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  به نام خدا 

  اساسنامه شورای خانه های رياضيات ايران
  

  کليات و اهداف : فصل اول
  

ملی سال جهانی رياضيات و اعالم رمسی        ستاد رياضيات توسط    خانهبه دنبال تصويب طرح تشکيل      . ١ماده  
بـا  . تشکيل شد و مورد محايت ستاد و مقامات حملی قرار گرفت          در چند شهر    خانة رياضيات   آن،  

ه لزوم مهاهنگی، مشارکت در برنامه ريزيها، اجياد ساختار قانونی برای پايداری و استفاده از     توجه ب 
ی خانـه هـای     شورا محايتی   -جتربه ها و نظارت علمی بر آنان و به منظور اجياد يک نظام هدايتی             

  .  ايران تشکيل می شود رياضيات
  

شخصيت حقـوقی مسـتقل دارد،    که اسی استعام املنفعه و غري سي غري جتاری،    مؤسسه ای شورا  . ٢ماده  
 . ملزم به رعايت قوانني مجهوری اسالمی ايـران اسـت          احمدود تشکيل می شود و    برای مدت ن  

  .  به نام شورا حق فعاليت سياسی ندارند آنارکان و اعضای
  

 کميسـيون لزوم شورا می تواند با کسب موافقت        در صورت   . حمل اصلی شورا در شهر ران است      . ٣ماده  
 در شهرستاا شعبه داير کند      ) معاونت پژوهشی وزارت علوم، حتقيقات و فنآوری       وزهح( اجنمنهای علمی ايران  

  . در جهت پيشربد اهداف شورا به فعاليت بپردازدتا 
  
  
  
  
  
  
  
  

ران، خيابان کرمي خان زند، داخـل حموطـه بوسـتان           : اضر نشانی حمل اصلی شورا     در حال ح   :١تبصره  
است، اما هيئت مديره می تواند نسبت به تغيري نشـانی           انه اجنمن رياضی ايران     رياضيات، دبريخ 

  .حمل اصلی تصميم بگريد و نتيجه را به اطالع کميسيون برساند
  

  ی شورا وظايف و فعاليتها. ٤ماده 
اجياد مهاهنگی بني فعاليتهای خانه ها و انتقال جتارب آنان از طرق خمتلف از مجله انتشـار                 . ١. ٤ 

  .ات و برگزاری مهايشهانشري
  . تدوين اساسنامه های الگو برای خانه های در حال تأسيس. ٢. ٤
تعيني ضوابط الزم برای تأسيس و ادامه فعاليتهای خانه ها و مهچنني صدور جموزهای مورد               . ٣.  ٤

  .در سراسر ايران های جديد نياز جهت تأسيس خانه
 ،خصوصی، حملی ولتی،، اعم از د    و ادها  ص و مهکاری اشخا    مادی و معنوی   جلب محايت . ٤. ٤

   .  برای توسعه فعاليت خانه هاغري حملی و حقيقی و حقوقی
  .  خانه هاضروری تأمني خبشی از هزينه های  تالش درجهتمشارکت درراه اندازی و .٥. ٤
کشف استعدادها از طريق برگزاری انواع مسابقه ها و تشويق و جتليل از خنبگان رياضی و                .٦. ٤

  . مهچنني تشکيل کانون افتخار آفرينان جوان رياضی کشور



 ٢

نظارت بر فعاليتهای خانه ها به حنوی که علوم رياضی در کشور گسترش يابد، فرهنـگ                . ٧. ٤
ميان جوانان و معلمان رياضی جايگاه مناسب پيدا کند و از           جامعه باالخص در    پژوهش در   

منابع خمتلف اطالعاتی و فنآوری هـای       طريق آموزشهای غريرمسی، کارگروهی، استفاده از       
  .  استعدادهای رياضی شکوفا شوند،موجود

  
  

  عضويت: فصل دوم 
  

ی به عنوان عضو پيوسته م     خانه هايي را     ،هيئت مديره . پيوسته و وابسته  : شورا دو نوع عضو دارد     .٥ماده  
سـتمر و قابـل      و فعاليتشان م    باشند ، جموز تأسيس داشته   پذيرد که کتباً درخواست عضويت کنند     

 درخواست با تصـويب هيئـت       پس از ساير خانه ها، از مجله خانه های تازه تأسيس،          . قبول باشد 
  . مديره، عضو وابسته شورا خواهند بود و مورد محايت قرار خواهند گرفت

  

و مالکهای فعاليت مستمر و قابل قبول به پيشـنهاد هيئـت مـديره و               ، محايت   ضوابط عضويت : ٢تبصره  
  . مع عمومی تعيني می شوندتصويب جم

  

 ارزيـابی   هيئت مديره  توسط   بار  سال يک  دوهر   اعضاء   ، و حنوه محايت   برای تعيني نوع عضويت    :٣تبصره  
  . می شوند

  

عالوه بر اعضای پيوسته و وابسته، شورا حاميان و مهکارانی نيز دارد که توسـط هيئـت مـديره                 . ٦ماده  
  . ليل به عمل می آيدن به حنو مقتضی جت و از خدمات آناانتخاب و معرفی می شوند

  

ميزان . هر عضو، اعم از پيوسته يا وابسته مهه ساله مبلغی به عنوان حق عضويت به شورا می پردازد       . ٧ماده  
  . شود می     تعينيو تصويب جممع عمومی هيئت مديره  به پيشنهاد و چگونگی پرداخت آن

  
  ارکان: فصل سوم

  

  . جممع عمومی، هيئت مديره و بازرس:  اند ازارکان شورا عبارت. ٨ماده 
  

 رياضی اجنمن  اصلی پيوسته و وابستة شورا و نيز منايندگان       اعضایاصلی  جممع عمومی از منايندگان     . ٩ماده  
 . اجنمنهای علمی، آموزشی معلمان رياضی ايران تشکيل می شود         احتاديه و   ، اجنمن آمار ايران     ايران

 و احتادية مذکور يک نفر را        ها  پيوسته و وابستة شورا و نيز اجنمن       هر يک از اعضای    بدين منظور 
علی البدل، با اختيار تام، برای مدت سه              به عنوان مناينده اصلی و يک نفر را به عنوان مناينده            

دستور جلسه جممع عمومی را هيئت مديره تعيني، و دعـوت           . سال به هيئت مديره معرفی می کند      
  . می کند        امضاء هيئت مديره نامه ها را رئيس 

  

 با تصويب هيئت مديره می توان از منايندگان حاميان و مهکاران شورا و نيز از اشخاص ذيصالح                  :٤تبصره  
  . ديگر، بدون حق رأی جهت شرکت در جممع عمومی دعوت کرد



 ٣

  

 و احتاديه حق     ها لی اجنمن در جممع عمومی تنها منايندگان اصلی اعضای پيوسته و نيز منايندگان اص           . ١٠ماده  
د که بيش از نصف منايندگان صاحب حق    ن وقتی جلسات جممع عمومی رمسيت می ياب       .دارندرأی  

حاضر باشندا رأی در آ .  
  

 و ايشاندر صورت غيبت مناينده اصلی هر يک از ادهای فوق الذکر، منايندة علی البدل به جای : ٥تبصره 
  . ت می کند در جلسه شرکمشاراليهبا وظايف 

  

 تشکيل می شود و پس      هيئت مديره   جلسات جممع عمومی عادی سالی يک بار با دعوت رئيس           : ٦تبصره  
حق رأی اختاذ می         منايندگان حاضر صاحب    اکثريت  از رمسيت جلسه، تصميمات با رأی مثبت        
 سوم   دو دست کم       که به  ٧. ١٢ و   ٦. ١٢،  ٥. ١٢شوند، مگر در موارد مذکور در بندهای        

  . دارندرأی مثبت نياز 
  

سه بعد از گذشت    لبا مهان دستور ج   در صورتی که جممع عمومی عادی رمسيت نيابد، جممع بعدی           . ١١ماده  
هر تعداد اعضای پيوسته    ، طبق روال مذکور در اساسنامه، تشکيل می شود و با            حداقل يک ماه  

  . حاضر در جلسه رمسيت می يابد
  

مـی        لعاده  ا رعايت شرايط مندرج در اين اساسنامه جممع عمومی فوق ا          در صورت لزوم، ب   :  ٧تبصره  
  . شورا نيز تشکيل شودتواند با دعوت بازرس 

 دعوت برای شرکت در جلسات جممع عمومی، اعم از عادی يا فوق العاده، بايد حداکثر سه ماه                  : ٨ تبصره
  اعالم شـده نشانی آخرين  به قبل از تشکيل، به صورت کتبی برای اعضاء    يک ماه  دست کم و  

  . ارسال شود
  
  

  : ند از اوظايف و اختيارات جممع عمومی عبارت. ١٢ماده 
 ، خزانـه دار و بـازرس و بررسـی و تصـويب              هيئت مـديره   استماع گزارش رئيس  . ١. ١٢

  . پيشنهادهای کتبی رسيده جهت پيشربد اهداف
  . بررسی و تصويب ترازنامه و بودجه شورا. ٢. ١٢
اعضـای  اصلی  گان  د از ميان مناين   هيئت مديره و بازرس اصلی    تخاب سه عضو اصلی     ان. ٣. ١٢

  . پيوستة حاضر در جممع برای مدت سه سال
 انتخاب يک عضو اصلی هيئت مديره از ميان منايندگان اصلی اجنمنهای رياضی يا  آمـار                 .٤. ١٢

  . برای مدت سه سالايران
 اعضای صـاحب    دست کم دو سوم   ا رأی مثبت     ب ٣طبق مفاد ماده     اجياد شعبه    تصويب. ٥. ١٢

  .  حاضر در جلسهحق رأی
  دسـت کـم دوسـوم     بررسی و تصويب هر نوع تغيري در مفاد اساسنامه با رأی مثبت             . ٦. ١٢

  . حاضر در جلسهاعضای صاحب حق رأی



 ٤

حق      اعضای صاحب     دو سوم   شورا با رأی مثبت دست کم      احناللبررسی و تصويب    . ٧. ١٢
  . حاضر در جلسهرأی

رسيدگی به پيشنهادهای اعضای حاضر در جممع و اجنام ساير امور در قالب مفاد مـواد                . ٨. ١٢
  . اين اساسنامه

  

  .  عهده هيئت مؤسس استبر ،جممع عمومیخنستني متام وظايف اجنام : ٩تبصره 
  

دو نـاظر اداره  جلسات جممع عمومی توسط هيئت رئيسه ای مرکب از يک رئيس، يک منشی و     . ١٣ماده  
  .  برمی گزينند حاضر در جلسهمی شوند که آنان را اعضای صاحب حق رأی

  

  : هيئت مديره از پنج عضو اصلی به شرح زير تشکيل می شود. ١٤ماده 
  . جممع عمومیبه انتخاب  های رياضی يا آمار  اصلی اجنمندو منايندهيکی از . ١. ١٤
  . حتاديه ابا معرفیمناينده اصلی احتاديه . ٢. ١٤
  .  پيوسته شورا به انتخاب جممع عمومیبني منايندگان اصلی اعضاء نفر از سه. ٣. ١٤

  

 هيئت مديره، مناينده  اصلیی به عنوان اعضا انتخاب شده ءاعضا هر يک از      علی البدل   مناينده ٣: ١٠تبصره
  اعضـاء  ، است علی البدل احتاديه و مناينده اصلی اجنمن ديگر که مناينده اصلی آن انتخاب نشده             

عضو علی البدل خانه رياضياتی که مناينـده آن بـه            ،علی البدل هيئت مديره را تشکيل می دهند       
  . عنوان بازرس اصلی انتخاب شده است، بازرس علی البدل خواهد بود

  
  

 آخـر   اول مهرماه پس از اجنام انتخابات و پايان آن         ،آغاز کار هيئت مديره در هر دوره سه ساله         :١٥ماده  
هيچ عضو پيوسته شورا منی تواند بيش از دو دوره متـوالی در             . هريور ماه سه سال بعد است     ش

  .عضويت در هيئت مديره افتخاری است. هيئت مديره مناينده داشته باشد
  
  

    مـی        تشکيل  هيئت مديره    رئيس    هر دو ماه يک بار با دعوت       حداقل جلسات هيئت مديره     :١٦ماده  
 ندتصميمات هيئت مديره وقتی معترب. دن سه عضو اصلی رمسيت می يابحداقل ر د و با حضونشو

موظـف اسـت     هيئت مديره    رئيس. دن سه عضو اصلی به تصويب برس      حداقلکه با رأی مثبت     
 دو هفته قبل از تشکيل به اطالع بازرس و          حداقلتاريخ و حمل تشکيل جلسات هيئت مديره را         

ر صورت متايل بدون داشنت حق رأی در جلسـات          علی البدل هيئت نيز برساند تا د          اعضای
  . شرکت کنند

  
  : وظايف و اختيارات هيئت مديره عبارت اند از. ١٧ماده 

 رسيدگی به امور جاری شورا و اجرای مصوبات جممع عمومی و مهچنني انتخاب رئـيس              . ١. ١٧
  .  و خزانه دار شورا از بني خودهيئت مديره



 ٥

های عضو، انتخاب اعضای پيوسته و وابسته و جلب محايت          نظارت بر امور علمی خانه      . ٢. ١٧
  . حاميان و مهکاران جهت نيل به اهداف شورا

٣. ١٧ .  در جممـع     تصـويب  جهت حق عضويت ساالنه و حنوه پرداخت آن         يه پيشنهاد ميزان 
   عمومی 

ئه به يه گزارش ساالنه وتنظيم تراز مالی و صورت حساب درآمدها و هزينه ها جهت ارا. ٤. ١٧
  .  جممع عمومی

  .  و تالش جهت اجنام آا٤ وظايف و فعاليتهای مندرج در ماده تعيني اولويت در بني. ٥. ١٧
  . تعيني منايندگان شورا جهت شرکت در جمامع خمتلف داخلی يا خارجی. ٦. ١٧
  .  خانه ها و اطالع رسانيهای مورد نيازاجياد بانک اطالعاتی الکترونيک. ٧. ١٧
  . شکيل کميته های مورد نياز جهت پيشربد اهداف شورات. ٨. ١٧
 هيئت  ف رئيس آيني نامه های الزم، شرح وظايف کميته ها، و مهچنني شرح وظاي           يه متام   . ٩. ١٧

  . و تصويب در جممع عمومی طرحجهت خزانه دار مديره و
  .ارسال گزارشهای الزم به کميسيون و ساير مراجع ذيربط. ١٠. ١٧
  . هر نوع فعاليت ديگر در قالب مفاد اين اساسنامهاجنام. ١١. ١٧

 از اعضای هيئت مديره دوره جديد دعوت می کند تا حداکثر يک ماه پس از                هيئت مديره رئيس  . ١٨ماده  
 و  هيئت مـديره اجنام انتخابات در جلسه ای حضور يابند و بني خود يک نفر را به عنوان رئيس    

  . ديد انتخاب کننديک نفر را به عنوان خزانه دار دوره ج
  

 افتتاح انواع حساا و هرگونه سندی که متضمن تعهد مالی برای شورا             ، اسناد و اوراق ادار    متام. ١٩ماده  
  . است معترب ، امضای خزانه دار و مهر شورا  هيئت مديرهيسباشد با امضای رئ

  

  .  مراجع استمتامر  مناينده قانونی شورا د،با حق توکيل به غريهيئت مديره رئيس . ٢٠ماده 
  

وظيفه بازرس، نظارت بر عملکرد هيئت مديره و تطبيق تصميمات اخذ شده با مفاد اساسـنامه و                 . ٢١ماده  
  . ارائه گزارش به جممع عمومی است

  
  متفرقه: فصل چهارم

  

  : ند از امنابع مالی شورا عبارت. ٢٢ماده 
  حق عضويت اعضاء . ١. ٢٢
   دولتی و غري دولتی  از منابعهدايا و کمکها. ٢. ٢٢
  درآمدهای ناشی از ارائه خدمات گوناگون علمی. ٣. ٢٢

  

عوايد و درآمدهای شورا صرف پيشربد اهداف و وظايف مندرج در اين اساسنامه خواهـد         متام  : ١١تبصره  
  . شد

  



 ٦

 در   هر سال پس از تصويب     ورا در دفاتر قانونی ثبت و شرح آا       درآمدها و هزينه های ش    عوايد،  . ٢٣ماده  
  . جممع عمومی به کميسيون ارسال می شود

  

 مـی   واريزی منتخب هيئت مديره      وجوه شورا در حساای خمصوص به نام شورا نزد بانکها          متام. ٢٤ماده  
  . دنشو

  
 حق برداشت يا ختصيص هيچگونه سودی اعم از سـود   و يا صاحبان سرمايههيچيک از مؤسسان  . ٢٥ماده  

مؤسسـه  ود و وابستگان درجه يک هر يک از آنان منی توانند با             سهام يا سرمايه را ندارند و خ      
  . مبادرت به اجنام معامله منايند

  

صلی شورا نگهداری    مدارک و پرونده های مالی و غريمالی مرتبط با فعاليتهای شورا در حمل ا              متام. ٢٦ماده  
  . دنع مراجعه مراجع صالحيت دار در اختيار آنان قرار می گريد و در موقنمی شو

  

و تأييـد    ٦. ١٢طبـق بنـد     ويب جممع عمومی    هر گونه تغيري در مفاد اين اساسنامه پس از تص         . ٢٧ماده  
  . معترب استکميسيون 

  

 هيئت تسويه ای برای پرداخـت       ،در صورت تصويب احنالل شورا در جممع عمومی، مهان جممع         . ٢٨ماده  
 اسـت پـس از وصـول        هيئت تسويه موظف  . ديون و وصول مطالبات شورا انتخاب می کند       

 داراييهای منقول و غري منقول شورا را با نظارت کميسيون به            داخت بدهيها، متام  مطالبات و پر  
  . يکی از مؤسسات علمی کشور واگذار کند

  

چنانچه حتت شرايط اضطراری جممع عمومی به موقع تشکيل نشود، يا کار ثبت اعضای هيئـت                . ٢٩ماده  
وليت مجعی و فردی اعضای هيئت مديره و بازرس تداوم مـی             مسئ ،مديرة جديد به درازا بکشد    

  . يابد
  

جممع اولني  (  در جلسه هيئت مؤسس    ١١/٤/٨٢ تبصره در تاريخ     ١١ ماده و    ٢٩اين اساسنامه در    
  .به تصويب رسيد) یعموم

  
  

     فروزان خردپژوه                          مگرديچ تومانيان                       غالمرضا رامی زاده           
  

    مدير خانه رياضيات نيشابور            مناينده علی البدل اجنمن رياضی ايران         مدير خانه رياضيات اصفهان 
  
  

             علی رجالی                                 حسني سلطانی مقدم                       حممدرضا فدايي
     



 ٧

  لی اجنمن آمار ايران              مناينده اصلی احتاديه اجنمنهای           مدير خانه رياضيات کرمان      مناينده اص
                                                  علمی آموزشی معلمان رياضی ايران        

         
  

       سريوس فرهنگی
  

        مدير خانه رياضيات تربيز                                           


