بسمه تعالي
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري معاونت پژوهشي
كميسيون انجمنهاي علمي ايران
اساسنامــه انجمـن علمي هواي پاک ايــران
فصل اول كليات و اهداف
ماده  :1بهمنظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به ام ور
آموزشي و پژوهشي در زمينههاي آلودگي هوا ،انجمن علمي هواي پاک ایران كه از این پس در این اساسنامه انجمن
ناميده ميشود ،تشكيل ميگردد.
ماده  :2انجمن مؤسسهاي غير انتفاعي است و در زمينههاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت ميكند و از تاریخ ثبت
داراي شخصيت حقوقي ا ست و ریيس هيئت مدیره آن نماینده قانوني انجمن ميباشد.
ماده  :3مركز انجمن در شهرتهران مي باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمنهاي علمي ميتواند در هر
منطقه از كشور تشكيل شود.
تبصره :هيئت مدیره مي تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجم ن اق دام كن د ب ه ش ره آنك ه مو و در
روزنامه رسمي كثيراالنتشار اعالم شود و كتباً به اطال كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري برسد.

ماده  :4انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه براي مدت نامحدود تش كيل مي ش ود و مل زم ب ه رعای ت ق وانين
جمهوري اسالمي ایران است.
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فصل دوم وظايف و فعاليتها:
ماده  :5بهمنظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده ( )1این اساسنامه ،انجمن اقدامات زیر را بهعمل خواهدآورد:
 - 5- 1انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بينالمللي با محققان و متخصصاني كه به گونهاي با
علم آلودگي هوا سر و كار دارند.
 - 5- 2همكاري با نهادهاي اجرای ي ،علم ي و پژوهش ي در زمين ه ارزی ابي و ب ازنگري و اج راي طر ه ا و
برنامه هاي مربوه به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي مو و فعاليت انجمن.
 - 5- 3ترغيب و تشویق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
 - 5- 4ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني
 - 5- 5برگزاري گردهمایيهاي علمي در سطح ملي ،منطقهاي و بينالمللي
 - 5- 6انتشار كتب و نشریات علمي.

فصل سوم انواع و شرايط عضويت
 -6- 1عضویت پيوسته
مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي مكانيک ،مهندسي
شيمي ،مهندسي عمران  -حمل و نقل ،مهندسي عمران  -راه و ترابري ،مح ي زیس ت ،ان ر ي ،هواشناس ي،
بهداشت محي  ،ئوفيزیک ،فيزیک ،عل وم پزش كي ،عل وم انتظ امي و رش تههاي وابس ته باش ند ،ميتوانن د
بهعضویت پيوسته درآیند.
 - 6- 2عضویت وابسته:
اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت  5سال به نحوي در یكي از رشتههاي مذكور در بند 6- 1
شاغل باشند.
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 - 6- 3عضویت دانشجویي:
كليه دانشجویاني كه در رشتههاي مهندسي مكانيک ،مهندسي شيمي ،مهندسي عمران  -حمل و نقل ،مهندسي
عمران  -راه و ترابري ،محي زیست ،انر ي ،هواشناسي ،بهداشت محي  ،ئوفيزیک ،فيزیک ،علوم پزشكي،
علوم انتظامي به تحصيل اشتغال دارند.
 - 6- 4عضویت افتخاري:
شخصيتهاي ایراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينههاي مهندسي مكانيک ،مهندسي شيمي ،مهندسي
عمران  -حمل و نقل ،مهندسي عمران  -راه و ترابري ،محي زیست ،ان ر ي ،هواشناس ي ،بهداش ت مح ي ،
ئوفيزیک ،فيزیک ،علوم پزشكي ،علوم انتظامي حائز اهميت خاص باش د ،ی ا در پيش برد اه داج انجم ن
كمكهاي مؤثر و ارزندهاي نموده باشند.
 - 6- 5اعضاي مؤسساتي (حقوقي)
سازمانهایي كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوه فعاليت دارند ميتوانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره  :1افراد داراي درجه كارشناسي در یكي از رشتههاي مذكور در بن د  6- 1مي توانن د ب ا تص ویب هيئ ت م دیره ب ه
عضویت پيوسته انجمن درآیند.
تبصره  : 2اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب ميشوند.

ماده  :7هر یكي از اعضاء ساالنه مبلغي را كه ميزان آن توس مجمع عمومي تعيين ميگردد به عنوان حق
عضویت پرداخت خواهدكرد.
تبصره  :1پرداخت حق عضویت هيچ گونه حق و ادعایي نسبت به دارایي انجمن براي عضو ایجاد نميكند.
تبصره  : 2اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضویت معاج هستند.
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ماده  :8عضویت در یكي از موارد زیر خاتمه ميیابد:
 - 8- 1استعفاي كتبي
 - 8- 2عدم پرداخت حق عضویت ساالنه
تبصره :تأیيد خاتمه عضویت با هيئت مدیره است.

فصل چهارم اركان انجمن
ماده  :9اركان اصلي عبارتند از:
الف :مجمع عمومي

ج :بازرس

ب :هيئت مديره

الف :مجمع عمومي
ماده  : 11مجمع عمومي از گردهمایي اعضاي پيوسته به صورت عادي یا فوقالعاده تشكيل ميشود.
 - 11- 1مجمع عمومي عادي سالي یكبار تشكيل مي شود و با حضور یا رأي كتبي نصف به عالوه یک كل
اعضاي پيوسته انجمن رسميت ميیابد و تصميمات با اكثر آراء معتبر است.
 - 11- 2مجمع عمومي فوق العاده در مورد روري با دعوت هيئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقا اي
كتبي یک سوم اعضاي پيوسته تشكيل ميشود.
 - 11- 3در صورتيكه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومي رسميت نيافت جلسه دوم به فاصله حداقل بيست
روز بعد تشكيل ميشود و با تعداد حا ر در جلسه رسميت خواهدیافت .در من اخذ آراء ميتواند بصورت
مكاتبه اي براساس آیيننامهاي كه توس هيئت مدیره تدوین ميشود انجام شود.
تبصره  :1دعوت براي تشكيل مجامع عمومي بهص ورت كتب ي ی ا آگه ي در روزنام ه كثير االنتش ار اس ت و بای د ح داقل
پانزده روز ق بل از تشكيل مجمع به اطال اعضاي پيوسته برسد.
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تبصره  :2یک سوم اعضاي پيوسته مي توانن د مس تقيماً اق دام ب ه دع وت ب راي تش كيل مجم ع عم ومي فوقالع اده نماین د
مشروه بر اینكه هيئت مدیره و نيز بازرس انجمن به تقا اي ایشان پاسخ منفي داده باش د و در نن ين ح التي ،ایش ان بای د
در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود ،توس هيئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.
تبصره  : 3درص ورت تحق ق تبص ره ف وق ،دس تور جلس ه عم ومي منحص راً مو وعي خواه دبود ك ه در تقا انامه ك ر
شدهاست.
تبصره  :4شرای تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همانند شرای تشكيل مجمع عم ومي ع ادي اس ت و تص ميمات ب ا دو
سوم آراء معتبر است.

ماده  :11وظایف مجامع عمومي
الف مجمع عمومي عادي
 انتخاب اعضاي هيئت مدیره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بيش از یک بارزس اصلي) تصویب خ مشي انجمن بررسي و تصویب پيشنهادات هيئت مدیره و بازرس (بازرسان) تعيين ميزان حق عضویت عزل هيئت مدیره و بازرس (بازرسان) بررسي و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه هاي سال مالي گذشته و بودجه س ال آت يانجمن.
ب مجمع عمومي فوقالعاده
 تصویب تغييرات در مفاد اساسنامه -تصویب انحالل انجمن
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تبصره  :1جلسات مجامع عم ومي عادي و فوق العاده با حض ور نماین ده ت ام االختي ار كميس يون انجمنه اي علم ي ای ران
رسميت مي یابد.
تبصره  :2مجامع عمومي توس هيئت رئيسه اي مركب از یک ریيس ،یک منشي و دو ناظر اداره ميشوند.
تبصره  : 3اعضاي هيئت ریيسه با اعالم و پذیرش نامزدي خود در مجمع انتخاب ميشوند.
تبصره  : 4اعض اي هيئ ت ریيس ه نبای د از ب ين كس اني باش ند ك ه خ ود را در انتخاب ات هيئ ت م دیره و ب ازرس كاندی دا
كردهاند.

پ هيئت مديره
ماده  :12هيئت مدیرة انجمن مركب از  5عضو اصلي و  2عضو عليالبدل است .كه هر  3سال یكبار با رأي مخفي
از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب ميشوند.
 - 12- 1هيچيک از اعضا نمي توانند بيش از دو دوره متوالي به عضویت هيئت مدیره انتخاب شوند.
 - 12- 2حداكثر دو عضو مشمول بند ( )12- 1در صورت كسب بيش از  3آراء حا رین در جلسه مي توانند
4
براي یک دوره دیگر به عضویت هيئت مدیره درآیند.
 - 12- 3عضویت در هيئت مدیره افتخاري است.
 - 12- 4هيئت مدیره حداكثر تا  2ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيک
وظایف خود اقدام مينماید.
 - 12- 5كليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيئت مدیره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و
نامههاي رسمي با امضاي رئيس یا نایب رئيس هيئت مدیره معتبر است.
 - 12- 6هيئت مدیره موظف است برحسب نياز هر یک ماه یكب ار تش كيل جلس ه ده د .فاص له ب ين ارس ال
دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشكيل جلسه هيئت مدیره حداقل سه روز است.
 - 12- 7جلسات هيئت مدیره با حضور اكثریت اعضا رسميت ميیابد و تصميمات متخذه با اكثری ت آراي
موافق ،معتبر است.
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 - 12- 8كليه مصوبات هيئت مدیره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مدیره نگهداري
ميشود.
روري است و غيبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به

 - 12- 9شركت اعضاي هيئت مدیره در جلسات

تشخيص هيئت مدیره تا سه جلس ه مت والي و پ نل جلس ه متن اوب در حك م اس تعفاي عض و غای ب
خواهدبود.
 - 12- 11درصورت استعفا ،بركناري یا فوت هر یک از اعضاي هيئت مدیره ،عضو عليالب دل ب راي م دت
باقيماندة دورة عضویت به جانشيني وي تعيين خواهدشد.
 - 12- 11شركت بازرس (بازرس ان) در جلسات هيئت مدیره بدون داشتن حق رأي مجاز است.
ماده  :13هيئت مدیره نماینده قانوني انجمن مي باشد و وظایف اختيارات آن به شر زیر است:
 - 13- 1اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي
 - 13- 2تشكيل گروه هاي علمي انجمن ،تعيين وظایف و نظارت بر فعاليت آنها
 - 13- 3هيئت مدیره ميتواند هر اقدام و معاملهاي را كه روري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول
و تبدیل به احسن یا ترهين و فک رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنق ول ك ه
مستلزم تصویب مجمع عمومي است انجام ميدهد.
 - 13- 4جز درب ارة مو وعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درب اره آنه ا در ص الحيت
خاص مجامع عمومي است ،هيئت مدیره كليه اختيارات الزم براي اداره امور را مشروه ب ه رعای ت
حدود مو و فعاليت انجام دارا ميباشد.
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 - 13- 5تهيه گزارش ساالنه و تنظيم تراز ن امه مالي و صورتحساب درآمدها و هزینههاي انجمن براي تصویب
در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.
 - 13- 6اقامه دعوي و پاسخگویي به دعاوي اشخاص حقيقي یا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با
حق تعيين وكيل و حق توكيل بهغير.
 - 13- 7انتخاب و معرفي نماین دگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي
 - 13- 8اجراي طر ها و برنامه هاي علمي در نارنوب وظایف انجمن
 - 13- 9جلب هدایا و كمكهاي مالي
 - 13- 11اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي
 - 13- 11اتخا تصميم در مورد عضویت انجمن در مجامع علم ي داخل ي و خ ارجي ب ا رعای ت ق وانين و
مقررات جاري كشور.
 - 13- 12ارسال گزارشهاي الزم به كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 - 13- 13هيئت مدیره موظف است ظرج حداكثر  4ماه پيش از پایان دوره تصدي خود نسبت به فراخواني
مجمع عمومي و انتخاب هيئت مدیره جدید اقدام و بالفاصله نتایل را همراه ب ا صورتجلس ه مجم ع
عمومي براي بررسي به كميسيون انجمنهاي علمي ارسال نماید.
تبصره :هيئت مدیره و بازرس پيشين تا تایيد هيئ ت م دیره جدی د از س وي كميس يون انجمنه اي علم ي وزارت عل وم،
تحقيقات و فناوري مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.

ج بازرس (بازرسان)
ماده  :14مجمع عمومي عادي  1نفر را بهعنوان بازرس اصلي و  1نفر را به عنوان عليالبدل براي م دت  3س ال
انتخاب مينماید.
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تبصره :انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بالمانع است.
ماده  :15وظایف بازرس یا بازرسان به شر زیر است.
 - 15- 1بررسي اسناد و دفا تر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي
 - 15- 2بررسي گزارش ساالنه هيئت مدیره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطال مجمع عمومي
 - 15- 3گزارش هرگونه تخلف هيئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي
تبصره :كليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالي و غيرمالي را در هر زمان و بدون قيد و شره باید از سوي هيئت
مدیره براي بررسي در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگيرد.

فصل پنجم گروه هاي علمي انجمن
ماده  :11انجمن ميتواند گروهها و كميته هاي زیر را تشكيل دهد كه براساس شر وظایفي كه از سوي هيئت
مدیره براي آنها تعيين شود به فعاليت ميپردازند.
 )1گروه هاي تخصصي
 )2كميته آموزش و پژوهش
 )3كميته انتشارات
 )4كميته آمار و اطالعات
 )5كميته پذیرش و رواب عمومي
 )6كميته گردهمایيهاي علمي
 - 16- 1انجمن مجاز به تشكيل گروهها و كميته هاي دیگري كه بر حسب نياز احساس ميشود ،نيز ميباشد.
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فصل ششم بودجه و مواد متفرقه
ماده  :17منابع مالي انجمن عبارتند از:
 - 17- 1حق عضویت اعضا
 - 17- 2درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاورهاي و فروش كتب و نشریات علمي
 - 17- 3دریافت هدایا و كمكها
 - 17- 4كليه عواید و درآمدهاي انجمن صرج اهداج و مو و ماده  5این اساسنامه خواهدشد.

ماده  :18درآمدها و هزینه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شر آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومي
به كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ارسال ميشود.

ماده  :19كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري ميشود.

ماده  :21هيچيک از مؤسسين یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود سهام یا
سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمي توانند مبادرت به انجام معامالت با مؤسسه نمایند.

ماده  :21كليه مدارک و پرونده مالي و غيرمالي مرتب ب ا فعاليت ه اي انجم ن در مح ل دفت ر مرك زي انجم ن
نگهداري مي شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صالحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
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ماده  :22هرگونه تغيير در مفا د اساسنامه ،پس از تصویب كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري معتبر است.

ماده  :23انجمن تابعيت جمهوري اسالمي ایران را دارد و اعضاي آن ب ه ن ام انجم ن ح ق فعالي ت سياس ي ی ا
وابستگي به گروهها و احزاب سياسي را ندارند.

ماده  :24درصورت تصویب انحالل انجمن در مجمع عمومي ،همان مجمع هيئت تسویهاي را براي پرداخت دیون
و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدكرد .هيئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي ها
كليه دارایي هاي منقول و غيرمنقول انجمن را تبرعاً با نظارت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به یكي از انجمن هاي
علمي واگذار كند.
ماده  :25این اساسنامه مشتمل بر  6فصل 25 ،ماده 46 ،زیرماده و  17تبصره در جلسه مورخ  93/2/9مجمع عمومي
انجمن به تصویب رسيد.

محمد ارحامی

خسرو اشرفی

وحید اصفهانیان

یوسف حجت

وحید حسینی

یوسف رشیدی

محمد سلطانیه

مجید شفیعپور

رویا کلیشادی

محمد رضا منظم اسماعیلپور

مسعود یونسیان

عباسعلی علی اکبری
بیدختی
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