
ایران ریاضی انجمن اساسنامه

اهداف و كلیات اول. فصل

ریاضی، علوم مختلف دوره های در پژوهش و آموزش بهبود و ریاضی فرهنگ و دانش ارتقاء و گسترش منظور به .۱ ماده

می شود. نامیده انجمن اختصار به اساسنامه این در پس این از و تشكیل ایران ریاضی انجمن
رعایت به ملزم و می شود تشكیل نامحدود مدت برای است، غیرسیاسی و غیرانتفاعی فرهنگی، مؤسسه ای انجمن .۲ ماده

می باشد. ایران اسالمی جمهوری قوانین

ندارند. انجمن نام به سیاسی فعالیت حق انجمن اعضای و اركان تبصره۱. .۱ تبصره

كند. دایر تهران از خارج در شعباتی می تواند اجرایی شورای لزوم صورت در و است تهران شهر در انجمن مركز .۳ ماده

است ورشو بوستان داخل ورشو، خیابان نبش الهی، نجات استاد خیابان تهران، انجمن: مركزی دفتر نشانی حاضر حال در

كند. اتخاذ مقتضی تصمیم محل تغییر به نسبت می تواند انجمن اجرایی شورای ولی

می باشد. انجمن قانونی نماینده آن رئیس و دارد مستقل حقوقی شخصیت ثبت، تاریخ از انجمن .۴ ماده

می دهد: انجام را زیر اقدامات انجمن این یك، ماده در مذكور اهداف به نیل منظور به .۵ ماده

سازمان ها. سایر و وزارتخانه ها دانشگاه ها، خارجی، و داخلی علمی اتحادیه های و انجمن ها و اعضا با ارتباط برقراری .۵.۱

ریاضی. علوم مختلف زمینه های در آموزشی و تاریخی فرهنگی، علمی، پژوهش های انجام به كمك .۵.۲

مرتبط. علوم و ریاضی علوم برجسته استادان و معلمان مترجمان، مؤلفان، پژوهشگران، از تجلیل و تشویق .۵.۳

ریاضی. علوم مختلف زمینه های در كارگاه ها و گردهمایی ها انواع برگزاری به كمك یا اقدام .۵.۴

ریاضی. علوم زمینه های در آموزشی و پژوهشی علمی، مختلف كمیته های تشكیل .۵.۵

غیرادواری. و ادواری نشریات توزیع و چاپ و علمی آثار تدوین و ترجمه تألیف، به كمك یا اقدام .۵.۶

مصوب. یا محول برنامه های و طرح ها بازنگری و زیابی ار همچنین و مشاوره ای و پژوهشی آموزشی، خدمات ارائه .۵.۷

تشویق و شناسایی جهت آموزی دانش و دانشجویی علمی كانون های تشكیل و ریاضی مسابقه های برگزاری .۵.۸
ریاضی. نخبگان

باشد. ضروری انجمن اهداف به نیل جهت اساسنامه این مفاد قالب در كه دیگری علمی فعالیت نوع هر انجام .۵.۹

۱
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عضویت دوم. فصل

حقوقی. و افتخاری وابسته، پیوسته، دارد: عضو نوع چهار انجمن .۶ ماده .۶ ماده

قبول مورد فهرست طبق ریاضی، علوم شاخه های از یكی در ارشد كارشناسی درجه حداقل باید پیوسته اعضای .۶.۱

باشند. داشته ریاضی موضوعی بندی رده آخرین یا ریاضیات جهانی اتحادیه

شوند. انجمن وابسته عضو می توانند تمایل صورت در باشند پیوسته عضو نتوانند كه كسانی .۶.۲

كرده انجمن به توجهی قابل كمك كه كسانی به نیز و باشند داشته زنده ار تألیفات یا تحقیقات كه دانشمندانی به .۶.۳

بازرس و اجرایی شورای اعضای سابق، (دبیران) رئیسان از متشکل کمیته ای تصویب و اجرایی شورای پیشنهاد با باشند

می شود. اعطا پیوسته عضویت مزایای با افتخاری عضویت عنوان
شورای تصویب با می توانند غیردولتی یا دولتی از اعم حقوقی شخصیت های و پژوهشی آموزشی، سازمان های .۶.۴

درآیند. انجمن حقوقی عضویت به اجرایی

به چنانچه باشد داده انجام ریاضی علوم در ارزنده ای تحقیقات یا خدمات كه وابسته ای عضو هر عضویت .۲ تبصره

شرایط بودن دارا صورت در فرد هر .۷ ماده می شود. تبدیل پیوسته عضو به برسد اجرایی شورای تصویب به آراء اتفاق

می شود. پذیرفته ساله یک دوره یک برای وابسته یا پیوسته عضو عنوان به عضویت، حق پرداخت و ۶.۲ یا ۶.۱ بند

است. بالمانع ساله سه یا دوساله صورت به اعضا عضویت .۳ تبصره

اجرایی شورای توسط ساله سه و دوساله ساالنه، وابسته، پیوسته، حقیقی، حقوقی، از اعم عضویت ها حق میزان .۸ ماده

می شود. اعالم و تعیین سال هر در تحصیلی سال شروع از قبل

انجمن اركان سوم. فصل

از: عبارتند انجمن اركان .۹ ماده

عمومی مجمع .۹.۱

مدیره) (هیأت اجرایی شورای .۹.۲

مشورتی شورای .۹.۳

بازرس .۹.۴

یك حداقل حضور با عادی عمومی مجمع جلسات می باشد. انجمن پیوسته اعضای از متشكل عمومی مجمع .۱۰ ماده

رأی با عمومی مجمع تصمیمات باشد. شده تصریح این از غیر كه مواردی در مگر می یابد، رسمیت اعضا از نفر صد
باشد. شده تصریح این از غیر كه مواردی در مگر است، معتبر اجالس در حاضر اعضای یك عالوه به نصف حداقل مثبت

دارند. رأی حق آن ها وکالی یا پیوسته اعضای تنها عمومی مجمع در .۴ تبصره

می شود تشكیل ماه یك حداقل فاصله به بعدی جلسه نیابد، رسمیت عادی عمومی مجمع جلسه كه صورتی در .۵ تبصره

می یابد. رسمیت حاضر اعضای با و

تاریخ و محل می شود. تشكیل انجمن رئیس دعوت با و یكبار سال هر در عادی عمومی مجمع جلسات .۱۱ ماده
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می كند. اعالم و تعیین اجرایی شورای هماهنگی با انجمن رئیس را جلسات این كار دستور و برگزاری

حداقل كتبی تقاضای به یا و اجرایی شورای تصویب با العاده فوق عمومی مجمع جلسات ضرور، مواقع در .۱۲ ماده

می شود. تشكیل انجمن بازرس یا رئیس دعوت با پیوسته اعضای سوم یك

منزلگاه در درج عمومی دعوتنامه یا انجمن خبرنامه توسط باید عمومی مجمع جلسه هر در شركت برای دعوت .۶ تبصره

برسد. پیوسته اعضای اطالع به تشكیل، از قبل روز پانزده حداقل و ماه سه حداكثر انجمن

دعوت عمومی مجمع جلسات در شركت برای حقوقی اعضای نمایندگان از می توان اجرایی شورای تصویب با .۷ تبصره

كرد.

یابند. حضور عمومی مجمع جلسات در توانند می وابسته اعضای امكانات، وجود صورت در .۸ تبصره

از: عبارتند عمومی مجمع اختیارات و وظایف .۱۳ ماده

آن ها. درباره اظهارنظر و بازرس و اجرایی شورای گزارش های استماع .۱۳.۱

انجمن. بودجه و ترازنامه تصویب .۱۳.۲
شورای پیشنهادی كلی مشی خط تصویب و بررسی ریاضی، جامعه به مربوط امور تمامی درباره اظهارنظر .۱۳.۳

اجرایی.

ماده های طبق اجرایی شورای البدل علی اعضای و اصلی اعضای انتخاب درباره انتخابات كمیته گزارش استماع .۱۳.۴

.۱۶ و ۱۵

.۲۰ ماده طبق البدل علی  و اصلی بازرس انتخاب .۱۳.۵

.۱۶.۲ بند طبق انتخابات كمیته اعضای انتخاب .۱۳.۶

.۵.۸ بند موضوع علمی كانون های تشكیل و ۳ ماده موضوع علمی تشكل های و شعبه ها ایجاد تصویب .۱۳.۷

.۲.۲۲ بند رعایت با اساسنامه در اجرایی شورای پیشنهادی تغییرات تصویب .۱۳.۸

این مواد مفاد قالب در امور سایر انجام و عمومی مجمع جلسه در حاضر اعضای پیشنهادهای به رسیدگی .۱۳.۹

اساسنامه.

می شوند. اداره ناظر دو و منشی یك رئیس، یك از مركب رئیسه ای هیأت توسط عمومی مجمع جلسات .۱۴ ماده

می كند. اداره مجمع رئیس انتخاب تا را جلسه انجمن رئیس عمومی، مجمع اجالس هر آغاز در .۹ تبصره

انجمن اجرایی شورای عضو دوره دو حداقل كه اعضایی یا و سابق (دبیران) رئیسان بین از مجمع رئیس .۱۰ تبصره

انتخاب مجمع توسط می كند پیشنهاد مجمع رئیس كه افرادی بین از جلسه منشی می شود. انتخاب مجمع توسط بوده اند

می شوند. برگزیده اجالس در حاضر پیوسته اعضای انتخاب و پیشنهاد به بنا ناظران می شود.
یك برای انجمن در عضویت سابقه سال سه حداقل با پیوسته اعضای بین از كه دارد عضو ۹ اجرایی شورای .۱۵ ماده

می شوند. انتخاب ساله سه دوره

می باشد. بعد سال سه شهریورماه آخر آن پایان و انتخابات از پس مهرماه اول اجرایی، شورای دوره هر كار آغاز

صورتی در تا می شوند انتخاب البدل علی اعضای عنوان به نیز نفر سه اجرایی شورای اصلی اعضای انتخاب با همزمان

وظیفه انجام آنان جای به دوره پایان تا ترتیب به باشند معذور خدمت ادامه از علت هر به اصلی اعضای از برخی كه
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كنند.

تصمیمات حال هر در می یابد. رسمیت اصلی اعضای از نفر ۵ حداقل حضور با اجرایی شورای جلسات .۱۱ تبصره

شده تصریح این از غیر كه مواردی در مگر است معتبر اصلی اعضای از نفر پنج حداقل مثبت رأی با اجرایی شورای

شورای علی البدل و اصلی اعضای اطالع به را اجرایی شورای جلسات تشكیل تاریخ است موظف انجمن رئیس باشد.

برساند. اجرایی

شود: می انجام زیر شیوه به اجرایی شورای اعضای انتخاب .۱۶ ماده

آراء اكثریت ترتیب به و مرحله یك در انجمن پیوسته اعضای اینترنتی یا و كتبی رأی با اجرایی شورای اعضای .۱۶.۱

می شوند. برگزیده مكتسبه

اجالس برگزیدگان از نفر پنج از متشكل انتخابات كمیته نظارت تحت اجرایی شورای اعضای انتخاب مراحل .۱۶.۲

تصویب و تدوین اجرایی شورای را انتخابات نامه آیین می شود. انجام انجمن پیوسته اعضای بین از عمومی مجمع

می كنند.
اعالم آن نتایج و مشخص انجمن بازرس و رئیس انتخابات، كمیته اعضای حضور با جلسه ای در مأخوذه آراء .۱۶.۳

كنند. شركت جلسه این در می توانند انتخابات كمیته یا و انجمن رئیس دعوت با اجرایی شورای نامزدهای می شود.

نتایج و شروع جاری اجرایی شورای دوره پایان از قبل ماه هشت باید اجرایی شورای اعضای انتخاب مقدمات .۱۶.۴

شود. اعالم ماه پنج ظرف حداكثر

در كه اجرایی شورای عضو شود. انتخاب اجرایی شورای عضو عنوان به متوالی بار سه برای نمی تواند فرد یك .۱۶.۵

کامل دوره این در وی عضویت و است بند این مفاد مشمول باشد شورا اصلی عضو نیم و سال یك از بیش دوره هر

می شود. محسوب

به دعوت جدید خزانه دار و رئیس انتخاب جهت منتخبان از انجمن فعلی رئیس انتخابات، نتایج اعالم از پس .۱۶.۶

می آورد. عمل

و اجرایی شورای البدل علی و اصلی اعضای بین از نمی توانند انتخابات كمیته البدل علی و اصلی اعضای .۱۲ تبصره

باشند. انجمن اجرایی شورای در عضویت متقاضی خود نمی توانند نیز و شوند انتخاب انجمن بازرس

از: عبارتند اجرایی شورای اختیارات و وظایف .۱۷ ماده

وظایف. تقسیم و اجرایی شورای اصلی اعضای میان از انجمن خزانه دار و رئیس انتخاب .۱۷.۱

عمومی. مجمع كار دستور تنظیم و تشكیل تاریخ محل، تعیین .۱۷.۲

و برگزاری محل تاریخ، تعیین ریاضی، علوم مسابقات و كارگاه ها همایش ها، انواع برگزاری به كمك یا تشكیل .۱۷.۳
مربوط. كمیته های در انجمن نمایندگان

برنامه ها. تصویب و تدوین و بودجه تنظیم معامالتی، مالی، امور به مربوط موارد در تصمیم اتخاذ .۱۷.۴

ذیربط. مراجع به آن ارائه و عمومی مجمع در طرح برای ترازنامه و ساالنه گزارش تصویب .۱۷.۵

هدایا. و مالی كمك های جلب و اعتبار و بودجه اخذ تصویب .۱۷.۶

اعتباری. مؤسسات و بانك ها در حساب ها انواع افتتاح تصویب .۱۷.۷



۵ ایران ریاضی انجمن اساسنامه

نیاز. مورد محل های سایر و انجمن مركزی دفتر محل تصویب و تعیین .۱۷.۸

مربوط. آیین نامه های تصویب و تدوین و انجمن اهداف پیشبرد برای الزم كمیته های تشكیل تصویب .۱۷.۹

.۶.۵ بند موضوع انجمن انتشارات مورد در تصمیم گیری .۱۷.۱۰

مربوط. آیین نامه های تصویب و تدوین و نیاز مورد كاركنان استخدام و خدمات خرید تصویب .۱۷.۱۱

و آموزش وزارت فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت جمهوری، ریاست فناوری و علمی معاونت با همكاری .۱۷.۱۲

انجمن. اهداف راستای در پژوهشی و آموزشی سازمان های و وزارتخانه ها سایر و اسالمی شورای مجلس پرورش،

نمایندگان تعیین و آنان با همكاری خارج، و داخل علمی مجامع در انجمن عضویت مورد در تصمیم اتخاذ .۱۷.۱۳

كشور. جاری مقررات و قوانین رعایت با مجامع این در انجمن

ریاضی. علوم متخصصان و پژوهشگران به كمك و مصوب بودجه قالب در آموزشی و پژوهشی بورس اعطای .۱۷.۱۴

مربوط. آیین نامه های تصویب و تدوین و جوایز اهدای تصویب و ۵.۳ بند در مذكور نخبگان از تقدیر .۱۷.۱۵

۵.۸ بند موضوع علمی كانون های تشكیل و ۳ ماده موضوع علمی تشكل های و شعبه ها ایجاد كلی، اصول ارائه .۱۷.۱۶
مربوط. آیین نامه های تصویب و تدوین تصویب، جهت عمومی مجمع به

.۶.۳ بند اجرای .۱۷.۱۷

ذیربط. مراجع سایر و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت علمی انجمن های كمیسیون به الزم گزارش های ارسال .۱۷.۱۸

پیشبرد جهت اساسنامه این مواد مفاد قالب در كه اموری سایر انجام و عمومی مجمع مصوبات تمامی اجرای .۱۷.۱۹

انجمن. نیاز مورد اجرایی آیین نامه های كلیه تصویب و تدوین و است ضروری انجمن اهداف

می دهند. انجام افتخاری را خود وظایف تمامی اجرایی شورای اعضای .۱۳ تبصره

تشکیل مجازی یا حضوری صورت به اجرایی شورای تصویب یا رئیس تشخیص با اجرایی شورای جلسات .۱۴ تبصره

هر در نمایند. شرکت مجازی صورت به قبلی اطالع با می توانند اعضا نفر دو حداکثر حضوری جلسه های در می شوند.

شود. تشکیل سال در حضوری جلسه چهار حداقل باید صورت

غیرمتوالی جلسه هشت یا متوالی جلسه چهار در علت، هر به اجرایی شورای اصلی اعضای از یكی چنانچه .۱۵ تبصره

انجام رسماً او جای به بعدی البدل علی عضو و می  شود شناخته مستعفی باشد داشته غیبت خود ساله سه دوره طول در

می كند. وظیفه

می شود. تصویب حضوری جلسه در اجرایی شورای عضو شش حداقل مثبت رأی با آیین نامه ها تمامی .۱۶ تبصره

كند. تفویض ذیصالح كمیته های یا افراد به را خود اختیارات از بخشی می تواند اجرایی شورای .۱۷ تبصره

از: عبارتند انجمن رئیس اختیارات و وظایف .۱۸ ماده
وظایف سایر انجام و جلسات اداره و اجرایی شورای و عمومی مجمع جمله از مختلف جلسات تشكیل برای دعوت .۱۸.۱

اساسنامه. مواد مفاد طبق

لزوم. صورت در دولتی غیر و دولتی رسمی مراجع و حقوقی و حقیقی اشخاص با مكاتبه و ارتباط ایجاد .۱۸.۲

غیر. به توكیل حق با مراجع تمامی در انجمن نمایندگی .۱۸.۳

اجرایی. شورای تصویب از پس صلح حق و صالحه محاكم به دعاوی ارجاع .۱۸.۴
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مصوب استخدامی و اداری مالی، نامه های آیین طبق هزینه ها صرف و انجمن تشكیالت تمامی اداره بر نظارت .۱۸.۵

اجرایی. شورای

انجمن. اهداف به نیل جهت شورا این به الزم پیشنهادهای ارائه و اجرایی شورای طرف از محول وظایف انجام .۱۸.۶

كند. واگذار دیگر افراد به مصوب آیین نامه چهارچوب در را خود اختیارات از بخشی می تواند انجمن رئیس .۱۸ تبصره

با باشد انجمن برای مالی تعهد متضمن كه سندی گونه هر و حساب ها افتتاح بهادار، اوراق و اسناد تمامی .۱۹ تبصره

می باشد. معتبر است ممهور آن به اساسنامه این كه انجمن مهر و دار خزانه امضای رئیس، امضای

سرپرستی و موجودی ها و اموال نگهداری و حفظ .۱۹.۱ از: عبارتند انجمن دار خزانه اختیارات و وظایف .۱۹ ماده

انجمن. به مربوط مالی امور تمام

هزینه ها. پرداخت و درآمدها دریافت .۱۹.۲

.۱۸ ماده از ۲ تبصره طبق حساب ها افتتاح .۱۹.۳

اجرایی. شورای طرف از محول وظایف سایر انجام .۱۹.۴
را نفر یك و اصلی بازرس عنوان به را نفر یك اجالس در حاضر پیوسته اعضای بین از عادی عمومی مجمع .۲۰ ماده

می كند. انتخاب سال دو مدت برای البدل علی بازرس عنوان به

محول علی البدل بازرس به بازرسی وظایف باشد معذور خود وظایف انجام از علت هر به اصلی بازرس اگر .۲۰ تبصره

می شود.

از: عبارتند بازرس اختیارات و وظایف .۲۱ ماده

تمایل. صورت در انجمن اجرایی شورای جلسات در شركت .۲۱.۱

عمومی. مجمع به گزارش و انجمن مالی دفاتر و اسناد بررسی .۲۱.۲

عمومی. مجمع به اساسنامه مواد مفاد از اجرایی شورای تخلف هرگونه گزارش .۲۱.۳

شورای توسط باید شرط و قید بدون و زمان هر در مالی غیر و مالی از اعم انجمن مدارك و اسناد تمام .۲۱ تبصره

بازرس اطالع به را اجرایی شورای جلسات تشكیل تاریخ است موظف انجمن رئیس گیرد. قرار بازرس اختیار در اجرایی

برساند.

متفرقه چهارم. فصل

می شود: عملی زیر صورت به انجمن اساسنامه تغییر یا انحالل .۲۲ ماده

انجام پیوسته اعضای كلیه سوم دو حداقل تصویب با و علمی انجمن های كمیسیون موافقت با انجمن انحالل .۲۲.۱

امور به تا می شوند انتخاب تسویه مدیران عنوان به نفر سه مربوط، عمومی مجمع اجالس در صورت این در می پذیرد.

غیر و منقول از اعم انجمن دارایی باقیمانده بدهی ها، پرداخت و مطالبات وصول از پس و كنند رسیدگی انجمن مالی
كنند. واگذار كشور پژوهشی یا آموزشی مؤسسات از یكی به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت نظر با را منقول

با و عمومی مجمع اجالس در حاضر اعضای سوم دو حداقل مثبت رأی با اساسنامه این مفاد در تغییر هرگونه .۲۲.۲
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است. معتبر علمی انجمن های كمیسیون اطالع

فردی و جمعی مسئولیت شود تشكیل موقع به نتواند عمومی مجمع اضطراری كامالً شرایط تحت چنانچه .۲۳ ماده

می یابد. تداوم بازرس و اجرایی شورای اعضای

سرمایه یا سهام سود از اعم سودی هیچگونه تخصیص یا برداشت حق سرمایه صاحبان یا و مسئولین از یك هیچ .۲۴ ماده

نمایند. مؤسسه با معامالت انجام به مبادرت نمی توانند آن ها یك درجه وابستگان و خود و نداشته را

،۱۳۵۸/۲/۲۸ ،۱۳۵۱/۱/۱۱ ،۱۳۵۰/۱/۱۲ مصوب انجمن قبلی اساسنامه های یافته ترمیم اساسنامه این

۱۳۷۸/۵/۱۱ و ۱۳۷۲/۱/۹ ،۱۳۶۷/۱/۱۰ ،۱۳۶۶/۱/۱۰ ،۱۳۶۴/۶/۲۴ ،۱۳۶۲/۱/۱۰ ،۱۳۶۱/۱/۱۰

۱۳۹۵/۶/۸ تاریخ در تبصره) یک بیست و بند ۶۵ شامل ماده چهار و بیست (در اساسنامه از موادی اصالح است.

به ۱۳۹۶/۶/۱ تاریخ در اساسنامه ۱۵ ماده اصالح همچنین رسید. ایران ریاضی انجمن عمومی مجمع تصویب به

قبل است بدیهی گیرد. قرار عمل مالك قانونی مراحل طی از پس تا رسید، ایران ریاضی انجمن عمومی مجمع تصویب

است. باقی خود قوت به اساسنامه پیشین نسخه قانونی مراحل طی از


