باسمه تعالی

شماره:
تاریخ:

ماده  :5به منظور گسترش ،پیشبرد و ارتقای علمی علوم و فناوری مرتبط با نور ،و توسعهه یییعی نیرویعای
متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژویشی در زمینهیای علوم وفناوری مرتبط بعا نعور ،اننمع
اپتیک و فوتونیک ایران یه از ای پس در ای اساسنامه (اننم ) نامیده میشود ،تشکیل میشود.
ماده  :9اننم موسسهای غیرانتیاعی و غیرسیاسی است و در زمینهیای علمعی ،پژویشعی و فنعی فهاتیعت
مییند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس ییأت مدیرۀ آن نمایندۀ قانونی اننم است.
ماده  :4مریز اننم در شهر تهران ،خیابان جالل آل احمعد ،خیابعان جانبعازان ،خیابعان سرسعبز جنعوبی،
یوچه عشقیپور ،یوچه آریا ،شماره  2است .و شهب آن پس از موافقت یمیسیون اننم یای علمی میتواند
در یر منطقه از یشور تشکیل شود.
تبصره  -5-4ییات مدیره میتواند در صورت تزوم نسبت به تغییر نشانی مریز اصلی اننم اقدام یند بعه
شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی یثیر االنتشار اعالم شود و یتبا" به اطالع یمیسیون اننم یای علمی
وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری برسد
تبصره  -9-4نحوۀ تشکیل و ادارۀ شهب و شاخهیای اننم بر اساس آیی نامهای اسعت یعه بعه تصعویب
ییأت مدیره میرسد.
ماده  :3اننم از تاریخ تصویب ای اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل میشود و ملزم به رعایت قعوانی
جمهوری اسالمی ایران است.
فصل دوم وظایف و فعالیتها
ماده  :5به منظور نیل به یدفیای مذیور در ماده  1ای اساسنامه ،اننم اقدامات زیر را به عمعل خوایعد
آورد:
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فصل اول :کلیات و اهداف
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اساسنامۀ انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

شماره:
تاریخ:

 -5-5اننام تحقیقات علمی و فرینگی در سطح ملی و بی اتمللی با محققان و متخصصانی یه به گونهای با

برنامهیای مربوط به امور آموزش و پژویش در زمینۀ علمی موضوع فهاتیت اننم .
 -4-5ترغیب وتشویق پژویشگران و تنلیل از محققان و استادان ممتاز.
 -3-5ارائه خدمات آموزشی ،پژویشی و فنی.
 -5-5برگزاری گردیمایییای علمی در سطح ملی ،منطقهای و بی اتمللی.
 -4-5انتشار یتابیا و نشریات علمی.
فصل سوم :انواع و شرایط عضویت
ماده  :4اننم پنج نوع عضویت پیوسته ،وابسته ،دانشنویی ،افتخاری و حقوقی به شر زیر دارد:
 -5-4عضویت پیوسته:
یلیه افرادی یه حداقل دارای درجه یارشناسی ارشد در رشتهیای علوم وفناوری مرتبط با نور و رشتهیعای
وابسته باشند ،میتوانند به عضویت پیوسته درآیند.
 -9-4عضویت وابسته:
اشخاصی یه دارای درجه یارشناسی یستند و مدت  3سال به نحوی در یکی از رشتهیعای معذیور در بنعد
 1-6شاغل باشند.
 4-4عضویت دانشجویی:
یلیۀ دانشنویانی یه در رشتهیای مطر شده در بند  1-6به تحصیل اشتغال دارند.
 -3-4عضویت افتخاری:
شخصیتیای ایرانی و خارجی یه مقام علمی آنان در زمینهیای مربوط بعه بنعد  1-6حعائز ایمیعت خعا
باشد ،یا در پیشبرد ایداف اننم یمکیای موثر و ارزندهای نموده باشند.
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 -9-5یمکاری با نهادیای اجرایی ،علمعی و پژویشعی در زمینعۀ ارزیعابی و بعازنگری و اجعرای طعر یعا و
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علوم و فناورییای مرتبط با نور سرو یار دارند.

شماره:
تاریخ:

تبصره  -5-3-4عضو افتخاری با تشخیص ییأت مدیره انتخاب میشود.

درآیند.
تبصره  -5-5-4افراد دارای درجۀ یارشناسی در یکی از رشتهیای مطر شده در بند  1-6معیتواننعد بعا
تصویب ییأت مدیره به عضویت پیوسته اننم درآیند.
تبصره  -9-5-4عضوی یه حق عضویت ساالنۀ خود را پرداخته ،عضو فهال نامیده میشود.
ماده  :4یر یک از اعضاء ساالنه مبلغی را یه میزان آن توسط منمع عمومی تهیی میشود به عنوان حعق
عضویت پرداخت میینند.
تبصره  -5-4میزان حق عضویتیای حقوقی بر اساس آیی نامهیایی یه به تصویب ییأت مدیره میرسعد،
تهیی میشود.
تبصره  -9-4حق عضویت ماداماتهمر اعضای پیوسته ده برابر حق عضویت ساالنه ای اعضا است.
تبصره  -4-4پرداخت انواع حق عضویتیا ییچگونه حق و ادعایی نسبت بعه دارایعی اننمع بعرای عضعو
ایناد نمییند.
تبصره  -3-4اعضای افتخاری اننم از پرداخت حق عضویت مهاف یستند.
ماده  :8اعضاء میتوانند به صورت یتبی (از طریق نامۀ عادی یا رایانامه ) و تأئید ییأت معدیره درخواسعت
خاتمه عضویت دیند.
فصل چهارم :ارکان انجمن
ماده  :2اریان اصلی عبارتند از:
الف :مجمع عمومی

ب :هیأت مدیره

ج :بازرس

Email
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سازمانیایی یه در زمینهیای علمی و پژویشی مربوط فهاتیت دارند میتوانند به عضعویت حقعوقی اننمع
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 -5-4اعضای حقوقی

شماره:
تاریخ:

الف :مجمع عمومی

اعضای پیوستۀ اننم رسمیت مییابد و تصمیمات با ایثریت آرای اعضای حاضر در آن منمع مهتبر است.
تبصره  -5-5-51یریک از اعضای پیوسته یه به دتیلی نتواند در منمع شریت یند ،میتواند رأی خعود را
ویاتتاً به یکی از اعضای شریت یننده در جلسه بدید.
تبصره  -9-5-51یر عضو میتواند ویاتت حدایثر  1نیر را داشته باشد.
تبصره  -4-5-51مویل باید یتبا (با نامه یا رایانامه) وییل خود را به اننم مهرفی یند.
 -9-51منمع عمومی فوقاتهاده در موارد ضروری با دعوت ییأت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای
یتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل میشود.
 -4-51در صورتی یه جلسۀ منمع عمومی رسمیت نیابد ،آرا به صورت مکاتبهای (نامه یا رایانامه) بر اساس
آئی نامهای یه توسط ییأت مدیره تدوی میشود ،گرفته خواید شد.
تبصره  -5-4-51دعوت برای تشکیل منمعیای عمومی به صورت یتبی (نامه یا رایانامه) ،یا آگهی در
روزنامۀ یثیراالنتشار ،یا وبگاه اننم است ،یه باید حداقل  11روز قبل از تشکیل منمع به اطالع اعضای
پیوسته برسد.
تبصره  -9-4-51یک سوم اعضای پیوسته میتوانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل منمع عمعومی
فوقاتهاده نمایند ،مشروط بر اینکه ییأت مدیره و نیز بازرس اننم بعه تقاضعای ایشعان پاسعخ منیعی داده
باشند و در چنی حاتتی ،ایشان باید در آگهی دعوت ،به عدم اجابت درخواست خود توسط ییأت مدیره یعا
بازرس تصریح نمایند.
تبصره  -4-4-51در صورت تحقق تبصره  ،2دستور جلسۀ منمع فوقاتهاده منحصراً موضوعی است یه در
تقاضانامه ،اطالعیه ،و اطالعرسانییا مطر شده است.
تبصره  -3-4-51شرایط تشکیل منمع عمومی فوق اتهاده یمانند شرایط تشکیل منمعع عمعومی ععادی
است و تصمیمات با دو سوم آرای اعضای حاضر در آن منمع مهتبر است.
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 -5-51منمع عمومی عادی ساتی یکبار تشکیل میشود و با حضور (شخصاً یا ویاتتاً) نصف بهالوه یک یعل
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ماده  :51منمع عمومی از گردیمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوقاتهاده تشکیل میشود.

شماره:
تاریخ:

ماده  :55وظایف منمعیای عمومی:

 تصویب خط مشی اننم ، بررسی و تصویب پیشنهادات ییأت مدیره و بازرس (بازرسان)، تهیی میزان حق عضویت، عزل ییأت مدیره و (یا) بازرس (بازرسان)، بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدیا و یزینهیای سال ماتی گذشته و بودجه سال آتیاننم .
ب -مجمع عمومی فوقالعاده:
 تصویب تغییرات در میاد اساسنامه، تصویب انحالل اننم ،تبصره  -5-55انحالل اننم با دوسوم آرای اعضای پیوستۀ فهال اننم امکانپذیر است.
تبصره  -9-55منمعیای عمومی توسط ییأت رئیسهای مریب از یک رییس ،یک منشعی و دو نعاظر اداره
میشود.
تبصره  -4-55اعضای ییأت رئیسه با اعالم و پذیرش نامزدی خود در منمع انتخاب میشوند.
تبصره  -3-55در جلسهیای منمع یه انتخابات صورت میگیرد ،اعضای ییأت رییسه نباید از بی یسانی
باشند یه خود را در انتخابات ییأت مدیره و (یا) بازرس نامزد یردهاند.
تبصره  -5-55جلسهیای منمع عمومی عادی و فعوقاتهعاده بعا حضعور نماینعده تعاماالختیعار یمیسعیون
اننم یای علمی ایران رسمیت مییابد.
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 -انتخاب اعضای ییأت مدیره و بازرس (بازرسان ،در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)
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الف :مجمع عمومی عادی

شماره:
تاریخ:

پ -هیأت مدیره:

 -5-59ییچیک از اعضا نمیتوانند بیش از دو دورۀ متواتی به عضویت ییأت مدیره انتخاب شوند.
 -9-59عضویت در ییأت مدیره افتخاری است.
 -4-59ییأت مدیره حدایثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی یتبی نسعبت بعه
تیکیک وظایف و انتخاب رییس ،نایب رییس ،دبیر ،و خزانهدار اقدام مینماید.
 -3-59افتتا حسابیا ،یلیۀ اسناد تههدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نایب رئیس و خزانهدار یمراه
با مهر اننم مهتبر است .نامهیای رسمی با امضای رئیس یا نایب رئیس اننم مهتبر است.
 -5-59ییأت مدیره بر حسب نیاز یر یک ماه یکبار تشکیل جلسه میدید .فاصعلۀ بعی ارسعال دعوتنامعه
(نامه یا رایانامه) یا تلی با تاریخ تشکیل جلسۀ ییأت مدیره حداقل سه روز است.
 -4-59جلسهیای ییأت مدیره با حضور ایثریت اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با ایثریت آرای
موافق ،مهتبر است.
 -4-59یلیۀ مصوبات ییأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضاء در دفتر صورتنلسات ییأت مدیره نگهداری
میشود.
 -8-59شریت اعضای ییأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت یر یک از اعضا بدون عذر موجعه بعه
تشخیص ییأت مدیره تا سه جلسه متواتی و پنج جلسه متناوب در حکم استهیای عضو غایب تلقی میشود.
 -2-59در صورت استهیا ،بریناری ،یا فوت یر یک از اعضای ییأت مدیره ،عضعو علعیاتبعدل بعرای معدت
باقیمانده دورۀ عضویت به جانشینی وی تهیی خواید شد.
 -51-59شریت بازرس (بازرسان) در جلسات ییأت مدیره بدون داشت حق رای مناز است.
ماده  :54ییأت مدیره نمایندۀ قانونی اننم است و وظایف و اختیارات آن به شر زیر است:
 -5-54ادارۀ امور جاری اننم طبق اساسنامه و مصوبات منمع عمومی،
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رای مخیی از میان اعضای پیوستۀ اننم انتخاب میشوند.
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ماده  :59ییأت مدیرۀ اننم مریب از پنج عضو اصلی و دو عضو علیاتبدل است یه یر سه سال یکبعار بعا

شماره:
تاریخ:

 -9-54تشکیل یمیتهیا ،شاخهیای علمی ،شهب اننم و تهیی وظایف و نظارت بر فهاتیت آنها،

یه مستلزم تصویب منمع عمومی است اننام دید.
 -3-54جز در بارۀ موضوعاتی یه به موجب میاد اساسنامه ،اخذ تصمیم و اقدام در باره آنهعا در صعالحیت
خا

منمعیای عمومی است ،ییأت مدیره یلیه اختیارات الزم برای ادارۀ امور را مشروط به رعایت حعدود

موضوع فهاتیت اننم  ،دارا است.
 -5-54تهیۀ گزارش ساالنه و تنظیم ترازنامۀ ماتی و صورتحساب درآمدیا و یزینهیای اننم برای تصویب
در منمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.
 -4-54اقامۀ دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخا

حقیقی و حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی بعا

حق تهیی وییل و حق توییل به غیر.
 -4-54انتخاب و مهرفی نمایندگان اننم برای شریت در منامع علمی داخلی و خارجی.
 -8-54اجرای طر یا و برنامهیای علمی در چارچوب وظایف اننم .
 -54-2جلب یدایا و یمکیای ماتی.
 -51-54ایدای بورسیای تحقیقاتی و آموزشی.
 -55-54اتخاذ تصمیم در مورد عضویت اننم در منامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانی و مقررات
جاری یشور.
 -59-54ارسال گزارشیای الزم به یمیسیون اننم یای علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
 -54-54ییأت مدیره موظف است ظرف حدایثر  4ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی
منمع عمومی و انتخاب ییأت مدیرۀ جدید اقدام و بالفاصله نتایج را یمراه بعا صورتنلسعه منمعع عمعومی
برای بررسی به یمیسیون اننم یای علمی ارسال نماید.
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غیرمنقول و تبدیل به احس یا تریی و فک ری و استقراض به استثنای واگذاری قطهی اموال غیرمنقعول
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 -4-54ییأت مدیره میتواند یر اقدام و مهاملعه ای را یعه ضعروری بدانعد در معورد نقعل و انتقعال امعوال

شماره:
تاریخ:

تبصره  -5-54ییأت مدیرۀ پیشی تا تائید ییأت مدیرۀ جدید از سوی یمیسیون اننم یای علمی وزارت

به بانکیای طرف حساب اننم  ،صاحبان امضای قبلی اننم مسئوتیتیای خود را ادامه میدیند.
تبصره  -4-54ییأت مدیره میتواند با پیشنهاد رییس اننم  ،عناوی سمتیای مدیریتی را بعرای اننعام
بخشی از امور اجرایی اننم تصویب نماید .عزل و نصب افراد در ای سمتیا بعا پیشعنهاد و حکعم ریعیس
اننم و تصویب ییأت مدیره صورت میگیرد.
ج -بازرس (بازرسان)
ماده  :53منمع عمومی عادی یک نیر را به عنوان بازرس اصلی و یک نیر را به عنوان علیاتبدل برای مدت
سه سال انتخاب مینماید.
تبصره :انتخاب مندد بازرس و بازرسان بالمانع است.
ماده  :55وظایف بازرس یا بازرسان به شر زیر است:
 -5-55بررسی اسناد و دفاتر ماتی اننم و تهیۀ گزارش برای منمع عمومی.
 -9-55بررسی گزارش ساالنۀ ییأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد اننم برای اطالع منمع عمومی.
 -4-55گزارش یرگونه تخلف ییأت مدیره از میاد اساسنامه به منمع عمومی.
تبصره  :-5-4-55یلیه اسناد و مدارک اننم  ،اعم از ماتی و غیرماتی ،در یر زمان بدون قید و شرط ،باید
از سوی ییأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.
فصل پنجم :شاخههای علمی انجمن
ماده  :54اننم میتواند شاخهیا و یمیتهیای زیر را تشکیل دید ،یه بر اساس شر وظاییی یه از سعوی
ییأت مدیره برای آنها تهیی شود به فهاتیت میپردازند.
 )1شاخهیای تخصصی،
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تبصره  -9-54-تا ثبت اعضای ییأت مدیرۀ جدید در ادارۀ ثبت شریتیا و مهرفی صاحبان امضای جدید

Web: opsi.ir Email: info@opsi.ir

علوم ،تحقیقات و فناوری مسئوتیت امور اننم را بر عهده خواید داشت.

شماره:
تاریخ:

 )2شاخۀ آموزش و پژویش،

 )4شاخۀ آمار و اطالعات،
 )1شاخۀ توسهۀ عضویت و روابط عمومی
 )6شاخۀ گردیمایییای علمی.
 -5-54اننم  ،بر حسب نیاز ،مناز به تشکیل شاخهیا و یمیتهیای دیگر نیز یست.
فصل ششم :بودجه و موارد متفرقه
ماده  :54منابع ماتی اننم عبارتند از:
 -5-54حق عضویت اعضاء،
 -9-54دریافت یدایا ،حمایتیا ،و یمکیا،
 -4-54درآمدیای حاصل از ارائۀ خدمات آموزشی ،پژویشی ،مشاورهای ،فروش یتاب و نشعریات علمعی و
یلیۀ عواید و درآمدیای اننم صرف ایداف اننم  ،مطر شده در ماده  ،1ای اساسنامه خواید شد.
ماده :58در آمدیا و یزینهیای اننم در دفاتر قانونی ثبت و شر آن پس از تصویب در منمع عمومی بعه
یمیسیون اننم یای علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ارسال میشود.
ماده  :52یلیۀ وجوه اننم در حساب مخصوصی به نام اننم نزد بانکیای یشور نگهداری میشود.
ماده  :91ییچ یک از مؤسسی یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص ییچگونه سعودی اععم از سعود
سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجۀ یک ایشان نمیتواننعد مبعادرت بعه اننعام مهعامالت بعا
موسسه نمایند.
ماده  :95یلیه مدارک و پروندۀ ماتی و غیرماتی مرتبط با فهاتیتیای اننم درمحل دفتر مریعزی اننمع
نگهداری میشود و در ینگام مراجهه ناظر یا سایر مراجع صالحیتدار ،در صعورت تأییعد ییعأت معدیره ،در
اختیار آنان قرار خواید گرفت.
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 )3شاخۀ انتشارات،

شماره:
تاریخ:

ماده  :99یر گونه تغییر در میاد اساسعنامه پعس از تصعویب یمیسعیون اننمع یعای علمعی وزارت علعوم،

ماده  :94اننم تابهیت جمهوری اسالمی ایران را دارد و اعضای آن به نام اننم حق فهاتیت سیاسعی یعا
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فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی و پژویشی یشور واگذار یند.

نشانی :تهران ،جالل آل احمد ،خیابان جانبازان ،خیابان سرسبز جنوبی ،کوچه عشقیپور ،کوچه آریا ،شماره  ،9کد پستی5343445235 :

تحقیقات و فناوری مهتبر است.

وابستگی به یمیتهیا و احزاب سیاسی را ندارند.
ماده  :93در صورت تصویب انحالل اننمع در منمعع عمعومی ،یمعان منمعع ،ییعأت تسعویهای را بعرای
پرداخت دیون و وصول مطاتبات اننم انتخاب خواید یعرد .ییعأت تسعویه موظعف اسعت پعس از وصعول
مطاتبات و پرداخت بدیییا یلیۀ دارایییای منقول و غیرمنقول اننم را با نظارت وزارت علوم ،تحقیقات و

ای اساسنامه مشتمل بر شش فصل 24 ،ماده 47 ،بنعد و  43تبصعره یعه در تعاریخ  1382/2/4در منمعع
عمومی به تصویب رسیده بود ،با اصال بهضی از مواد آن در منمع عمومی مورخ  1399/7/11موافقت شد.
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