخذ خواهد شد.
تبصره( :)1دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یاا آگهای در روزواماه کثیراالوتشاار
اهت و باید حداقل  35روز قبل از تشکیل مجمع به اطالع اعضای پیوهته برهد.
تبصره( :)2یک هوم اعضای پیوهته میتواوند مساتقیما" اقادام باه دعاوت بارای تشاکیل مجماع
عمومی فوق ال اد ومایند مشرو بر اینکه هیئت مدیر و ویز بازرس اوجمن به تقاضای ایشان پاهخ
منفی داد باشند و در چنین حالتیو ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابات در خواهات خاودو
توهط هیئت مدیر یا بازرس تصریح ومایند.
تبصره( :)3در صورت تحقق تبصر فوقو دهتور جلسه عمومی منحصرا" موضوعی خواهد باود کاه
در تقاضا وامه ذکر شد اهت.
تبصره ( :) 4شرا یط تشکیل مجمع عمومی فوق ال اد هماوند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی
اهت و تصمیمات با دو هوم آرا م تبر اهت.

ماده

( :)11وظایف مجامع عمومی:

الف :مجمع عمومی عادی
-

اوتخاب اعضای هیئت مدیر و بازرس( بازرهان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)
تصوی خط مشی اوجمن.
بررهی و تصوی پیشنهادات هیئت مدیر و بازرس (بازرهان)
ت یین میزان حق عضویت
عزل هیئت مدیر و بازرس(بازرهان)
بررهی و تصوی ترازوامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های هال مالی گذشته و بودجاه
هال آتی اوجمن.

ب -مجمع عمومی فوق العاده:

 تصوی تغییرات در مفاد اهاهنامه تصوی اوحالل اوجمنتبصره( :)1مجامع عمومی توهط هیئت رئیسه ای مرک از یک رییرو یک منشی و دو وااظر ادار
میشود.
تبصره ( :)2اعضای هیئت رئیسه با اعالم و پذیرش وامزدی خود در مجمع اوتخاب میشوود.
تبصره( :)3اعضای هیئت رییسه وباید از بین کساوی باشند که خود را در اوتخابات هیئت مادیر و
بازرس کاودیدا کرد اود.
پ -هیئت مدیره:

ماده

( :)12هیئت مدیر اوجمن مرک از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل اهت که هر هه

هال یکبار بارای مخفی از میان اعضای پیوهته اوجمن اوتخاب میشوود.
 -32-3هیچیک از اعضا ومیتواوند بیش از دو دور متوالی به عضویت هیئت مدیر اوتخاب شوود.
 -32-2عضویت در هیئت مدیر افتخاری اهت.
 -32-1هیئت مدیر حداکثر تا دو هقته پر از اوتخاب شدن تشاکیل جلساه داد و باا رای کتبای
وسبت به تفکیک وظایف خود اقدام میوماید.
 -32-4کلیه اهناد ت هدآور و اوراق بهادار با امضای رئیر هیئت مدیر و خزاوه دار همارا باا مهار
اوجمن و وامههای رهمی با امضاء رئیر اوجمن یا وائ رئیر اوجمن م تبر اهت.
 -32-5هیئت مدیر موظف اهت بر حس ویاز هر یک ما یکبار تشکیل جلسه دهاد .فاصاله باین
ارهال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیر حداقل هه روز اهت.
 -32-6جلسات هیئت مدیر با حضور اکثریت اعضاء رهمیت مییابد و تصمیمات متخذ با اکثریت
آرای موافقو م تبر اهت.
 -32-8کلیه مصوبات هیئت مدیر ثبت و پر از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئات مادیر
وگهداری میشود.
 -32-7شرکت اعضای هیئت مدیر در جلسات ضروری اهت و غیبت هر یاک از اعضاا بادون عاذر
موجه به تشخیص هیئت مدیر تا هه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکا اهات فای عضاو
غای خواهد بود.
 -32-9در صورت اهت فا برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیر و عضو علای البادل بارای
مدت باقیماود دور عضویت به جاوشینی وی ت یین خواهد شد.
 -32-31شرکت بازرس (بازرهان) در جلسات هیئت مدیر بدون داشتن حق رای مجاز اهت.

ماده

( :)13هیئت مدیر ومایند قاوووی اوجمن میباشد و وظایف اختیاارات آن باه شاری زیار

اهت:
 -31-3ادار امور جاری اوجمن طبق اهاهنامه و مصوبات مجمع عمومی.
 -31-2تشکیل گرو های علمی اوجمنو ت یین وظایف و وظارت بر ف الیت آوها
 -31-1هیئت مدیر میتواود هر اقدام و م املهای را که ضروری بداود در مورد وقل و اوتقال اماوال
غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و اهتقراض به اهتثنای واگاذاری قط ای اماوال
غیر م قول که مستلزم تصوی مجمع عمومی اهت اوجام میدهد.
 -31-4جزدر بار موضوعاتی که به موج مفااد اهاهانامه اخاذ تصامی و اقادام در باار آوهاا در
صالحیت خاص مجامع عمومی اهت اوجام میدهد.
 -31-5تهیه گزارش هاالوه و تنظی ترازوامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینههای اوجمن بارای
تصوی در مجمع عمومی و ارائه به مرجع وظارت در موقع مقرر.
 -31-6اقامه دعوی و پاهخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقاوقی در تماام مراجاع و مراحال
دادرهی با حق ت یین وکیل و حق توکیل به غیر.
 -31-8اوتخاب و م رفی ومایندگان اوجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.
 -31-7اجرای طریها و بروامههای علمی در چارجوب وظایف اوجمن.
 -31-9جل هدایا و کمکهای مالی.
 -31-31اهدای بورههای تحقیقاتی و آموزشی.
 -31-33اتخاذ تصمی در مورد عضویت اوجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قاواوین
ومقررات جاری کشور.
 -31-32ارهال گزارشهای الزم به کمیسیون اوجمنهای علمی وزارت علومو تحقیقات و فناوری.
 -31-31هیئت مدیر موظف اهت ظرف حداکثر  4ما پیش از پایان دور تصدی خاود وسابت باه
فراخواوی مجمع عمومی و اوتخاب هیئت مدیر جدید اقدام و بالفاصله وتایج را همرا با صورتجلساه
مجمع عمومی برای بررهی به کمیسیون اوجمنهای علمی ارهال وماید.
تبصره :هیئت مدیر پیشین تا تائید هیئت مدیر جدید از هوی کمیسیون اوجمنهای علمی وزارت
علومو تحقیقات و فناوری مسئولیت امور اوجمن را بر عهد خواهد داشت.
ج -بازرس (بازرسان)

ماده

( :)14مجمع عمومی عادی یک وفررا به عنوان بازرس اصلی و یک وفر را باه عناوان علای

البدل برای مدت هه هال اوتخاب میوماید.

تبصره :اوتخاب مجدد بازرس و بازرهان بالماوع اهت.

ماده

( :)15وظایف بازرس یا بازرهان به شری زیر اهت:

 -35-3بررهی اهناد و دفاتر مالی اوجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
 35-2بررهی گزارش هاالوه هیئت مدیر و تهیه گازارش از عملکارد اوجمان بارای اطاالع مجماع
عمومی.
 -35-1گزارش هرگووه تخلف هیئت مدیر از مفاد اهاهنامه به مجمع عمومی.
تبصره :کلیه اهناد و مدارک اوجمن اع از مالی و غیر مالی را در هر زمان و بدون قید و شر باید
از هوی هیئت مدیر برای بررهی در دهترس بازرس(بازرهان) قرار گیرد.

فصل پنجم :گروههای علمی انجمن
ماده( :)16اوجمن میتواود گرو ها و کمیتههای زیر را تشکیل دهد که بر اهاس شری وظاایفی
که از هوی هیئت مدیر برای آوها ت یین شود به ف الیت میپردازود.
 )3گرو های تخصصی
 )2کمیته آموزش و پژوهش
 )1کمیته اوتشارات
 )4کمیته آمار و اطالعات
 )5کمیته پذیرش و روابط عمومی
 )6کمیته گردهماییهای علمی
-36-3اوجمن مجاز به تشکیل گرو ها و کمیته های دیگری که بر حس ویاز احساس میشودو ویاز
میباشد.

فصل ششم :بودجه و موارد متفرقه
ماده

( :)17منابع مالی اوجمن عبارتند از:

 -38-3حق عضویت اعضاء
 -38-2دریافت هدایا و کمکها
 -38-1کلیه عواید و درآمدهای اوجمن صرف اهداف موضوع ماد  5این اهاهنامه خواهد شد.

 -38-4درآمدهای حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشیو مشاور ایو فاروش کتا
علمی .

و وشاریات

ماده( :)18در آمدها و هزینههای اوجمن در دفاتر قاوووی ثبات و شاری آن پار از تصاوی در
مجمع عمومی به کمیسیون اوجمنهای علمی وزارت علومو تحقیقات و فناوری ارهال
شود.

ماده

می-

( :)19کلیه وجو اوجمن در حساب مخصوصی به وام اوجمن وزد باوکهای کشور وگهاداری

میشود.

ماده( :)21هیچ یک از موهسین یا صاحبان هرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگووه هاودی
اع از هود ههام یا هرمایه را وداشته و خود و وابستگان درجه یک آوها ومیتواوند مبادرت به اوجاام
م امالت با موهسه ومایند.

ماده( :)21کلیه مدارک و پروود مالی و غیر مالی مرتبط با ف الیتهای اوجمن درمحال دفتار
مرکزی اوجمن وگهداری میشود و در موقع مراج ه وظارت یا هایر مراجاع صاالحیتدار در اختیاار
آوان قرار خواهد گرفت.

ماده

( :)22هر گووه تغییر در مفاد اهاهنامه پر از تصوی

کمیسیون اوجمنهای علمی وزارت

علومو تحقیقات و فناوری م تبر اهت.

ماده

( :)23اوجمن تاب یت جمهوری اهالمی ایران را دارد و اعضاای آن باه واام اوجمان حاق

ف الیت هیاهی یا وابستگی به گرو ها و احزاب هیاهی را ودارود.

ماده

( :)24در صورت تصوی اوحالل اوجمن در مجمع عمومیو همان مجمع هیئت تساویهای

را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات اوجمن اوتخاب خواهد کرد .هیئت تسویه موظف اهت پار

از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها کلیه داراییهای منقول و غیر منقول اوجمن را با وظارت وزارت
علومو تحقیقات و فناوری به یکی از موهسات آموزشی و پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده( :)25این اهاهنامه مشاتمل بار شاش فصالو  24مااد و  48زیار مااد و  36تبصار در
جلسه مورخ  3172/2/4مجمع عمومی اوجمن به تصوی رهید.

