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 بسمه تعالي

 

 معاونت پژوهشي –وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 انجمنهاي علمي ايران كميسيون

 

 رئولوژي ايران انجمن علمياساسنامه 

 

 كليات و اهداف –فصل اول 

و توسعه کيفي نيروهاي متخصص و بهبود  بخشيين  بيه    کشورمنظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي  به :1ماده      

کيه از انين پير در انين     رئولوژي . ، انجمن رئولوژي و رشته هاي مرتبط با آ هاي  شي و پژوهشي در زمينهامور آموز

 گردد. شود، تشكيل مي اساسنامه انجمن نامينه مي

کنن و از تارنخ ثبت  هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي اي غير انتفاعي است و در زمينه انجمن مؤسسه :2ماده      

 باشن. ت حقوقي است و رنير هيئت مننره آ  نمانننه قانوني انجمن ميداراي شخصي

توانين در   باشن و شعب آ  پر از موافقت کميسيو  انجمنهاي علميي ميي   مي تهرا  مرکز انجمن در شهر  :3ماده      

 هر منطقه از کشور تشكيل شود.

ي مرکز اصلي انجمن اقنام کنن به شرط آنكيه موويود در   توانن در صورت لزوم نسبت به تغيير نشان هيئت مننره مي تبصره:     

 هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسن. روزنامه رسمي کثيراالنتشار اعالم شود و کتباً به اطالد کميسيو  انجمن

نين شيود و مليزم بيه رعانيت قيوا      انجمن از تارنخ تصونب انن اساسنامه براي منت نامحينود تشيكيل ميي    :4ماده      

 جمهوري اسالمي انرا  است.

 

 وظايف و فعاليتها: –فصل دوم 

 آورد: عمل خواهن ( انن اساسنامه، انجمن اقنامات زنر را به1منظور نيل به هنفهاي مذکور در ماده ) به :5ماده      

 ي ا المللي بيا محققيا  و متخصصياني کيه بيه گونيه       انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين -1-5

 سر و کار دارنن. رئولوژيبا علم           

 هيا و   همكاري با نهادهياي اجرانيي، علميي و پژوهشيي در زمينيه ارزنيابي و بيازنگري و اجيراي طير           -2-5 

 هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي مووود فعاليت انجمن. برنامه          

 از محققا  و استادا  ممتاز.ترغيب و تشونق پژوهشگرا  و تجليل  -3-5 
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 ارائه خنمات آموزشي و پژوهشي و فني -4-5 

 المللي اي و بين هاي علمي در سطح ملي، منطقه برگزاري گردهماني  -5-5

 انتشار کتب و نشرنات علمي. -6-5

 

 انواع و شرايط عضويت –فصل سوم 

 عضونت پيوسته -1-6

هاي مهننسي پليمرو رني   ارشناسي ارشن در رشته مؤسسا  انجمن و کليه افرادي که حناقل داراي درجه ک

هياي وابسيته باشينن،     . و رشيته مهننسي مكانيک مهننسي پزشيكي مهننسيي عميرا  وفيزنيک     مهننسي شيمي

 عضونت پيوسته درآننن. تواننن به مي

 عضونت وابسته: -2-6

 6-1مذکور در بنن هاي  سال به نحوي در نكي از رشته 5اشخاصي که داراي درجه کارشناسي هستنن و منت 

 شاغل باشنن.

 عضونت دانشجوني: -3-6

مهننسي مكانيک مهننسيي پزشيكي    مهننسي پليمرو رن  مهننسي شيميهاي  کليه دانشجوناني که در رشته

 به تحصيل اشتغال دارنن. نهاي وابسته باشن و رشته مهننسي عمرا  وفيزنک 

 عضونت افتخاري: -4-6

حائز اهميت خاص باشن، نا  مرتبط با رئولوژيهاي  م علمي آنا  در زمينهشخصيتهاي انراني و خارجي که مقا

 باشنن.  اي نموده در پيشبرد اهناف انجمن کمكهاي مؤثر و ارزننه

 اعضاي مؤسساتي )حقوقي( -5-6

 تواننن به عضونت انجمن درآننن. هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارنن مي سازمانهاني که در زمينه

تواننن با تصيونب هيئيت ميننره بيه      مي 6-1هاي مذکور در بنن  فراد داراي درجه کارشناسي در نكي از رشته: ا1تبصره 

 عضونت پيوسته انجمن درآننن.

 شونن. : اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي2تبصره 

 

   گردد به عنوا  حق  ي تعيين ميهر نكي از اعضاء ساالنه مبلغي را که ميزا  آ  توسط مجمع عموم :7ماده     

 عضونت پرداخت خواهنکرد.    

 کنن. گونه حق و ادعاني نسبت به داراني  انجمن براي عضو انجاد نمي : پرداخت حق عضونت هيچ1تبصره 
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 : اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضونت معاف هستنن.2تبصره 

 

 نابن: ميعضونت در نكي از موارد زنر خاتمه  :8ماده      

 استعفاي کتبي -1-8

 عنم پرداخت حق عضونت ساالنه -2-8

 تبصره: تأنين خاتمه عضونت با هيئت مننره است.

 

 اركان انجمن –فصل چهارم 

 ارکا  اصلي عبارتنن از: :9ماده      

 ج: بازرس  ب: هيئت مديره  الف: مجمع عمومي 

 

 الف: مجمع عمومي

 شود. العاده تشكيل مي ماني اعضاي پيوسته به صورت عادي نا فوقمجمع عمومي از گرده : 10ماده      

شود و با حضور نا رأي کتبي نصف بيه عيالوه نيک کيل      مجمع عمومي عادي سالي نكبار تشكيل مي -1-10

 نابن و تصميمات با اکثر آراء معتبر است. اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي

ا دعوت هيئت مننره نا بازرس )بازرسا ( و نا با  تقاواي العاده در مورد وروري ب مجمع عمومي فوق -2-10

 شود. کتبي نک سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي

جلسه دوم به فاصله حناقل بيست   جلسه مجمع عمومي رسميت نيافتدر دعوت نخست که  در صورتي -3-10

بصورت  توانن ء ميآرا شود و با تعناد حاور در جلسه رسميت خواهننافت. در ومن اخذ روز بعن تشكيل مي

 د.وشانجام شود ي  اي که توسط هيئت مننره تنونن مي نامه ي براساس آنين مكاتبه اي

االنتشيار اسيت و بانين حيناقل      کثيير   صورت کتبي نا آگهي در روزناميه  : دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به1تبصره 

 پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطالد اعضاي پيوسته برسن.

العياده نماننين    تواننن مستقيماً اقنام به دعيوت بيراي تشيكيل مجميع عميومي فيوق       سوم اعضاي پيوسته مي : نک2ه تبصر

مشروط بر اننكه هيئت مننره و نيز بازرس انجمن به تقاواي انشا  پاسخ منفي داده باشن و در چنين حالتي، انشا  بانين  

 ننره نا بازرس تصرنح نماننن.در آگهي دعوت به عنم اجابت درخواست خود، توسط هيئت م

: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسيه عميومي منحصيرًا موويوعي خواهينبود کيه در تقاويانامه  کير         3تبصره 

 است. شنه
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العاده هماننن شرانط تشكيل مجمع عمومي عادي است و تصيميمات بيا دو    : شرانط تشكيل مجمع عمومي فوق4تبصره 

 سوم آراء معتبر است.

 

 

 وظانف مجامع عمومي: 11اده م     

 مجمع عمومي عادي–الف 

 انتخاب اعضاي هيئت مننره و بازرس )بازرسا  درصورت وجود بيش از نک بارزس اصلي( -

 تصونب خط مشي انجمن -

 بررسي و تصونب پيشنهادات هيئت مننره و بازرس )بازرسا ( -

 تعيين ميزا  حق عضونت -

 عزل هيئت مننره و بازرس )بازرسا ( -

هاي سيال ميالي گذشيته و بودجيه سيال آتيي        تصونب ترازنامه و صورتحساب درآمنها و هزننهبررسي و  -

 انجمن.

 العاده مجمع عمومي فوق –ب 

 تصونب تغييرات در مفاد اساسنامه -

 تصونب انحالل انجمن -

انيرا   : جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده با حضور نمانننه تام االختييار کميسييو  انجمنهياي علميي     1تبصره 

 رسميت مي نابن.

 شونن. اي مرکب از نک رنير، نک منشي و دو ناظر اداره مي : مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه2تبصره 

 شونن. : اعضاي هيئت رنيسه با اعالم و پذنرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي3تبصره 

خابيات هيئيت ميننره و بيازرس کانننينا      : اعضاي هيئت رنيسه نبانن از بيين کسياني باشينن کيه خيود را در انت     4تبصره 

 انن. کرده

 هيئت مديره –پ

نكبيار بيا رأي    سيال  3البينل اسيت. کيه هير      عضو علي  2عضو اصلي و  7هيئت مننرة انجمن مرکب از  :12ماده      

 شونن. مخفي از ميا  اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي

 ي به عضونت هيئت مننره انتخاب شونن.تواننن بيش از دو دوره متوال هيچيک از اعضا نمي -1-12 

در جلسه مي تواننين  آراء حاورنن   3( در صورت کسب بيش از 12-1حناکثر دو عضو مشمول بنن ) -2-12 

 براي نک دوره دنگر به عضونت هيئت مننره درآننن.
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 عضونت در هيئت مننره افتخاري است. -3-12

پر از انتخياب شين  تشيكيل جلسيه داده و بيا رأي کتبيي نسيبت بيه          نک ماههيئت مننره حناکثر تا -4-12

 نمانن. تفكيک وظانف خود اقنام مي

 خزاني  اار و رئيس  ن ئي  ري مييره   هسئي  رئيس کليه اسناد تعهن آور و اوراق بهادارر با امضياي   -5-12

 بر است.معت رئس  ن ئ  ميره  ر  هسئ  رئس هاي رسمي با امضاي  همراه با مهر انجمن و نامه

هيئت مننره موظف است برحسب نياز هر نيک مياه نكبيار تشيكيل جلسيه دهين. فاصيله بيين ارسيال           -6-12

 دعوتنامه نا تلفن با تارنخ تشكيل جلسه هيئت مننره حناقل سه روز است.

نابين و تصيميمات متخيذه بيا اکثرنيت آراي       جلسات هيئت مننره با حضور اکثرنت اعضا رسميت مي -7-12

 تبر است.موافق، مع

کليه مصوبات هيئت مننره ثبت و پر از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت ميننره نگهيناري    -8-12

 شود. مي

شرکت اعضاي هيئت مننره در جلسات  وروري است و غيبت هر نک از اعضا بنو  عذر موجه بيه   -9-12

 فاي عضو غانب خواهنبود.تشخيص هيئت مننره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استع

البينل بيراي مينت     درصورت استعفا، برکناري نا فوت هر نک از اعضاي هيئت مننره، عضيو عليي   -10-12

 باقيماننة دورة عضونت به جانشيني وي تعيين خواهنشن.

 شرکت بازرس )بازرسا ( در جلسات هيئت مننره بنو  داشتن حق رأي مجاز است. -11-12

 

 باشن و وظانف اختيارات آ  به شر  زنر است: مننره نمانننه قانوني انجمن ميهيئت  :13ماده      

 اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي -1-13

 هاي علمي انجمن، تعيين وظانف و نظارت بر فعاليت آنها تشكيل گروه -2-13

ري بنانن در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقيول  اي را که ورو توانن هر اقنام و معامله هيئت مننره مي -3-13

و تبننل به احسن نا ترهين و فک رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اميوال غيرمنقيول کيه مسيتلزم     

 دهن. تصونب مجمع عمومي است انجام مي

صيالحيت  جز دربارة موووعاتي که به موجب مفاد اساسينامه اخيذ تصيميم و اقينام دربياره آنهيا در        -4-13

خاص مجامع عمومي است، هيئت مننره کليه اختيارات الزم براي اداره اميور را مشيروط بيه رعانيت حينود      

 باشن. مووود فعاليت انجام دارا مي
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هاي انجمن براي تصونب  تهيه گزارش ساالنه و تنظيم تراز نامه مالي و صورتحساب درآمنها و هزننه -5-13

 ظارت در موقع مقرر.در مجمع عمومي و ارائه به مرجع ن

 

 

اقامه دعوي و پاسخگوني به دعاوي اشخاص حقيقي نا حقوقي در تمام مراجع و مراحيل دادرسيي بيا     -6-13

 غير. حق تعيين وکيل و حق توکيل به

 انتخاب و معرفي نمانننگا  انجمن براي شرکت در مجامع علمي داخلي و خارجي -7-13

 در چارچوب وظانف انجمنهاي علمي  ها و برنامه اجراي طر  -8-13

 جلب هنانا و کمكهاي مالي -9-13

 اهناي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي -10-13

اتخا  تصميم در مورد عضيونت انجمين در مجيامع علميي داخليي و خيارجي بيا رعانيت قيوانين و           -11-13

 مقررات جاري کشور.

 وم، تحقيقات و فناوريهاي علمي وزارت عل هاي الزم به کميسيو  انجمن ارسال گزارش -12-13

ماه پيش از پانا  دوره تصني خود نسيبت بيه فراخيواني     4هيئت مننره موظف است ظرف حناکثر  -13-13

مجمع عمومي و انتخاب هيئت مننره جننن اقنام و بالفاصله نتانج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي 

 هاي علمي ارسال نمانن. بررسي به کميسيو  انجمن

هاي علميي وزارت عليوم، تحقيقيات و     هيئت مننره پيشين تا تانين هيئت مننره جننن از سوي کميسيو  انجمن تبصره:

 فناوري مسئوليت امور انجمن را برعهنه خواهنداشت.

 

 بازرس )بازرسان( –ج 

 سال 3ي منت البنل برا را به عنوا  علي نک نفرعنوا  بازرس اصلي و را به نفر نکمجمع عمومي عادي  :14ماده      

 نمانن. انتخاب مي

 .تبصره: انتخاب مجند بازرس نا بازرسا  بالمانع است 

 وظانف بازرس نا بازرسا  به شر  زنر است.: 15ماده      

 بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي -1-15 

 رد انجمن براي اطالد مجمع عموميبررسي گزارش ساالنه هيئت مننره و تهيه گزارش از عملك -2-15 
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 گزارش هرگونه تخلف هيئت مننره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي -3-15 

     تبصره: کليه اسناد و منارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي را در هر زما  و بنو  قين و شرط بانن از سوي هيئت   

 ا ( قرارگيرد.مننره براي بررسي در دسترس بازرس )بازرس            

 

 

 گروههاي علمي انجمن –فصل پنجم 

هاي زنر را تشكيل  دهن که براساس شر  وظانفي کيه از سيوي هيئيت     ها و کميته توانن گروه انجمن مي :16ماده      

 پردازنن. مننره براي آنها تعيين شود به فعاليت مي

 گروههاي تخصصي (1

 کميته آموزش و پژوهش (2

 کميته انتشارات (3

 و اطالعات کميته آمار (4

 کميته پذنرش و روابط عمومي (5

 هاي علمي کميته گردهماني (6

 باشن. شود، نيز مي هاي دنگري که بر حسب نياز احساس مي انجمن مجاز به تشكيل گروهها و کميته -1-16

 

 بودجه و مواد متفرقه –فصل ششم 

 منابع مالي انجمن عبارتنن از: :17ماده      

 اعضا  حق عضونت -1-17 

 اي و فروش کتب و نشرنات علمي درآمنهاي ناشي از ارائه خنمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره -2-17 

 درنافت هنانا و کمكها -3-17 

 انن اساسنامه خواهنشن. 5مووود ماده  و کليه عوانن و درآمنهاي انجمن صرف اهناف -4-17 

 

شر  آ  هر سال پر از تصونب در مجمع عميومي  هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و  درآمنها و هزننه :18ماده      

 شود. به کميسيو  انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي
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 شود. کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي کشور نگهناري مي :19ماده      

 

 گونه سودي اعم از سيود سيهام نيا     ت نا تخصيص هيچهيچيک از مؤسسين نا صاحبا  سرمانه حق برداش :20ماده      

 تواننن مبادرت به انجام معامالت با مؤسسه نماننن. سرمانه را نناشته و خود و وابستگا  درجه نک آنها نمي

 

هياي انجمين در محيل دفتير مرکيزي انجمين        کليه منارك و پروننه مالي و غيرميالي ميرتبط بيا فعالييت     :21ماده      

 ود و در موقع مراجعه مرجع نظارت نا سانر مراجع صالحيت دار در اختيار آنا  قرار خواهن گرفت.ش نگهناري مي

 

هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پر از تصونب کميسيو  انجمنهياي علميي وزارت عليوم، تحقيقيات و      :22ماده      

 فناوري معتبر است.

 

را دارد و اعضياي آ  بيه  نيام انجمين حيق فعالييت سياسيي نيا         انجمن تابعيت جمهيوري اسيالمي انيرا      :23ماده      

 ها و احزاب سياسي را ننارنن. وابستگي به گروه

 

اي را براي پرداخت دنو   درصورت تصونب انحالل انجمن در مجمع عمومي، هما  مجمع هيئت تسونه :24ماده      

از وصيول مطالبيات و پرداخيت بينهيها      و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهنکرد. هيئت تسونه موظف است پير 

انجمين هياي   با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بيه نكيي    "تبرعا کليه دارانيهاي منقول و غيرمنقول انجمن را

 کشور واگذار کنن. علمي

 

جميع عميومي   تبصره در جلسه مورخ  م 20زنرماده و    61ماده،      26فصل،    6 انن اساسنامه مشتمل بر :25ماده      

 انجمن به تصونب رسين.

 

 

 عمومي مجمع جلسه رييسه هيئت امضاي محل مؤسس                                    هيئت امضاي محل
 

 


