بسمه تعالی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
انجمن برق و الکترونیک ایران
اساسنامه

فصل اول-کلیات و اهداف:
ماده  -1به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی تکنولوژی و الکترونیک در کشور و توسعه کیفی نیروهای
متخصص وبهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینههای مهندسی برق و الکترونیک ایران با
گرایشهای مهندسی قدرت ،الکترونیک ،مخابرات ،کنترل ،کامپیوتر ،مهندسی پزشکی و نظائر آنها ،انجمن
مهندسین برق و الکترونیک ایران تشکیل میگردد.
ماده  :2انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده میشود،
موسسهایی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که در زمینههای علمی و پژوهشی و فنی فعالیت میکند و از تاریخ
ثبت دارای شخصیت حقوقی مستقل است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن میباشد.
ماده  :3مرکز انجمن در شهر تهران میباشد و شعب و شاخههای آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی
میتواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
تبصره :هیئت مدیره انجمن میتواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند و الزم
است این موضوع را در روزنامه رسمی کثیراالنتشار اعالم و کتبا به اطالع کمیسیون انجمنهای علمی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری برساند.
ماده  :4انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل میشود و ملزم به رعایت قوانین
جمهوری اسالمی ایران است.

فصل دوم -وظایف و فعالیتها:
ماده  :5به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده ( )1این اساسنامه ،انجمن اقدامات زیر را بعمل خواهد آورد:
 -5-1ایجاد پایگاهی مناسب جهت برقراری ارتباط علمی ،فنی ،تحقیقاتی ،آموزشی و تبادل نظر بین محققان و
سایر کارشناسانی که بنحوی با شاخههای گوناگون برق و الکترونیک سر و کار دارند.
 -5-2همکاری با وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و مراکز تحقیقاتی و انجمنهای علمی و موسسات صنعتی،
برنامهریزی امور آموزشی ،پژوهشی و صنعتی و برگزاری گردهمائیهای علمی و فنی
 -5-3ارزیابی و بازنگری برنامههای آموزشی و علمی ،پژوهشی صنعتی و ارائه خدمات الزم کارشناسانه در
مسائل مذکور.
 -5-4ارائه خدمات آموزشی .علمی .پژوهشی .صنعتی .به منظور رشد تکنولوژی برق و الکترونیک در کشور
اعضاء و یا هر سازمان ایرانی متقاضی .
 -5-5ترغیب و تشویق پژوهشگران .صنعتگران .و دانشجویان و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در پیشبرد
فعالیت علمی.
 -5-6تهیه و تدوین و انتشار کتب و نشریات و مجموعههای علمی .آموزشی و برگزاری گردهمائیهای آموزشی
و پژوهشی و صنعتی.
 -5-7حمایت از افراد محقق و صنعتگر و همکاری و هدایت آنها در جهت حصول به اهداف انجمن.
 -5-8شناسائی و جذب اشخاص فعال در رشته های مربوط و تشویق و هدایت آنها در جهت تحقق اهداف
انجمن.
 -5-9ایجاد هماهنگی با انجمن و سازمانهای علمی داخلی و خارجی مانند  CIGRE،IEE،IEEEو غیره.
 -5-10ارائه نقطه نظرات تخصصی انجمن به سازمانهای ذیربط.

 -5-11کسب اطالعات از آخرین دستاوردهای علمی و سعی در ارائه آنها به اعضاء انجمن از راه های
گوناگون.
 -5-12حمایت از حقوق قانونی اعضاء خصوصا در زمینههای علمی و صنعتی .
 -5-13برگزاری گردهماییهای علمی در سطح ملی ،منطقهایی و بین المللی.
فصل سوم -انواع و شرایط عضویت:
ماده  -6اعضاء انجمن عبارتند از  :اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشمول یکی از موارد زیر بندهای این ماده
میباشند.
تبصره :1-قبول یا تداوم عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی در انجمن منوط عدم اقدام متقاضی و یا عضو علیه
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بوده و به یکی از اشکال مطروحه در این ماده میباشد.
تبصره :2-چنانچه در مواردی غیر از آنچه که در این ماده میآید ،عضویت فرد یا افرادی الزم باشد ،مراتب به
پیشنهاد هیات مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده و تغییر در اساسنامه قابل اجرا خواهد شد.
 -6-1عضویت پیوسته :هیات موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی در یکی از
رشتههای برق و الکترونیک و یا یکی از رشتههای وابسته باشند.
 -6-2عضویت وابسته :افرادیکه که حائز شرایط ذیل باشند میتوانند به عضویت وابسته انجمن در آیند.
 -6-2-1کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی در سایر رشتههای مهندسی و یا علوم پایه بوده و حداقل به
مدت  5سال به نحوی سابقه کار حرفهای در یکی از رشتههای برق و الکترونیک داشته باشند .میتوانند
بصورت اعضاء وابسته انجمن پذیرفته شوند.
 -6-2-2افرادی که در رابطه با موضوع فعالیت انجمن به تشخیص هیئت مدیره به عنوان خبره شناخته شده
باشند میتوانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت وابسته انجمن در آیند.

 -6-2-3عضویت دانشجوئی :کلیه دانشجویانی که در رشتههای برق و الکترونیک به تحصیل اشتغال دارند و
حداقل سه چهارم از واحدهای تخصصی خود را گذرانده باشند.
 -6-4عضویت افتخاری :شخصیتهای ایرانی و یا خارجی که مقام علمی آنها در زمینههای برق و الکترونیک
حائز اهمیت خاص باشد و یا به پیشبرد اهداف انجمن کمکهای ارزنده ای ارائه نموده باشند.
 -6-5عضویت حقوقی :اشخاص حقوقی فعال در زمینه مربوط به فعالیت انجمن میتوانند با تصویب هیات
مدیره انجمن به عضویت پیوسته انجمن پذیرفته شوند.
ماده -7حق عضویت هر یک از اعضای انجمن ساالنه مبلغی را که میزان آن توسط هیئت مدیره پیشنهاد و به
تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره:1-پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعائی را نسبت به دارائی انجمن برای اعضاء ایجاد نخواهد
کرد.
تبصره :2-تصمیم نهائی خاتمه عضویت با هیات مدیره خواهد بود.
 -5-3سایر مواردی که در اساسنامه پیش بینی میشوند.
فصل چهارم -ارکان انجمن
ماده  :9ارکان اصلی عبارتند از :
الف :مجمع عمومی

ب :هیئت مدیره

ج :بازرس

ماده  -10مجامع عمومی از گردهمائی اعضای پیوسته انجمن و به دو صورت ذیل تشکیل میگردد:
 -10-1مجمع عمومی عادی هر دو سال یکبار و در صورت لزوم به طور فوق العاده تشکیل میشود.
 -10-2مجمع عمومی فوقالعاده در مواقع ضروری با تصویب و پیشنهاد هیات مدیره و یا با تقاضای کتبی یک
سوم اعضای پیوسته به دعوت هیات مدیره و یا بازرسان تشکیل میگردد.

تبصره :1-جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی هر یک با حضور حداقل نصف بعالوه یک اعضاء برای
بار اول رسمیت مییابد.
تبصره :2-تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده و با دو سوم آراء تصویب خواهد شد.
تبصره:3-تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء (نصف بعالوه یک حاضرین) تصویب خواهد شد.
تبصره :4-هر یک از اعضای انجمن میتواند برای حضور و دادن رای در مجامع عمومی به یکی دیگر از اعضاء
وکالت کتبی بدهد هیچیک از اعضاء انجمن نمیتواند وکالت بیش از  3نفر عضو را بپذیرد.
تبصره :5-مجمع عمومی عادی در اولین جلسه خود یکنفر را از بین اعضاء به عنوان رئیس مجمع و دو نفر را
به عنوان ناظر و یکنفر را به عنوان منشی انتخاب مینماید .جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با دعوت
کتبی و با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه ده روز قبل از تشکیل مجمع و از طریق نامه و یا درج در
روزنامههای کثیراالنتشار و یا در فضای مجازی به اطالع اعضاء خواهد رسید.
تبصره  :6-چنانچه جلسات مجمع عمومی عادی و فوقالعاده حد نصاب رسمیت را حاصل ننماید .به ترتیب به
فاصله  15و  20روز از دعوت اولیه ،نسبت به دعوت مجدد توسط رئیس مجمع اقدام خواهد شد و جلسه با
حضور هر تعداد از حاضرین رسمیت مییابد.
ماده  -11وظایف عمومی عادی انجمن به شرح زیر است:
 -11-1رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیتهای ساالنه انجمن
 -11-2اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه
 -11-3انتخاب هیات مدیره
 -11-4انتخاب دو نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلی و علی البدل
 -11-5تصویب آئین نامه ها و ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن

 -11-6اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی انجمن
ماده  -12وظایف مجمع عمومی فوق العاده انجمن بشرح ذیل میباشد:
 -12-1عزل هیئت مدیره
 -12-2تصویب انحالل انجمن
تبصره  :1-جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام االختیار کمیسیون انجمنهای علمی
ایران رسمیت مییابد.
تبصره :2-مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رییس ،یک منشی و دو ناظر اداره میشوند.
تبصره :3-اعضای هیئت رییسه با اعالم و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب میشوند.
تبصره  : 4-اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا
کرده اند.
ماده  :13هیئت مدیره هیئت مدیره مرکب از  13نفر است که  11نفر عضو اصلی و  2نفر عضو علی البدل
میباشند .اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر 2سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته
انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بالمانع است .عضویت در هیات مدیره افتخاری است.
تبصره -جلسات هیئت مدیره حداقل یکبار در ماه تشکیل میگردد و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت مییابد
و تصمیمات با حداقل  6رای موافق به تصویب میرسد.
ماده  -14انتخاب داخلی هیئت مدیره هیات مدیره در اولین جلسه از بین خود یکنفر رئیس یکنفر نایب رئیس.
یک نفر دبیر .یکنفر خزانه دار را با رای کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب مینماید.
تبصره :1-کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضاء مشترک رئیس و خزانه دار همراه با مهر انجمن و
نامههای رسمی با امضای رئیس یا نائب رئیس معتبر خواهد بود.

تبصره  :2چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب بدون دلیل موجه به
تشخیص هیات مدیره در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره  : 3-در صورت استعفاء ،برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مابقی
دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
ماده  -16وظایف و اختیارات هیات مدیره
-16-1وظایف و اختیارات هیات مدیره
-16-2دعوت برای تشکیل مجامع عادی و فوق العاده
-16-3تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمائی علمی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقرارت کشور
-16-4تهیه و ضوابط و مقررات و آئین نامههای اجرائی و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب
-16-5تهیه گزارش ساالنه فعالیتهای انجمن برای ارائه به مجمع عمومی
 -16-6تعیین و تنظیم بودجه سالیانه انجمن و پیشنهاد به مجمع جهت تصویب
 -16-7تهیه و ارائه تراز نامه به مجمع عمومی برای تصویب
-16-8قبول هدایا و کمکهای مالی
-16-9پیشنهاد اخذ وام و اعتبار به مجمع عمومی فوق العاده
-16-10واگذاری بورسهای تحقیقاتی و آموزشی در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور
-16-11پیشنهاد اصالحات و تغییرات در اساسنامه مجمع عمومی فوقالعاده
-16-12اداره امور انجمن در چهار چوب مفاد اساسنامه

-16-13تشکیل کمیتههای ستادی .اجرائی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت آنها بمنظور پیشبرد سریع و
صحیح امور
تبصره -کمیتههای فوق تحت نظارت هیات مدیره بوده و اعضای آن میتوانند افرادی غیر از اعضای هیئتمدیره
باشند.
 -16-14انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی مطابق مقرارت جاری کشور.
-16-15همکاری با انجمن ها و سازمانهای مشابه.
-16-16شناسائی و معرفی امکانات بالقوه کشور
-16-17اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه میشود.
 -16-18اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقرارت
جاری کشور
 -16-19بررسی و تهیه طرحها و برنامههای سازنده در راستای خط مشی و اهداف انجمن و ارائه به مقامات و
ارگانهای ذیصالح
 -16-20شناحت نارسائیهای تخصصی و سعی در یافتن راه حلهای مناسب و ارتقاء فرهنگ تخصصی
-16-21همکاری در تهیه استانداردها.گزارشهای تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت انجمن با سازمانهای
ذیربط
-16-22اتخاذ تصمیم در مورد شرکت در نمایشگاههای تخصصی و عرضه دستاوردهای انجمن
-16-23معرفی منابع اطالعات تخصصی به اعضاء انجمن
-16-24پیشنهاد انحالل به مجمع عمومی فوق العاده
-16-25ارسال گزارشهای الزم به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -16-26اتخاذ روشهائی جهت ایجاد در آمد بمنظور تامین تامین نیازهای مالی انجمن برای پیشبرد اهداف آن.
ماده  -17دبیرخانه دبیر انجمن به ا نتخاب هیئت مدیره به عنوان مسئول دبیرخانه انجمن وظایف ذیل را دارا
میباشد.
 -17-1جمع آوری اسناد و تنظیم و تمرکز صورتجلسات و تنظیم ارکان انجمن .
 -17-2انجام امور اداری انجمن
 -17-3انجام امور محوله از طرف هیات مدیره
ماده  -18بازرس انجمن دارای یکنفر بازرس میباشد که همزمان با انتخاب اعضاء هیئت مدیره توسط مجمع
عمومی عادی برای مدت  2سال انتخاب میشود.
ماده  -19وظایف بازرس
 -19-1بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی.
 -19-2بررسی گزارش ساالنه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه آن
به مجمع عمومی .
 -19-3دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری.
تبصره – شرکت بازرس در جلسات هیئت مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان میتوانند اسناد و
دفاتر مالی انجمن را از هیات مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهند ،مشروط بر اینکه این اقدام وقفه در امور
جاری انجمن.
ماده -20درپایان هر سال مالی ریاست هیئت مدیره  ،گزارش فعالیتهای ساالنه انجمن و ترازنامه آن را حداقل
 20روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی ساالنه برای تائید در اختیار بازرس قرار خواهند داد .بازرس
مکلف است که خالصه گزارش تائید شده را همراه با نظرات و تذکرات خود کتبا و در اختیار اعضاء قرار داده
و در جلسه مجمع عمومی جهت ادای توضیحات حضور یابد.

تبصره -سال مالی انجمن از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود.
ماده  -21منابع مالی انجمن منابع مالی انجمن عبارتند از:
 حق عضویت حقیقی و حقوقی قبول هدایا و کمکها در آمدهای ناشی از ارائه خدمات کارشناسی(آموزشی ،پژوهشی و مشاورهای) و فروش کتب ونشریات علمی.
تبصره -در آمد و هزینه ساالنه انجمن در دفاتر قانونی ثبت و ترازنامه در پایان هر سال مالی پس از
تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ارائه
خواهد شد.
ماده  -22کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانکهای کشور نگهداری
میشود.
ماده  -23هیچیک از موسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از
سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمیتوانند مبادرت به انجام معامالت
با موسسه نمایند.
ماده  -24کلیه مدارک و پرونده مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیتهای انجمن در محل دفتر مرکزی
انجمن نگهداری میشود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صالحیتدار در اختیار آنان
قرار خواهد گرفت.
فصل پنجم-سایر مقررات
ماده  -25انحالل انجمن در صورت انحالل انجمن کلیه دارائیهای آن با نظر وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری به یکی از موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور واگذار خواهد شد.
ماده  -26منع فعالیتهای سیاسی انجمنو اعضای آن اعم از پیوسته و وابسته به نام انجمن حق فعالیت
سیاسی یا وابستگی به دستجات ،احزاب و گروهای سیاسی را ندارند.

ماده  -27این اساسنامه در جلسه مجمع عمومی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران که در
اسفندماه  1373تشکیل گردید .مورد تصویب قرار گرفت و اصالحات و ویرایش نهائی آن در بر اساس
اختیارات محوله هیئت مدیره انجام و در تاریخ ؟/؟ 1300/در  27ماده و  28تبصره تصویب گردد..

