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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 اساسنامه خانه رياضيات اصفهان 

 
 فصل اول
 : کليات

 استان اصفهان برای حتقق اهداف فرهنگی آموزشی و با عنايت به  و جوانانسازی نوجوانانبه منظور آماده
ش رياضی و های علمی کاربردی جهت ارتقاء دانها و اجنام پژوهشلزوم ارتقاء کيفيت آموزش رياضي و هببود روش

ا، شهرداری اصفهان آمادگی خود را برای فرهنگههای جوانان و مهيا منودن زمينه گفتگوی استفاده هبينه از توامنندي
پريو . در اصفهان اعالم داشت)  ميالدی۲۰۰۰(اجرای طرح اجياد خانه رياضيات به مناسبت سال جهانی رياضيات 

رداری اصفهان، خانه رياضيات به عنوان واحدی غريدولتی زير نظر توافقنامه دبري ستاد سال جهانی رياضيات و شه
 . شود ناميده میخانهوزارت علوم، حتقيقات و فنآوری با اهداف زير تشکيل و منبعد در اين اساسنامه به اختصار 

خانه به منظور اشاعه دانش رياضی و اجياد بستر مناسبی برای آموزشهای ضمنی و  :اهداف -ماده اول 
 و آشنايي نوجوانان با مسائل خمتلف علوم رياضی از طريق  اسالمی-آگاهی از تاريخ متدن ايرانی ی و جانب

هدف اصلی خانه رياضيات عمومی . شودمشاهده، مهفکری و دسترسی به منابع خمتلف اطالعاتی اجياد می
و نيز گسترش کردن رياضيات، آشنايي جوانان و نوجوانان با تاريخ رياضی و کاربردهای رياضيات 

 . رسانی و حتقيق گروهی در ميان آنان استفرهنگ صحيح اطالع
عالوه بر آن .  فعاليت داردی علمی، آموزشی، پژوهشی و انتشاراتهای خمتلفخانه در زمينه: ماده دوم 

، نو و های مفيدايده نوآوريها و . های خانه رياضيات استترين حمور فعاليتآموزشهای جانبی غريمستقيم اساسی
های نوين از طراحی برنامه. های خانه رياضيات جا داشته باشدتواند در  برنامههای جديد نيز میامکانات و برنامه

 . های خانه استک اجنمن های معلمان و دانشگاهها جزء برنامهقبيل آموزشهای جمازی با کم
 ی پژوهشی، حتقيقاتی و انتشاراتهای علمی،ای غريانتفاعی است که در زمينه خانه مؤسسه:ماده سوم

 . گرددکند و از تاريخ ثبت دارای شخصيت حقوقی است و مدير خانه، مناينده قانونی آن حمسوب میفعاليت می
 
، و  است مقابل مقربه بانو امني-)آزادگان(آباد  خيابان سعادت-مرکز خانه در اصفهان: ماده چهارم 

های تواند در هر يک از شهرستانی اجرايي و طی مراحل قانونی میهای آن با کسب موافقت شورای علمشعبه
 . استان اصفهان تشکيل گردد

خانه و اعضای آن با نام خانه حق فعاليت صنفی يا وابستگی به احزاب سياسی را ندارند و : ماده پنجم
 . بايد تابعيت مجهوری اسالمی را دارا باشند

گردد و اعضای آن ملزم يخ تصويب به مدت ناحمدود تشکيل می خانه رياضيات اصفهان از تار:ماده ششم
 . باشندبه رعايت قوانني مجهوری اسالمی می

 
 :فصل دوم
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 :وظايف و فعاليتها
به منظور نيل به هدفهای مذکور در ماده اول اين اساسنامه، خانه رياضيات اصفهان اقدامات : ماده هفتم

 . زير را به عمل خواهد آورد
املللی و و بني) کشور مجهوری اسالمی ايران(رتباط علمی، حتقيقاتی و آموزشی در سطح ملی اجياد ا: ۱-۷

تبادل نظر بني معلمان، حمققان و متخصصان و ساير کارشناسانی که به حنوی با دانش رياضي و 
 . تاريخ رياضي در ارتباط هستند

 در امور پژوهشی و آموزشی جهت شرکتو دانشجويان آموزان  دانش،ترغيب و تشويق دبريان: ۲-۷
 ) مربوط به رياضي(

و کسب و انتقال مهارهتای آموزشی و دانشجويان آموزان تالش به منظور ارتقاء سطح علمی دانش: ۳-۷
 . های خمتلف آموزشیاز طريق اجياد کارگاههای آموزشی برای دوره

ن آن به عنوان ابزار يا تفکری تغيري و حتول در حنوة آموزش، برای کاربردی کرد: طراحی آموزشی: ۴-۷
 . آموزان به مست اهداف آموزشیبرای هدايت دانش

ای  معلمان رياضی  و اجياد زمينه مهکاری و مشارکت علمی بني انتقال جتارب علمی و توسعه حرفه: ۵-۷
 .معلمان

ر کمی و ليف کتب درسی از نظبررسی کتاهبای درسی و ارائه نظرات و پيشنهادات برای هببود تأ: ۶-۷
 .کيفی

های خمتلف حتصيلی برای رفع مشکالت آموزشی در اجياد پل ارتباطی ميان مراکز آموزشی يا دوره: ۷-۷
 . ها و اجنمن های علمیدرس رياضي و مهچنني برقراری ارتباط با ديگر خانه

المی، مهکاری با آموزش و پرورش، وزارت علوم، حتقيقات و فنآوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اس: ۸-۷
های معترب در سطح استان و کشور و امور فرهنگي ، کتاخبانه و گردشگریسازمان مرياث فرهنگی

 .  فعاليت دارند و نيز آموزشیها و بنيادهايي که در زمينه رياضی و تاريخ آنشهرداری
ي در ريزی جهت برگزاری اردوها و مهايش های علمی به منظور افزايش بينش و آگاهی رياضبرنامه: ۹-۷

 . ميان جوانان و معلمان
 انتشار کتب و نشريات علمی در زمينه رياضی، تاريخ رياضی و جنوم-۱۰-۷
گسترش فرهنگ اطالع رسانی از طريق آموزش، توليد مواد و اجنام آموزشهای جمازی و توليد -۱۱-۷

CD   های آموزشی، علمی  
 .ها و مراکز اطالع رسانیبا ساير کتاخبانهتأسيس کتاخبانه ختصصی و اجياد ارتباط کتاخبانه ای : ۱۲-۷
 . ساير اموری که با اهداف خانه انطباق دارد با توجه به نظر شورای علمی اجرايی: ۱۳-۷
 فصل سوم
 : عضويت

 . گريدعضويت در خانه به چند شکل صورت می: ماده هشتم
 آموزی عضويت دانش-۱
  عضويت دانشجويی-۲
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 عضويت آزاد-۳
 یا عضويت مؤسسه-۴
  عضويت افتخاری-۵
مند به حتقيق و پژوهش در رشته رياضی باشند  که عالقهاستانآموزان دانش: عضو دانش آموزی: ۱-۸

 .توانند به عضويت خانه درآيندمی
های مند به پژوهش در زمينهمند دانشگاههای استان که عالقهدانشجويان عالقه: عضو دانشجويي: ۲-۸

 . توانند به عضويت خانه درآيندمیهستند،  اطالعات و ارتباطات علوم رياضی و توسعه فنآوری
مند به رياضي و تاريخ رياضي و معلمان عزيز  با تصويب شورای علمی افراد عالقه: عضويت آزاد: ۳-۸

 . توانند به عضويت خانه درآينداجرايي می
ی علمی يا مالی دارند شخصيتهاي علمی ايرانی و خارجی که با خانه مهکار: عضويت افتخاری: ۴-۸

 . شوند اجرايي به عضويت افتخاری نائل  علمیتوانند  با تصويب شورایمی
سازماهنايي که در زمينه علمی و پژوهشی مربوط به رياضی و تاريخ رياضی : ایعضويت مؤسسه-۵-۸

 . توانند به عضويت خانه درآيندا خانه را مورد محايت قرار می دهند، میيفعاليت دارند و 
گردد به می   هريک از اعضاء ساالنه مبلغی را که ميزان آن توسط شورای علمی اجرايي تعيني :ماده هنم

 . عنوان حق عضويت پرداخت خواهند کرد
 . کندپرداخت حق عضويت هيچگونه حقی نسبت به دارايي خانه، برای اعضا اجياد منی: ۱تبصره 
 . عضويت معاف هستنداعضای افتخاری خانه از پرداخت حق: ۲تبصره 

 فصل چهارم
 ارکان خانه 

 : ارکان اصلی خانه عبارتند از: ماده دهم
  هيئت مؤسس-الف
  هيئت امناء -ب
  شورای علمی اجرايي-ج

ني اعضای شورای علمی  انتخاب هيئت امناء و اول متشکل از افراد زير،هيئت مؤسسوظيفه  -۱-۱۰
 : باشدمیاجرايي است، 
 دکتر حييي تابش  -۱
  دکتر علی رجالی-۲
  حسينعلی موحدی-۳
  دکتر علی مهدانی-۴
- ناميده میهيئت امناءکه در اين اساسنامه منبعد اختصاراً  ( رياضيات اصفهانهيئت امناء خانه -۲-۱۰

 : شوداز افراد زير تشکيل می) شود
 .  شهردار اصفهان که رياست هيئت امناء را خواهد داشت-    
 دار اصفهان  مناينده استان-    
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  رئيس سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان -    
 ريزی اصفهان  رئيس سازمان مديريت و برنامه-    
  مدير عامل شرکت خمابرات اصفهان -    
  دبري اجنمن علمی، آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان-    
 تی اصفهان  نفر مناينده از طرف دانشکده علوم رياضی دانشگاه صنع ۱ -    
  نفر مناينده از طرف گروه رياضی دانشگاه اصفهان ۱ -    
و اعضاء هيئت علمی دانشگاههای رياضی کشور از ميان معلمان های رياضی  از شخصيت نفر۷ -    

   يا هيئت مؤسس در دورة اول به انتخاب ساير اعضاء هيئت امناءايران 

 
  :ح زير است وظايف و اختيارات هيئت امناء به شر-۳-۱۰
 آن بررسی  وهای کلی خانه تدوين و تصويب سياستها و خط مشی-
 تصويب بودجه يا متمم و اصالح و تفريغ بودجه خانه و ارسال مدارک و مستندات به شهرداری -

ريزی به منظور ملحوظ داشنت در بودجه کل شهرداری و اصفهان و سازمان مديريت و برنامه
 . ضروری باشداستان و يا هر مرجعی که 

  بررسی و تصويب ترازنامه و برنامه ساليانه-
های داخلی و دستورالعملها و نامههای اجرايي، مالی و تشکيالتی و آئنينامه بررسی و تصويب آئني-

 ضوابط مورد پيشنهاد خانه در حدود مقررات اين اساسنامه 
  انتخاب خزانه دار و بازرس برابر مقررات مربوط-
 . خانه و تأئيد انتخاب مديريت خانهاجرايي اعضاء شورای علمی  انتخاب -
  بررسی و اصالح و يا هرگونه تغيري در اساسنامه -
جلسات هيئت امناء سالی دو بار يکی در خرداد ماه برای تصويب ترازنامه و تفريغ بودجه و  -۴-۱۰

دير خانه تشکيل خواهد ديگری در هبمن ماه برای تصويب برنامه و بودجه سال آينده به دعوت م
 روز شورای علمی ۱۰امناء ظرف مدت درصورت عدم تقاضای تشکيل جلسه توسط هيئت. شد

 . اجرايي دراين خصوص اقدام خواهد منود
 نفر از اعضاء هيئت امناء و يا ۴جلسات هيئت امناء خارج از موارد مذکور به تقاضای حداقل : تبصره

 . بازرس تشکيل خواهند شد
 : رای علمی اجرايی خانه مرکب از اعضاء زير است شو-۵-۱۰

 دبري اجنمن علمی، آموزشی معلمان رياضی اصفهان يا مناينده ايشان -
ی و اعضاء هيئت علمی دانشگاههاکشور  از ميان معلمان شش نفر از شخصيتهای رياضی -

   به انتخاب هيئت امناءکشور
 ) از انتخاب به اين مستپس(مدير خانه که رئيس شورای علمی اجرايي است  -
 دار خزانه -
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گردند و متديد انتخاب برای  اعضاء شورای علمی اجرايی خانه برای مدت دو سال انتخاب می-۶-۱۰
 . دوره بعد بالمانع است

 قانون جتارت و منع مداخله کارمندان دولت در معامالت برای اعضاء ۱۲۹ رعايت مفاد ماده -۷-۱۰
 .  خانه الزامی است اجراييهيئت امناء و شورای علمی

 . گردد  يک بار بنا به دعوت مدير خانه تشکيل میماه جلسات شورای علمی اجرايی خانه هر -۸-۱۰
گردد و مصوبات  با اکثريت  جلسات شورای علمی اجرايی خانه با حضور متام اعضاء تشکيل می-۹-۱۰

 . آراء خواهند بود
می خانه سه مرتبه بدون عذر موجه يا سه بار متوالی با  چنانچه هر يک از اعضاء شورای عل-۱۰-۱۰

ترتيب جايگزينی شخص يا اشخاص . عذر موجه در جلسه شرکت نکند خبودی خود مستعفی شناخته خواهد شد
 . مذکور توسط هيأت امناء صورت خواهد پذيرفت

ام امور علمی متشورای علمی اجرايی خانه درصورت تفويض اختيارات از سوی هيئت امناء در  -۱۱-۱۰
 با توجه به اهداف خانه اختيار ب اساسنامه و مصوبات هيئت امناءاالختيار بوده و در چارچوو مالی مؤسسه تام

 . دارد
 :  وظايف شورای علمی اجرايی خانه از قبيل موارد زير است-۱۲-۱۰

 ريزی علمی خانه و توسعه و ارتقاء کيفی آنبرنامه -
 های خبشهای خمتلف خانه ريزی برای فعاليتبرنامه -
بررسی بودجه و اصالح و متمم و تفريغ بودجه ساالنه تسليمی مدير خانه برای پيشنهاد به  -

 هيئت امناء جهت تصويب
 بررسی ترازنامه و عملکرد مالی ساليانه و هتيه پيشنهادات برای هيئت امناء  -
 امناء و نظارت بر اجرای آن نامه مالی خانه و پيشنهاد آن به هيئت هتيه و تنظيم آئني -
 تعيني چارت سازمانی  -
 نظارت بر حفظ و نگهداری دارايي و اموال خانه  -
 نظارت بر حسن اجرای وظايف مدير خانه  -
 الزمحه مهکاران و حنوة هزينه منودن درآمدهای خانه تعيني ميزان حقوق کارکنان و حق -
 
 جهت معرفی به هيئت امناء تعيني شرح وظايف آهنا دار و بازرس و انتخاب مدير خانه و خزانه -
 اجلسات اعضا دار و تصويب ميزان حق خزانه،تعيني ميزان حقوق مدير خانه، بازرس -

از ميان مدير خانه با حداقل درجه کارشناسی علوم رياضی توسط شورای علمی اجرايی خانه  -۱۳-۱۰
 . گريدد تأييد هيئت امناء قرار میانتخاب ايشان مور. شودانتخاب میشخصيتهای رياضی 

 : وظايف و اختيارات مدير خانه -۱۴-۱۰
  خانه  اجرايي  اداره امور و اجرای مصوبات شورای علمی-
 خانه اجرايي الزمحه آهنا مطابق مصوبات شورای علمی   بکار گريی کارکنان و پرداخت  حق-
 خانه جهت گفتگو در مورد مسايل مرتبط با   منايندگی خانه -
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 خانه اجرايي   عقد قرارداد با اشخاص حقيقی و حقوقی مطابق مصوبات شورای علمی -
   اجياد ارتباط با هنادها و مؤسسات ذيربط-
 های اجرايي برای طرح در شورای علمینامه  تنظيم پيشنهادهای الزم در زمينه برنامه و بودجه و آئني-

  و هيئت امناء خانهاجرايي
ارکنان و اعطای مرخصی و ترفيعات بر طبق مصوبات شورای علمی خانه و در   نصب و عزل ک-

 چارچوب مقررات
 خانه  مالی اوراق  امضاء متام اسناد و-
مسئولينی را برای خبشهای خمتلف تعيني درصورت لزوم تواند  شورای علمی اجرايی خانه می-۱۵-۱۰

 . منايد
امور مالی خانه و اجرای مصوبات مالی شورای علمی دار برای نظارت بر خزانه: دارخزانه  -۱۶-۱۰
 . انتصاب جمدد وی بالمانع است. شودمیو منصوب  اب خ سال انت۲به مدت هيئت امناء توسط اجرايی خانه 
 :   وظايف خزانه دار-۱۷-۱۰

  نظارت بر اجرای بودجه و اصالح و متمم و تفريغ بودجه-
 ساليانه جهت ارائه به بازرس رسيدگی و نظارت بر ترازنامه و عملکرد -
  نظارت بر اجرای دستورالعملها-
  نظارت بر حسن اجرای قوانني مالی و رعايت مفاد اساسنامه -
 ها نظارت بر حنوه اجنام هزينه-
  نظارت بر عقد قراردادها -
- سال انتخاب میيقی را به عنوان بازرس برای مدت يک يک شخص حقهيئت امناء:  بازرس-۱۸-۱۰

در دوره اولني دوره هيئت مؤسس وظيفه انتخاب بازرس . های بعد بالمانع استبرای دورهوی انتخاب جمدد . دمناي
 . را بر عهده دارد
 نظارت مستمر بر انطباق حنوه اداره امور خانه و عمليات اجنام شده با : وظايف بازرس-۱۹-۱۰

وطه و نظارت مستمر بر حنوه اجرای صحيح اساسنامه و مصوبات هيئت امناء و ضوابط و دستورالعملهای مرب
 هيئت امناء و  شورای علمی اجرايي ومصوبات هيئت امناء، هتيه گزارش از عملکرد دوره مالی خانه و ارائه آن به

 . های مالیرسيدگی به صورت
 

 : دهميازماده 
س از تصويب در   آن هر سال پدفاتر قانونی ثبت و شرح در  و هدايای اهدايي به خانههای خانههزينه

 . های اجرايي جهت ارسال گزارشی به هيئت امناء ارسال خواهد شدپروژه
 

 :   دوازدهمماده
 شعبه        بانک ملیکليه وجوه خانه در حساب خمصوص به نام درآمد خانه رياضيات اصفهان نزد 

 . شوندگهداری می ن۱۹۷۵ و  اسناد هزينه آن نيز نزد مهان شعبه و با مشاره ۱۹۴۳ مشاره بهآمادگاه 
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 : سيزدهمماده
و . شوندمی  خانه نگهداری مرتبط با فعاليتهای خانه در حملهای مالی و غري مالی کليه مدارک و پرونده

 . گريديم      دار در اختيار آنان قرار در موقع مراجعه مرجع قانونی نظارت يا ساير مراجع صالحيت
  :همچهارماده 

 ماه ۶هيئت يک کميته تسويه به مدت توسط هيئت امناء، اين ل خانه رياضيات در صورت تصويب احنال
 هيئت تسويه موظف است پس از .اقدام کننداخت ديون و وصول مطالبات خانه پرد منايد تا در موردانتخاب می

و آموزشی وصول مطالبات و پرداخت بدهی کليه داراييهای منقول و غري منقول خانه را در اختيار اجنمن علمی 
 . معلمان رياضی استان اصفهان قرار دهد

 

 : مپانزدهماده 
نسبت به موضوعاتی که در اين اساسنامه مقررات خاصی وضع نشده است، قانون جتارت معترب خواهد 

 . بود
 

 :شانزدهمماده 
الجرا ا تنظيم گرديده است، که پس از تصويب الزم تبصره۳  ماده وشانزده،  فصلچهاراين اساسنامه در 

 . خواهد بود


