
 
نامه صندوق حامیان انجمن ریاضی ایراناساس  

 مقدمه
نجمن ریاضی ایران در تداوم استقالل انجمن و به منظور کمک به ارتقا و گسترش برنامه هاي انجمن ریاضی، ا

جهت جلب و توسعه مشارکت جامعه ریاضی و خیرین، صندوق حامیان انجمن ریاضی ایران را تاسیس کرد. 
شرح زیر است.نامه این صندوق به اساس  

 

 فصل اول: کلیات، اهداف و تعاریف
به  انجمن ریاضی ایرانو » صندوق«به اختصار  صـندوق حامیان انجمن ریاضی ایران نامهاسـاسـدر این  -1ماده 

 شوند. نامیده می» انجمن«اختصار 
جمهوري اسالمی ایران صندوق داراي تابعیت ایرانی است و ملزم به فعالیت در چارچوب قوانین موضوعه  -2ماده 

 و انجمن است.
 مدت فعالیت صندوق از آغاز تأسیس، نامحدود است.  -3ماده 
گســتره ي فعالیت هاي صــندوق، ملی و بین المللی اســت و براي تشــکیل جلســه ها از امکانات انجمن  -4ماده 

 استفاده می کند.
نظارت انجمن و در راستاي حمایت از آن صندوق از نظر مالی و حقوقی به انجمن وابسته است و تحت  -1تبصره

 فعالیت می نماید.
ــره  ــتاي فعالیت ها و اهداف خود، مجاز به تعامل و همکاري با بنیادها و مجامع خیریه   -2تبص ــندوق در راس ص

داخل و خارج کشـور و سایر سازمان ها و دستگاه هاي ذیربط در داخل و خارج کشور، با رعایت مصالح و قوانین 
 شور است.موضوعه ک

ــامل  -5ماده  ــندوق ش ــوتان، نیکوکاران و  7هیأت امناي ص ــکس ــگاه ها، پیش ــاي هیأت علمی دانش نفر از اعض
دوستداران انچمن است و توسط شوراي اجرایی انجمن براي مدت سه سال تعیین می شوند. اولین هیأت پس از 

 می رساند.تهیه و تصویب آیین نامه صندوق، آنرا به تصویب شوراي اجرایی انجمن 
 

 اهداف
هدف از تشکیل صندوق، بهره گیري از حمایت هاي مادي و معنوي خیرین و واقفین، ساماندهی، جذب،  -6ماده 

 تشویق و ترغیب نیکوکاران نیک اندیش در حمایت از انجمن به شرح ذیل است:
ارتقاي توانمندیها و کمک به دانشجویان و فارغ التحصیالن مستعد رشته ریاضی در مقاطع مختلف براي -6-1

 افزایش اشتغال در زمینه هاي مرتبط با رشته ریاضی.
 کمک به راه اندازي انتشارات انجمن ریاضی براي نشر کتب ریاضی.-6-2



 
هایی در انجمن ریاضی ایران که باعث گسترش و اعتالي ریاضی در کشور گردد. کمک به اجراي طرح-6-3  
اتی برجسـته دانشجویان نخبه ریاضی و اعضاي هیأت علمی ریاضی حمایت از طرح هاي پژوهشـی و تحقیق-6-4

 دانشگاه هاي کشور
 ارائه مشاوره و بسترسازي جهت تسهیل در امر سرمایه گذاري مادي و معنوي حامیان در انجمن -6-5
 شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از حامیان انجمن -6-6
 حامیان در طول حیات ایشان و پس ازآننظارت بر حُسن اجراي نیات و اهداف  -6-7
 برنامه ریزي و سامان دهی جذب کمک هاي مردمی و دولتی در جهت رفع نیاز هاي انجمن -6-8
 پیگیري جذب اعتبارات و حمایت هاي وزارت علوم و سایر دستگاه هاي اجرایی، با همکاري انجمن -6-9
ها، همایش ها و مسابقات علمی ملی و بین المللی  حمایت از برگزاري و شرکت دانشجویان در کنفرانس -6-10

 ریاضی
 

  حامیان

ی اطالق می شـود که داوطلبانه صندوق را با کمک هاي معنوي و مادي یا موسـسـات به افراد "حامیان" -7ماده 
 خود حمایت می کنند. 

 این صندوق می پیوندند. حامیان صندوق، داوطلبانه و افتخاري و در جهت تحقق اهداف این آیین نامه به  -8ماده 
شـرایط و نحوه جذب و فعالیت حامیان بر اساس آیین نامه تهیه  شده توسط هیات امناي صندوق و  -3 تبصـره

 مصوب شوراي اجرایی انجمن است. 
 

 و شرح وظایف  فصل دوم: ارکان صندوق
 ارکان صندوق عبارتند از:  -9ماده 

 خزانه داردبیر صندوق و هیات امناي صندوق، رئیس صندوق، 
 

 وظایف آنو  هیأت امنا

 .عضو است که توسط شوراي اجرایی انجمن براي مدت سه سال انتخاب می شوند 7هیأت امنا شـامل  -10ماده 
 هیات امنا است.   ايعضیا نماینده وي از شوراي اجرایی یکی از ارئیس انجمن 

هیأت امنا و خزانه دار توسط اعضاي هیأت امنا انتخاب می در نخستین جلسه هیأت امنا، رئیس، دبیر  -11ماده 
شـوند. خزانه دار صـندوق صـرفا صـورت حسـاب هاي صندوق را ثبت می کندو به اطالع هیات امنا و خزانه دار 

 انجمن می رساند. کلیه پرداخت ها به صندوق به حساب انجمن واریز می شود.
نفر، که یکی از آنها رئیس  چهاربار تشکیل و با حضور حداقل  ماه یک دوجلسات هیأت امنا حداقل هر -12ماده 

 راي مثبت از کل آرا نافذ خواهد بود.  چهارهیأت امنا است، رسمیت می یابد و مصوبات آن با حداقل  دبیریا 



 
 صورت جلسه هیأت امنا، به امضاي اعضاء رسیده و در محل دفتر انجمن نگهداري می شود.  - 13ماده 
 ایف و اختیارات هیأت امنا به شرح ذیل است: وظ -14ماده 

برنامه ریزي و اجراي فعالیت هاي صـندوق بر اسـاس سـیاسـت هاي راهبردي و خط مشـی تعیین شده  -14-1
 توسط شوراي اجرایی انجمن

 هیات امنا  دبیرشرکت در مجمع عمومی ساالنه انجمن براي ارائه گزارش توسط رئیس یا   -14-2
 است. مالی انجمنسال مالی صندوق مطابق با سال  -15ماده 
کلیه مدارك، پرونده ها و نوشـته ها در دفتر انجمن نگهداري می شـوند و مکاتبات رســمی صندوق را  -16ماده 

 امضا می کند.هیات امنا  دبیررئیس هیأت امنا و در غیاب او، 
و ارکان صندوق در صورتی معتبر است که به تصویب شوراي اجرایی  اساسنامههرگونه تغییري در مفاد  -17ماده 

 انجمن رسیده باشد.

 انحالل

صندوق در  صورت پیشنهاد و تصویب شوراي اجرایی انجمن منحل می شود و انحالل آن تابع مقررات  -18ماده 
 انجمن است.

   2/11/1400در تاریخ  وق تهیه و توسط هیات امناي موقت صندتبصره  4ماده و 19این اسـاسنامه در  -19ماده 
 تصویب شوراي اجرایی انجمن رسید.به 

 اسامی هیات امناي صندوق  (به ترتیب الفبا)
  مگردیچ تومانیان

 رحیم زارع نهندي 
 نسرین سلطانخواه 

 ارسالن شادمان 
 امیدعلی شهنی کرمزاده 

 سعید قهرمانی
فرشته ملک   


