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 بسمه تعالي

 

 معاونت پژوهشي –وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 انجمنهاي علمي ايران كميسيون

 

 انجمن علمي الکترونيک قدرت ايران

 

 كليات و اهداف –فصل اول 

و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود  الکترونيک قدرت  منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمبه :1ماده      

كهه از   ايرران  الکترونيک قدرت، انجمن  الکترونيک قدرتهاي ور آموزشي و پژوهشي در زمينهبخشيدن به ام

 گردد.شود، تشكيل مياين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي

كند و از تاريخ ثبت هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مياي غير انتفاعي است و در زمينهانجمن مؤسسه :2ماده      

 باشد.خصيت حقوقي است و رييس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن ميداراي ش

توانهد در  باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمنهاي علمي مهي مي تهرانمركز انجمن در شهر  :3ماده      

 هر منطقه از كشور تشكيل شود.

اني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكهه مووهود در   تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشهيئت مديره مي تبصره:     

 هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.روزنامه رسمي كثيراالنتشار اعالم شود و كتباً به اطالد كميسيون انجمن

وانين شهود و ملهزم بهه رعايهت قه     انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحهدود تشهكيل مهي    :4ماده      

 جمهوري اسالمي ايران است.

 

 وظايف و فعاليتها: –فصل دوم 

 آورد:عمل خواهد( اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به1منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده )به :5ماده      

 اي المللي بها محققهان و متخصصهاني كهه بهه گونهه      انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين -1-5

 سر و كار دارند. الکترونيک قدرتبا علم           

 هها و  همكاري با نهادههاي اجرايهي، علمهي و پژوهشهي در زمينهه ارزيهابي و بهازنگري و اجهراي طهر           -2-5 

 هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي مووود فعاليت انجمن.برنامه          

 و تجليل از محققان و استادان ممتاز. ترغيب و تشويق پژوهشگران -3-5 
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 ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني -4-5 

 المللياي و بينهاي علمي در سطح ملي، منطقهبرگزاري گردهمايي  -5-5

 انتشار كتب و نشريات علمي. -6-5

 

 انواع و شرايط عضويت –فصل سوم 

 عضويت پيوسته -1-6

بهر،، مكانيه ،   ههاي  اي درجهه كارشناسهي ارشهد در رشهته     مؤسسان انجمن و كليه افهرادي كهه حهداقل دار   

و   ، انرژي، عمران، هوافضا، تأسيسات، فيزي ، رياوي، مديريت، منابع طبيعهي مكاتروين ، صنايع، كامپيوتر

 عضويت پيوسته درآيند.توانند بههاي وابسته باشند، ميرشته

 عضويت وابسته: -2-6

 6-1هاي مذكور در بند سال به نحوي در يكي از رشته 5مدت  اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و

 شاغل باشند.

 عضويت دانشجويي: -3-6

بر،، مكاني ، مكاتروين ، صهنايع، كهامپيوتر، انهرژي، عمهران، هوافضها،      هاي كليه دانشجوياني كه در رشته

 به تحصيل اشتغال دارند.تأسيسات، فيزي ، رياوي، مديريت، منابع طبيعي 

 يت افتخاري:عضو -4-6

حهائز اهميهت خها      الکترونيرک قردرت   هايشخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه

 باشند. اي نمودهباشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده

 اعضاي مؤسساتي )حقوقي( -5-6

 توانند به عضويت انجمن درآيند.هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند ميسازمانهايي كه در زمينه

توانند با تصهويب هيئهت مهديره بهه     مي 6-1هاي مذكور در بند : افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته1تبصره 

 عضويت پيوسته انجمن درآيند.

 شوند.: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي2تبصره 

 

   گردد به عنوان حق النه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين ميسا ،از اعضاء هر ي  :7ماده     

 عضويت پرداخت خواهدكرد.    

 كند.گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي  انجمن براي عضو ايجاد نمي: پرداخت حق عضويت هيچ1تبصره 
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 : اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.2تبصره 

 

 يابد:عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي :8ماده      

 استعفاي كتبي -1-8

 عدم پرداخت حق عضويت ساالنه -2-8

 تبصره: تأييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

 

 اركان انجمن –فصل چهارم 

 اركان اصلي عبارتند از: :9ماده      

 ج: بازرس  ب: هيئت مديره  الف: مجمع عمومي 

 

 عمومي الف: مجمع

 شود.العاده تشكيل ميمجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فو، : 10ماده      

شود و با حضور يا رأي كتبي نصف بهه عهالوه يه  كهل     مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي -1-10

 يابد و تصميمات با اكثر آراء معتبر است.اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي

العاده در مورد وروري با دعوت هيئت مديره يا بازرس )بازرسان( و يا با  تقاواي مجمع عمومي فو، -2-10

 شود.كتبي ي  سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي

جلسه دوم به فاصله حداقل بيست   جلسه مجمع عمومي رسميت نيافتدر دعوت نخست كه در صورتي -3-10

بصورت  تواندء ميآرا در جلسه رسميت خواهديافت. در ومن اخذ شود و با تعداد حاورروز بعد تشكيل مي

 د.وشانجام شود ه اي كه توسط هيئت مديره تدوين مينامهه براساس آيين مكاتبه اي

االنتشهار اسهت و بايهد حهداقل     كثيهر  صورت كتبي يا آگهي در روزنامهه : دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به1تبصره 

 يل مجمع به اطالد اعضاي پيوسته برسد.پانزده روز قبل از تشك

العهاده نماينهد   توانند مستقيماً اقدام به دعهوت بهراي تشهكيل مجمهع عمهومي فهو،      سوم اعضاي پيوسته مي: ي 2تبصره 

مشروط بر اينكه هيئت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاواي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي، ايشان بايهد  

 وت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مديره يا بازرس تصريح نمايند.در آگهي دع

: درصورت تحقق تبصره فو،، دستور جلسهه عمهومي منحصهرًا مووهوعي خواههدبود كهه در تقاوهانامه  كهر         3تبصره 

 است.شده
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ميمات بها دو  العاده همانند شرايط تشكيل مجمع عمومي عادي است و تصه : شرايط تشكيل مجمع عمومي فو،4تبصره 

 سوم آراء معتبر است.

 

 

 وظايف مجامع عمومي: 11ماده      

 مجمع عمومي عادي–الف 

 انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس )بازرسان درصورت وجود بيش از ي  بارزس اصلي( -

 تصويب خط مشي انجمن -

 بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس )بازرسان( -

 تعيين ميزان حق عضويت -

 زل هيئت مديره و بازرس )بازرسان(ع -

هاي سهال مهالي گذشهته و بودجهه سهال آتهي       بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه -

 انجمن.

 العادهمجمع عمومي فوق –ب 

 تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه -

 تصويب انحالل انجمن -

ينده تام االختيهار كميسهيون انجمنههاي علمهي ايهران      : جلسات مجامع عمومي عادي و فو، العاده با حضور نما1تبصره 

 رسميت مي يابد.

 شوند.اي مركب از ي  رييس، ي  منشي و دو ناظر اداره مي: مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه2تبصره 

 شوند.: اعضاي هيئت رييسه با اعالم و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي3تبصره 

بايد از بهين كسهاني باشهند كهه خهود را در انتخابهات هيئهت مهديره و بهازرس كانديهدا           : اعضاي هيئت رييسه ن4تبصره 

 اند.كرده

 هيئت مديره –پ

يكبار با رأي مخفي  سال 3البدل است. كه هر عضو علي 2عضو اصلي و  9 هيئت مديرة انجمن مركب از :12ماده      

 شوند.از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي

 توانند بيش از دو دوره متوالي به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.از اعضا نميهيچي   -1-12 

در جلسه مي تواننهد  آراء حاورين   3( در صورت كسب بيش از 12-1حداكثر دو عضو مشمول بند ) -2-12 

 براي ي  دوره ديگر به عضويت هيئت مديره درآيند.
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 عضويت در هيئت مديره افتخاري است. -3-12

پس از انتخاب شدن تشهكيل جلسهه داده و بها رأي كتبهي نسهبت بهه        يک ماههيئت مديره حداكثر تا  -4-12

 نمايد.تفكي  وظايف خود اقدام مي

همهراه بها مههر     خزانر  دار و  رئيس هيئت مديره امضايكليه اسناد تعهد آور و اورا، بهادارر با  -5-12

 معتبر است. نائب رئيس انجمنيا  رهرئيس هيئت مديهاي رسمي با امضاي انجمن و نامه

هيئت مديره موظف است برحسب نياز هر يه  مهاه يكبهار تشهكيل جلسهه دههد. فاصهله بهين ارسهال           -6-12

 دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز است.

بها اكثريهت آراي    يابهد و تصهميمات متخهذه   جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي -7-12

 موافق، معتبر است.

كليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مهديره نگههداري    -8-12

 شود.مي

شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات  وروري است و غيبت هر ي  از اعضا بدون عذر موجه بهه   -9-12

 ج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهدبود.تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پن

البهدل بهراي مهدت    درصورت استعفا، بركناري يا فوت هر ي  از اعضاي هيئت مديره، عضهو علهي   -10-12

 باقيماندة دورة عضويت به جانشيني وي تعيين خواهدشد.

 است.شركت بازرس )بازرسان( در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز  -11-12

 

 باشد و وظايف اختيارات آن به شر  زير است:هيئت مديره نماينده قانوني انجمن مي :13ماده      

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

 هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنهاتشكيل گروه -2-13

اي را كه وروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقهول  دام و معاملهتواند هر اقهيئت مديره مي -3-13

و تبديل به احسن يا ترهين و ف  رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي امهوال غيرمنقهول كهه مسهتلزم     

 دهد.تصويب مجمع عمومي است انجام مي

م و اقهدام دربهاره آنهها در صهالحيت     جز دربارة موووعاتي كه به موجب مفاد اساسهنامه اخهذ تصهمي    -4-13

خا  مجامع عمومي است، هيئت مديره كليه اختيارات الزم براي اداره امهور را مشهروط بهه رعايهت حهدود      

 باشد.مووود فعاليت انجام دارا مي
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هاي انجمن براي تصويب تهيه گزارش ساالنه و تنظيم تراز نامه مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه -5-13

 ع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.در مجم

اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخا  حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحهل دادرسهي بها     -6-13

 غير.حق تعيين وكيل و حق توكيل به

 انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي -7-13

 هاي علمي در چارچوب وظايف انجمنها و برنامه اجراي طر -8-13

 جلب هدايا و كمكهاي مالي -9-13

 اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي -10-13

اتخا  تصميم در مورد عضهويت انجمهن در مجهامع علمهي داخلهي و خهارجي بها رعايهت قهوانين و           -11-13

 مقررات جاري كشور.

 هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريانجمنهاي الزم به كميسيون ارسال گزارش -12-13

ماه پيش از پايان دوره تصدي خود نسهبت بهه فراخهواني     4هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر  -13-13

مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بالفاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي 

 لمي ارسال نمايد.هاي عبررسي به كميسيون انجمن

هاي علمهي وزارت علهوم، تحقيقهات و    تبصره: هيئت مديره پيشين تا تاييد هيئت مديره جديد از سوي كميسيون انجمن

 فناوري مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.

 

 بازرس )بازرسان( –ج 

 سرال  3البدل براي مدت به عنوان عليرا  نفر 1عنوان بازرس اصلي و را به نفر 1مجمع عمومي عادي  :14ماده      

 نمايد.انتخاب مي

 .تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بالمانع است 

 وظايف بازرس يا بازرسان به شر  زير است.: 15ماده      

 بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي -1-15 

 ه و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطالد مجمع عموميبررسي گزارش ساالنه هيئت مدير -2-15 

 گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي -3-15 

      تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي را در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت   

 در دسترس بازرس )بازرسان( قرارگيرد. مديره براي بررسي              
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 گروههاي علمي انجمن –فصل پنجم 

هاي زير را تشكيل  دهد كه براساس شر  وظايفي كهه از سهوي هيئهت    ها و كميتهتواند گروهانجمن مي :16ماده      

 پردازند.مديره براي آنها تعيين شود به فعاليت مي

 گروههاي تخصصي (1

 كميته آموزش و پژوهش (2

 ته انتشاراتكمي (3

 كميته آمار و اطالعات (4

 كميته پذيرش و روابط عمومي (5

 هاي علميكميته گردهمايي (6

 باشد.شود، نيز ميهاي ديگري كه بر حسب نياز احساس ميانجمن مجاز به تشكيل گروهها و كميته -1-16

 

 بودج  و مواد متفرق  –فصل ششم 

 منابع مالي انجمن عبارتند از: :17ماده      

 اعضا حق عضويت -1-17 

 اي و فروش كتب و نشريات علميدرآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره -2-17 

 دريافت هدايا و كمكها -3-17 

 اين اساسنامه خواهدشد. 5مووود ماده  و كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف -4-17 

 

در دفاتر قانوني ثبت و شر  آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمهومي  هاي انجمن درآمدها و هزينه :18ماده      

 شود.به كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي

 

 شود.كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري مي :19ماده      
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 گونه سودي اعم از سهود سههام يها    صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچهيچي  از مؤسسين يا  :20ماده      

 توانند مبادرت به انجام معامالت با مؤسسه نمايند.سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه ي  آنها نمي

 

كهزي انجمهن   ههاي انجمهن در محهل دفتهر مر    كليه مدارك و پرونده مالي و غيرمهالي مهرتبط بها فعاليهت     :21ماده      

 شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صالحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.نگهداري مي

 

هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمنههاي علمهي وزارت علهوم، تحقيقهات و      :22ماده      

 فناوري معتبر است.

 

ت جمههوري اسهالمي ايهران را دارد و اعضهاي آن بهه  نهام انجمهن حهق فعاليهت سياسهي يها            انجمن تابعي :23ماده      

 ها و احزاب سياسي را ندارند.وابستگي به گروه

 

اي را براي پرداخت ديون درصورت تصويب انحالل انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيئت تسويه :24ماده      

هيئت تسويه موظف است پهس از وصهول مطالبهات و پرداخهت بهدهيها      و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدكرد. 

كليه داراييهاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يكي از مؤسسات آموزشهي  

 يا پژوهشي كشور واگذار كند.

 

مجمهع   11/12/94بصهره در جلسهه مهور     ت 17زيرمهاده و   48ماده،  25 فصل،  6اين اساسنامه مشتمل بر  :25ماده      

 عمومي انجمن به تصويب رسيد.

 

 


