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 اتحادهی انجمنهای علمی، آموزشی معلمان ریاضی اریان  اساسنامه 

 کلیات - اول فصل 

 که  کشور   سراسر   ریاضی  معلمان   آموزشی  و  علمی  انجمنهای   بین  ارتباط  و   هماهنگی  منظور  به  -۱  ماده 

  ریاضی   آموزش  و  دانش  ارتقاء   جهت  و  شوند  می  گفته  «انجمنها»  اختصار  به  اساسنامه  این  در  پس  این  از

  اختصار   به  اساسنامه  این  در  پس  این  از  که  ایران  ریاضی   معلمان   انجمنهای  اتحادیه   پژوهش،   تقویت   و

 . گردد می تشکیل شود،  می نامیده  «اتحادیه »

 . است  حقوقی شخصیت  دارای و سیاسی غیر غیرانتفاعی، . اتحادیه-۲ ماده  

  قوانین   رعایت  به  ملزم  و  شود  می  تشکیل  نامحدود  مدت  به  اساسنامه،   تصویب  از  پس  اتحادیه،   -۳  ماده  

 . است ایران اسالمی  جمهوری

  که   استانها  سایر  در  ریاضی  معلمان  انجمنهای   دفاتر  و   است  تهران   در  اتحادیه  مرکزی  دفتر  -  4ماده  

 . گیرند می قرار استفاده  مورد اتحادیه شعب عنوان به باشند،  اتحادیه عضو

  وظایف - دوم فصل 

 : است زیر شرح به  اتحادیه وظایف -۵ ماده 

 .انجمنها میان تجربیات انتقال های زمینه آوردن فراهم و  علمی فعالیتهای کردن هماهنگ-۵-۱

 . خارجی و داخلی علمی  های مؤسسه و انجمنها با  ارتباط و  همکاری-۵-۲ 

  با   دیگر  آوری   فن  گونه  هر  یا  و   ICT ،  IT  آموزشی،   مختلف  های  زمینه  در  استانداردهایی  تدوین- ۵-۳ 

 .انجمنها نظریات از استفاده 

 علمی  آثار صاحبان و  محققان تشویق  و مربوط انجمنهای  از  حمایت-۵-4

 . مختلف استانهای در انجمنها تشکیل  برای سازی زمینه و معلمان ترغیب و  تشویق- ۵-۵ 

 . مشابه امور و علمی مسابقات و ها جشنواره  همایشها،  برگزاری از حمایت- ۵-۶
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 ذیصالح  مراجع به نظریات اعالم و آموزشی مسائل تحلیل و تجزیه-۵-۷ 

 ملی  سطح  در آموزشی مختلف های زمینه در آموزشی های دوره  برگزاری در همکاری-۵-۸ 

 . آموزان  دانش و  معلمان شاخص های چهره  تشویق و  شناسایی جهت در فعالیت-۵-۹ 

 آموزشی  و  تحقیقاتی  کتب تألیف  و نشریات انتشار-۵-۱۰ 

 ریاضی  آموزشی های زمینه در تحقیقاتی محورهای تعیین-۵-۱۱ 

  آن شرایط و عضویت انواع-سوم  فصل

 . حقوقی و حقیقی : است  ویتضع  نوع  دو دارای اتحادیه -۶ ماده 

 . باشند  اتحادیه حقیقی عضو توانند  می انجمنها-۶-۱ 

 باشند اتحادیه عضو توانند می علمی،  انجمنهای  سایر و  علمی  های مؤسسه -۶-۲

(  اساسنامه  ۱۳  ماده )  اجرایی  شورای  توسط  دوره   هر  در  آن  میزان  که  مبلغی  ساالنه  عضو  هر  -۷  ماده.  

 . پردازد می اتحادیه به عضویت حق  عنوان به شود می تعیین

  را   علمی  انجمنهای  از  برخی  عضویت  حق  علمی،   کمکهای  برابر  در  تواند  می  اجرایی  شورای:ه  تبصر 

 . کند حذف

 :است  زیر قرار به اتحادیه های هزینه تأمین اصلی منابع -۸ ماده 

 .اعضاء  عضویت حق-

 . مندان عالقه مادی های کمک -

 پرورش   و آموزش وزارت خاص طور به و رسمی سازمانهای های کمک - 

 . نشریات فروش- 

 تحقیقاتی  قراردادهای عقد -

 .علمی آثار انتشار و تألیف  در همکاری- 
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  ارکان- چهارم فصل

  دبیرخانه  و بازرس اجرایی،  شورای ، نمایندگان شورای: از عبارتند  اتحادیه ارکان-۹ ماده 

 . است  اتحادیه اعضاء از یک هر  از نماینده  ۲  از متشکل نمایندگان شورای -۱۰ ماده 

  مربوطه   مؤسسه  یا  انجمن  رئیسه  هیأت  یا  اجرایی  شورای   انتخاب  به  اعضاء،   از  یک  هر  نمایندگان:ہتبصر 

  تصمیم   تغییر  یا  انجمن  آن  رئیسه  هیأت  یا  اجرایی  شورای  تغییر  با.)شوند  می  معرفی  اتحادیه  به  و  انتخاب

 (  کنند تغییر توانند  می نمایندگان این آنها، 

 : از عبارتند نمایندگان شورای وظایف-۱۱ ماده 

 . اتحادیه امور  گذاری سیاست-۱۱-۱ 

 اجرایی   شورای کار بر  نظارت و انتخاب -۱۱-۲ 

 . اساسنامه  از موادی  اصالح یا و  تصویب-۱۱-۳ 

 .کند می  محول نمایندگان شورای به  اجرایی شورای که مواردی در تصمیم اتخاذ -۱۱-4

  یک   عالوه   به  نصف  یا  اجرایی  شورای  دعوت  به  بنا  بار،   یک  سالی  حداقل  نمایندگان  شورای-  ۱۲  ماده 

 رئیس .  اجراست  قابل   آراء  اکثریت  با  آن  تصمیمات  و  دهد  می  جلسه  تشکیل  نمایندگان  شورای   اعضای 

 . شوند می برگزیده  نمایندگان شورای حاضر اعضای انتخاب به جلسه هر منشی و

  اجرایی   شورای   توسط(فرد  جوانترین)  منشی  و  سنی  رئیس  نمایندگان  شورای  جلسه  هر  در:  ۱  تبصره  

  و ناظرین   منشی   و  رئیس  انتخاب به  نسبت  نفر  دو این و  انتخاب(  مؤسس  هیأت  توسط  جلسه اولین  در)

 کرد خواهند اقدام جلسه

 سنی  رئیسه  هیأت  گیرد  صورت   باید  شورای اجرائی  انتخابات  که  نمایندگان  شورای  جلسه  در:  ۲  تبصره  

 . باشند اجرایی  شورای در عضویت  داوطلب نباید هیچکدام جلسه رئیسه هیأت و

  روز   ۱۵  حداقل  انتخابات  که  کنند  آماده   نحوی  به  را  کار  مقدمات،   باید  اجرایی  شورای  أعضاء:۳  تبصره  

 .  گردد برگزار قبلی اجرایی شورای دوره  پایان از قبل
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  عنوان   به  دوره   آن  دهند  انصراف  عضویت  دوره   از  موقع   هر   در  اصلی   اعضاء   از  یک  هر   چنانچه:4  تبصره 

 . شود می محسوب عضویت دوره  یک

  زیر   صورت  به  نمایندگان  شورای  اعضای  کتبی  رأی  با  که  است  نفر  هفت  شامل  اجرایی  شورای  ۱۳  ماده  

 . شوند می انتخاب

. شوند  می  انتخاب  حقوقی  اعضای  نمایندگان  میان  از  نفر  یک  و  اصلی  اعضای  نمایندگان  میان  از  نفر  ۶

 د  نعضو شورای نمایندگان بوده باشداوطلبین عضویت در شورای اجرائی و بازرس باید حداقل یک دوره  

  عنوان  به  نفریک    و  البدل  علی   عنوان   به   اصلی  اعضای  نمایندگان  میان   از  نفر  دو  فوق   نفر  ۶  بر  عالوه  

 . شوند می انتخاب  قبلی آراء ترتیب به حقوقی اعضای نمایندگان میان از سوم  البدل علی عضو

 :  از عبارتند اجرایی  شورای وظایف - ۱4 ماده  

 .  اساسنامه  اجرایی های نامه آئین تصویب  و تهیه -۱4-۱

 . خارجی و   داخلی علمی دیگر ارگانهای با ارتباط ایجاد -۱4-۲

  سطح   در  پژوهشی  و  آموزشی  های  دوره   و  سمینارها  ها،   کنفرانس  برگزاری  در   علمی  مشارکت-۱4-۳ 

   –  المللی بین و ملی

 . اتحادیه  وظایف راستای  در پرورش و  آموزش وزارت با همکاری -۱4-4

 مردم  و دولتی ارگانهای و ها سهسمؤ از کمک ذبج و  مالی امور در تصمیم اتخاذ - ۱4-۵

 .  ها عضویت حق دریافت و  میزان تعیین -۱4-۶ 

 حقوقی  و  اصلی اعضاء عضویت تصویب-۱4-۷

 . ها همایش و  علمی مجامع به اتحادیه نمایندگان معرفی و انتخاب -۱4-۸ 

 انجام  کتب،   چاپ  و  انتشار  برای  ریزی  برنامه  منظور  به  اجرایی   و  علمی  های  کمیته   تشکیل -۱4-۹ 

 . اتحادیه وظایف راستای در امور سایر  یا و  پژوهشی های فعالیت

 . اتحادیه  نمایندگان شورای جلسات تشکیل -۱4-۱۰ 

 اجرایی  شورای مسؤولین وظایف تعیین -۱4-۱۱ 
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 سه  که  اجرایی  شورای  عضو  هر  باشد،  می  سال  سه  اجرائی  شورای  دوره   هر  در  عضویت  مدت -۱۵  ماده  

  على  عضو  از  ایشان  جای  به  و  میشود  شناخته  مستعفی  کند  غیبت  متوالی  غیر  جلسه  4  یا  یمتوال   جلسه

 . آید می بعمل دعوت جلسات در شرکت جهت البدل

  شورای   عضو  توانند  نمی  متوالی  دوره   دو  از  بیش  اجرایی  شورای  اصلی  اعضاء  از  هیچکدام:  تبصره  

 .  باشند اجرایی

  یا )  قبلی  اجرایی  شورای  دعوت  با  که  خود  جلسه  اولین  در  انتخاب،   از  پس  اجرایی   شورای  -  ۱۶  ماده 

  به   را  نفر  ۱  اصلی  اعضاء   نمایندگان   از   نفر   ۶  بین  از   شود،   می  تشکیل   (  دوره   اولین  در  مؤسس  هیئت 

  عنوان   به  را  نفر  ۱  و  دار  خزانه  عنوان  به  را  نفر  ۱  رئیس،   نایب  عنوان  به  را  نفر  ۱  اتحادیه،   رئیس  عنوان

 . کند می انتخاب  عمومی  روابط  و دبیرخانه مسؤول

 رئیس   نایب-رئیس)    مسؤولیت  دارای  اجرایی  شورای  اعضاء  از  یک  هر  ای  دوره   طی  در  چنانچه  -۱تبصره 

  صالحیت  یا نباشند فعالیت انجام  به قادر دلیل هر به(  عمومی روابط و دبیرخانه مسؤول - دار خزانه -

  اجرایی   شورای  اعضاء  از  دیگری  عضو  به  مسؤولیت  اعضاء  سایر  اکثریت  نظر  با  شود،   سلب  آنان  کاری

 .  شود می واگذار

  چنانچه   نباشند   قبلی   اجرایی  شورای   جزء   هیچکدام  جدید  اعضاء   منتخبین   نفر   ۶  بین   از   اگر :  ۲  تبصره 

  شورای  جلسات در  موظفند بازرس ا ی قبلی  اجرایی شورای   اعضاء  کند درخواست جدید   اجرایی شورای

 . . . کنند شرکت باشد الزم که جلسه چند هر رأی حق بدون جدید اجرایی

 پایان   در   اجرایی  شورای  تصویب   با   ولی  است   افتخاری  صورت  به  اجرایی  شورای   اعضاء  فعالیت:  ۳  تبصره  

 . است مانع بال متعارف حد در هدایا دادن دوره 

  کنند   کسب  را  الزم  آراء  ۱۰  ماده   مشمول  شده   معرفی  نفر  دو   هر ای  نفر  دو  از  کدام  هر  چنانچه:  4  تبصره  

  شورای   دوره   پایان  تا  اعضاء  این   صورت  این   در  باشند  اجرایی  شورای   البدل   علی   با  اصلی  اعضاء   جزء   و

 . کرد خواهند  فعالیت اتحادیه اجرایی

  وی   امضاء  با  ها  نامه  و  است  اجرایی   شورای  تصمیمات  مجری  و   حقوقی  نماینده   اتحادیه،   رئیس  ۱۷  ماده 

 . است  معتبر اتحادیه دار خزانه و  او مشترک  امضاء با بانکی حساب و بهادار اوراق و  اتحادیه و مهر

 . دهد می جلسه تشکیل  بار یک ماه  دو هر حداقل اجرایی شورای ۱۸ ماده  
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 .شود می انجام دار خزانه توسط  اجرایی شورای نظر با اتحادیه مالی  امور انجام - ۱۹ ماده  

  مصوبه   با  اتحادیه  رئیس  هماهنگی  با  بایستی  اعضاء  سایر  ای  دار  خزانه  توسط  کرد  هزینه  گونه  هر:  تبصره 

 . باشد اجرایی شورای

 با   اتحادیه  عمومی  روابط  و  ارتباطی  و  مکاتباتی  امور  تمام  بر  نظارت  و  دبیرخانه  اداره   مسؤولیت-۲۰  ماده 

 . است  عمومی  روابط  و دبیرخانه مسؤول

  به   را  نفر  یک  و  اتحادیه  بازرس   عنوان  به  را  نفر  یک  بار،   یک  سالسه    هر  نمایندگان  شورای  -۲۱  ماده 

  نظارت   و  اساسنامه  اجرای  حسن  بر  نظارت  مسؤولیت  بازرس.  ندنک  می  انتخاب  بازرس  مقام  قائم  عنوان

 .  پاسخگوست نمایندگان شورای برابر در و دارد را اتحادیه مالی امور بر

  در   رأی  حق  بدون  تواند  می  ولی  ندارد  را  اداری  و  مالی  امور  در  مستقیم  دخالت  حق  بازرس:  ۱تبصره 

 . کند شرکت  اجرایی  شورای جلسات

 بازرس  عهده   به  نمایندگان  شورای  به  گزارشها  تهیه  در  نظارت  و  حسابرسی  امور  بر  نظارت:  ۲  تبصره  

 . است

 متفرقه : پنجم فصل 

  را   ای   تسویه  هیئت  شورا  همان   نمایندگان،   شورای توسط اتحادیه  انحالل   یبتصو   صورت   در   -۲۲  ماده  

  از   پس  است  موظف  تسویه  هیئت. کرد  خواهد   انتخاب  اتحادیه  مطالبات  وصول  و  دیون  پرداخت  برای

  وزارت   اختیار   در  را   اتحادیه  منقول   غیر  و  منقول   دارائیهای   کلیه   بدهی،   پرداخت  و  مطالبات  وصول

 . دهد قرار پرورش و  آموزش

  کار   از  الیت  فعا  سال  یک  از  بیش  با  دلیل  هر  به  اجرایی  شورای  اعضاء  از  یک  هر  چنانچه  -۲۳  ماده  

  تواند  نمی شده  منصرف عضو بعدی دوره  در گیرد،  قرار ایشان جای به البدل علی عضو و شود منصرف

  کاندیدای   تواند  می  مجددا  دوره   یک  گذشت  از  پس  ولی  باشد  بازرس  یا  اجرایی  شورای  کاندیدای

 . باشد اجرایی   شورای در عضویت

  شورای     ۱۳۸4/ ۵/ ۶  مورخه  جلسه  در  تبصره   ۱۰  و  ماده   ۲4  و  فصل  ۵  بر  مشتمل  اساسنامه  این  -  ۲4  ماده 

  جایگزین   و  رسید  تصویب  به  ایران   ریاضی   معلمان  آموزشی  علمی   انجمنهای  اتحادیه  نمایندگان

 .باشد می (  ۱۳۸۰/ ۲/ ۱4 مصوب) قبلی اساسنامه
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  شورای   ۱۳۹۳/ ۳/ ۶ مورخ جلسه در تبصره  ۱۰ و ماده  ۲۵  و فصل ۵ بر مشتمل اساسنامه  این ۲۵- ماده  

جایگزین    و  رسید  تصویب  به  ایران  ریاضی  معلمان  آموزشی  علمی  های  انجمن   اتحادیه  نمایندگان

 .باشد می (       ۱۳۸4/ ۵/ ۶ مصوب) قبلی اساسنامه

 


