
 بسمه تعالي

 انجمن علمي آموزشي معلماننمونه اساسنامه        

 فصل اول : كليات و اهداف 

 :1ماده 

که از اين پس در اساسنامه انجمن نامیده مي مرکزی  استانهنرآموزان کامپیوتر آموزشي علمي»  انجمن

روها اين نیشود به منظور تقويت توان علمي نیروهای متخصص در آموزش و پرورش ، افزايش کمي 

 . و همچنین بهبود امور آموزشي و پژوهشي تشكیل مي گردد

 :  2ماده 

ت لیفعا پژوهشي و علمي های زمینه  است ، که در و دارای شخصیت حقوقي انجمن ، غیر انتفاعي

 4) که در فصل آن اجرايي شورای یسئر و است حقوقي شخصیت دارای ثبت تاريخ از و  مي کند

 . باشد مي انجمن قانوني نماينده تعريف شده(

  : 3ماده 

 . باشد مي مرکزی استان اراک مرکز انجمن در شهر

  : 4ماده 

ملزم به رعايت قوانین به مدت نامحدود تشكیل مي شود و انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه 

 . جمهوری اسالمي ايران مي باشد

 فصل دوم : وظايف و فعاليت ها

 :  5ماده 

( اين اساسنامه ، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد  1به هدف های مذکور در ماده ) به منظور نیل 

 : آورد



پژوهش در زمینه های علمي ، فرهنگي در سطح ملي و بین المللي بین معلمان و متخصصاني   -1-5

 . سروکار دارند موضوع فعالیت انجمنکه به گونه ای با 

هشي و اجرايي آموزش و پرورش در زمینه های دستاورد های همكاری با نهادهای علمي ، پژو -2-5

علمي و بازنگری طرح ها ، بررسي مسايل و مشكالت اجرايي ، ارزيابي و باز نگری طرح ها و برنامه 

 . های مربوط به امور آموزشي و پژوهشي در زمینه علمي موضوع فعالیت انجمن

.)بحث های  شرکت در امور پژوهشي و آموزشيترغیب و تشويق دبیران و دانش آموزان به  -3-5

 جشنواره ها ، اقدام پژوهي و ... (

تالش به منظور ارتقای سطح علمي معلمان به طريق مشارکت با گروههای آموزشي و برنامه  -4-5

های آموزشي کوتاه مدت دبیران در زمینه نیاز سنجي ، طراحي ، نحوه اجرا و ارزشیابي دوره های 

 . اآموزشي استانه

دستیابي به روش ها و شیوه های جديد آموزشي و معرفي استاندارد های آموزشي در مقاطع  -5-5

 . مختلف تحصیلي

 نبی ، علمي  انتقال تجارب علمي و فن تدريس به معلمان و ايجاد زمینه همكاری و مشارکت -6-5

 . معلمان

 و مسابقات علمي تشكیل گردهمايي ها -7-5

 . نشريات علميانتشار کتب و  -8-5

 برگزاری همايش علمي-9-5

 برگزاری کنفرانس های علمي-11-5

 برگزاری کارگاه های آموزشي در جهت تولید محتوای الكترونیكي-11-5

 طراحي ، تولید ، توسعه و نگهداری نرم افزار های آموزشي -12-5

 طراحي ، تولید ، توسعه بسته های آموزشي -13-5



 توسعه درس افزار های آموزشيطراحي ، تولید ،  -14-5

 تهیه نشريه الكترونیكي -15-5

 برگزاری وب  کنفرانس های آموزشي -16-5

 تعامل با دانشگاه ها و مراکز علمي معتبر جهت ارتقا سطح علمي معلمان -17-5

 تعامل با شرکت های خصوصي و دولتي جهت پیشبرد هر چهخ بهتر اهداف آموزشي -18-5

 نسانيآموزش نیروی ا -19-5

 انجام طرح های تحقیقاتي و پژوهشي آموزش و پرورش -21-5

 در جهت آموزشيتوسعه و بكار گیری فناوری های نانو  -21-5

 توسعه و بكار گیری سیستم های تجارت الكترونیک در راستای اهداف آموزشي -22-5

 مكانیزاسیون سیستم های اداری ، مالي و آموزشي آموزش و پرورش -23-5

 های کامپیوتری و مخابراتي در راستای اهداف آموزشيطراحي و توسعه و نگهداری انواع شبكه -24-5

 طراحي سیستم های آموزشي -25-5

 همكاری در آماده سازی و برگزاری جشنواره های علمي -26-5

 ترغیب و تشويق دبیران و همكاری در جهت انجام اقدام پژوهي -27-5

  فصل سوم : انواع و شرايط عضويت

 :  6ماده 

 : به شرح ذيل مي باشدعلمي کامپیوترچگونگي عضويت و شرايط عضو گیری در انجمن 



وابسته  رشته هایو  کامپیوتر در رشتهلیسانس که حداقل دارای درجه  معلماني عضويت پیوسته -1-6

 . نجمن درآيندبه عضويت پیوسته ا باشند ، مي توانند

که شرايط فوق را ندارند مي توانند به عضويت وابسته انجمن افراد عالقه مند عضويت وابسته  -2-6

 درآيند.

علمي شخصیت های ايراني و خارجي که مقام علمي آنان در زمینه های  عضويت افتخاری -3-6

حايز اهمیت خاص باشد ، يا در پیشبرد اهداف انجمن ، کمک های موثر و ارزندهای نموده کامپیوتر 

 . باشند

سازمان هايي که در زمینه های علمي و پژوهشي مربوطه فعالیت  (حقوقي) ایه موسس عضويت -5-6

 . انجمن در آيندموسسه ای دارند مي توانند به عضويت 

  :  7ماده 

اين اساسنامه تعريف  4شورای اجرايي) درفصل هر يک از اعضا ساالنه مبلغي را که میزان آن توسط 

 . تعیین مي گردد ، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد مي شود(

: پرداخت حق عضويت هیچ گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن برای عضو ايجاد  1تبصره 

 . نمي کند

 . : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند 2تبصره 

 : د: عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي ياب 8ماده 

 استعفای کتبي -1-8

 عدم پرداخت حق عضويت ساالنه -2-8

 فصل چهارم : اركان انجمن

 : : اركان اصلي انجمن عبارتند از 9ماده 



        الف : مجمع عمومي

          اجرايي شورای:  ب

 بازرسان يا بازرس:  ج

 :  11ماده 

 . العاده تشكیل مي شودمجمع عمومي از گردهمايي اعضای پیوسته به صورت عادی يا فوق 

مجمع عمومي عادی سالي يک بار تشكیل مي شود و با حضور يا رای کتبي نصف بعالوه يک  -1-11

 . کل اعضای انجمن رسمیت مي يابد و تصمیمات اکثريت آرا معتبر است

فاصله      در صورتي که در دعوت نخست ، مجمع عمومي رسمیت نیافت ، جلسه دوم به  -2-11

 . بیست روز بعد تشكیل مي شود و با هر تعداد حاضر ، جلسه رسمیت خواهد يافتحداقل 

مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیات يا بازرس ) بازرسان ( و يا با  -3-11

 .تشكیل مي شود انجمن  تقاضای کتبي يک سوم پیوسته

 بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكیلدعوت برای تشكیل مجامع عمومي به صورت کتبي و  : 1تبصره 

 . مجمع به اطالع اعضای پیوسته برسد

  العاده فوق و عادي عمومي مجامع وظايف  : 11ماده 

 .انتخاب اعضای شورای اجرايي و بازرس -1-11

 تصويب خط مشي انجمن -2-11

 .بررسي و تصويب پیشنهادات شورای اجرايي و بازرس  -3-11

 . عضويت و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن تعیین میزان حق -4-11

  تصويب تغییرات در مفاد اساسنامه -5-11

 . تصويب انحالل انجمن -7-11



 جهبود و گذشته مالي سال های هزينه و  بررسي و تصويب ترازنامه و صورت حساب درآمدها -8-11

 . انجمن آتي سال

عمومي توسط هیات ريیسه ای مرکب از يک ريیس ، يک منشي و دو ناظر  جلسه مجمع:  1تبصره 

 . اداره مي شود

 . : اعضای هیات ريیسه نبايد خود را نامزد انتخابات شورای اجرايي و بازرسي کرده باشند 2تبصره 

 11-7و  11-6و  11-5: مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصمیم گیری در موارد بندهای  3تبصره 

  . كیل مي شودتش

 ب : شوراي اجرايي

نفر عضو اصلي مي باشد که هر سال يكبار با رای مخفي  3شورای اجرايي انجمن مرکب از  : 12ماده 

 .از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب مي شوند

 .متوالي به عضويت شورای اجرايي انتخاب شوندسال  8هیچ يک از اعضا نمي توانند بیش از  -1-12

 .عضويت در شورای اجرايي افتخاری است -2-12

پس از انتخاب شدن تشكیل جلسه داده و با رأی کتبي نسبت  ماه 3 شورای اجرايي حداکثر تا -3-12

 .به تفكیک وظايف خود اقدام مي نمايد

پريسا زارعي و مصطفي ده مواليي و عبدالرضا  کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای -4-12

 .معتبر استنفر از اعضا  2حداقل همراه با مهر انجمن ونامه های رسمي با امضای  لوپیر حسین

 .شورای اجرايي موظف است برحسب نیاز هر يک ماه يک بار تشكیل جلسه دهد -5-12

جلسات شورای اجرايي با حضور اکثريت اعضا رسمیت مي يابدو تصمیمات متخذه با اکثريت  -6-12

 .آرای موافق ، معتبر است

کلیه مصوبات شورای اجرايي ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورت جلسات شورای  -7-12

 .اجرايي نگهداری مي شود



شرکت اعضای شورای اجرايي در جلسات ، ضروری است و غیبت هر يک از اعضا ،بدون  -8-12

 عفایاست  عذر موجه به تشخیص شورای اجرايي تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم

 . بود خواهد غايب عضو

در صورت استعفا ، برکناری يا فوت هر يک از اعضای شورای اجرايي، عضو علي البدل برای  -9-12

 . مدت باقیمانده دوره عضويت به جانشیني وی تعیین خواهد شد

 . شرکت بازرس در جلسات شورای اجرايي بدون داشتن حق رای مجاز است -11-12

ماه پیش از پايان تصدی خود نسبت به فراخواني  4حداکثر  ظرف ايي موظف استشورای اجر -11-12

مجمع عمومي و انتخاب شورای اجرايي جديد اقدام و بالفاصله نتايج را همراه با صورت جلسه مجمع 

  .به کمیسیون انجمن های علمي ارسال نمايد اطالععمومي برای 

 : مي باشد و وظايف و اختیارات آن به شرح زيراست : شورای اجرايي نماينده قانوني انجمن13ماده 

 . اداره امور جاری انجمن، طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي -1-13

 ، تعیین وظايف و نظارت ) که در فصل پنجم تعريف مي شود(تشكیل گروههای علمي انجمن -2-13

 .بر فعالیت آنها

ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال شورای اجرايي مي تواند هر اقدام و معامله  -3-13

غیر منقول و تبديل به احسن يا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعي اموال غیر 

 . منقول که مستلزم تصويب مجمع عمومي است، انجام دهد

باره آنها در صالحیت جز درباره موضوعاتي که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در -4-13

خاص مجامع عمومي است ، شورای اجرايي کلیه اختیارات الزم برای اداره امور را مشروط به رعايت 

 .حدود موضوع فعالیت ا نجمن دارا مي باشد 

تهیه گزارش ساالنه و تنظیم تراز مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه های انجمن برای  -5-13

 .ايه به مرجع نظارت در موعد مقررتصويب در مجمع عمومي و ار



اقامه دعوی و پاسخگويي به دعاوی اشخاص حقیقي يا حقوقي درتمام مراجع ومراحل دادرسي  -6-13

 .با حق تعیین وکیل و حق وکیل غیر

 . انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمي داخلي و خارجي -7-13

علمي و آموزشي در چهارچوب وظايف انجمن ؛ طرحها و برنامه  اجرای طرحها و برنامه های -8-13

ها نبايد مغاير با مصوبات شورای عالي يا بخشنامه ها، دستورالعملها و سیاست گزاريهای آموزش و 

 .پرورش باشد و اجرای آن بايد با موافقت سازمان آموزش و پرورش باشد

 . جلب هدايا و کمكهای مالي -9-13

 . رسهای تحقیقاتي و آموزشياهدای بو  -11-13

اتخاذ تصمیم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانین  -11-13

 . و مقررات جاری کشور

ارسال گزارشهای الزم به کمیسیون انجمن های علمي و آموزشي سازمان آموزش و پرورش  -12-13

 . استان

 ج : بازرس يا بازرسان

علي البدل برای  نفر را به عنوان  2 مجمع عمومي عادی يک نفررا به عنوان بازرس اصلي و :  14ماده 

 سال انتخاب مي نمايد . 8مدت 

 . تبصره : انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بال مانع است

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

 . گزارش برای مجمع عموميبررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهیه  -1-15

بررسي گزارش ساالنه شورای اجرايي و تهیه گزارش از عملكرد انجمن برای اطالع مجمع  -2-15

 . عمومي

 . گزارش هر گونه تخلف شورايي اجرايي از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي -3-15



اسناد و مدارک انجمن اعم از مالي و غیر مالي در هر زمان و بدون قید و شرط بايد از  تمام  :تبصره 

 . سوی شورای اجرايي برای بررسي در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گیرد

 فصل پنجم : گروه هاي علمي انجمن

 ايفي که از: انجمن مي تواند گروه ها و کمیته های زير را تشكیل دهد که بر اساس شرح وظ 16ماده 
 . سوی شورای اجرايي تعیین مي شود به فعالیت بپردازد

 کمیته آموزش و پرورش ( 1

 کمیته بررسي کتب درسي( 2

 کمیته انتشارات( 3

 کمیته آمار و اطالعات(4

 کمیته پذيرش و روابط عمومي ( 5

 کمیته گردهمايي های علمي( 6

 هیات تحريريه( 7

 . ل گروه ها و کمیته ها با انجمن استتهیه و تصويب آيین نامه تشكی -1-16

 فصل ششم : بودجه و مواد متفرقه 

 : : منابع مالي انجمن عبارتند از 17ماده 

 حق عضويت اعضا  -1-17

 . درآمد ناشي از ارايه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره ای -2-17

 . دريافت هدايا و کمک ها -3-17

 . اين اساسنامه خواهد شد 5صرف اهداف موضوع ماده کلیه عوايد و درآمد های انجمن  -4-17

 



  : 18ماده

درآمدها و هزينه های انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع 

 . آموزش و پرورش استان ارسال شود اداره کلعمومي به کمیسیون انجمن های علمي و آموزشي 

 :  19ماده 

 .نگهداری مي شود انجمن وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام  تمام

  :21ماده 

هیچ يک از موسسان يا صاحبان سرمايه ، حق برداشت ، يا تخصیص هیچ گونه سودی ، اعم از سود   

سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يک آنها نمي توانند مبادرت به انجام معامالت با 

سیون کمیسیون انجمن بنا به تشخیص کمی ند . بعد از انحالل ، دارايي انجمن بنا به تشخیصموسسه نماي

 به اداره آموزش و پرورش  استان واگذار گردد. انجمن های علمي و آموزشي 

 : 21ماده 

مدارک و پرونده های مالي و غیر مالي مرتبط با فعالیت های انجمن نگهداری مي شود و در  تمام 

  : 22ماده جعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صالحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفتمواقع مرا

هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از تصويب کمیسیون استان و تايید نهايي شورای بررسي انجمن 

 . های علمي و آموزشي وزارت آموزش و پرورش معتبر است

 :  23ماده 

انجمن ، تابعیت جمهوری اسالمي ايران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسي يا 

 .را نداردسیاسي وابستگي به گروه ها و احزاب 

 

  



 :  24ماده 

در صورت تصويب انحالل انجمن توسط مجمع عمومي ، همان مجمع ، هیات تسويه ای را برای 

نتخاب خواهد کرد . هیات تسويه ، موظف است پس از پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن ا

وصول مطالبات و پرداخت بدهي ، کلیه دارايي های منقول و غیر منقول انجمن را در اختیار سازمان 

 . آموزش و پرورش استان قرار دهد

مجمع عمومي انجمن    11/4/94مورخ  در جلسه ماده  23 وفصل  6: اين اساسنامه مشتمل بر  25ماده 

 . به تصويب رسید

 

 

 محل امضای هیات موسس             محل امضای هیات رئیسه جلسه مجمع عمومي

 


