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 بسمه تعالی

 
 معاونت پژوهشی -وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

 انجمنهاي علمی ایران کمیسیون
 

 ایران فیزیکی-هاي رایااساسنامه انجمن سامانه

 

 کلیات و اهداف -فصل اول 

 یکـی، بـه روز رسـانی ادبیـاتفیز-هـاي رایـاوري سـامانهفنـامنظور گسترش و پیشبرد و ارتقـاي علمـی به :1ماده      

 الت جامعـه بـااي مرتبط با این حوزه فراگیر، کمک به حل مشکرشتههاي تحصیلی جدید و میانموضوع، ایجاد رشته

ص و توسعه کیفی نیروهاي متخصـیزیکی) ف-(رایافیزیکی -هاي سایبرتوجه به روند جهانی به سمت بکارگیري سامانه

 یزیکـیف-هـاي رایـاسـامانه ، انجمـن فیزیکی-هاي سایبرنهساما و بهبود  بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه

از این پس در  و Cyber-Physical Systems Society of Iran (CPSSI)) که به زبان انگلیسی اف(اسر ایران

 گردد.شود، تشکیل میاین اساسنامه انجمن نامیده می

کند و از تاریخ ثبت می و پژوهشی و فنی فعالیت میهاي علنهاي غیر انتفاعی است و در زمیانجمن مؤسسه :2ماده      

 باشد.داراي شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می

تواند در هر باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهاي علمی میمی تهرانمرکز انجمن در شهر  :3ماده      

 منطقه از کشور تشکیل شود.

ر دتواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکـه موضـوع هیئت مدیره می صره:تب     
 برسد. هاي علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوريروزنامه رسمی کثیراالنتشار اعالم شود و کتباً به اطالع کمیسیون انجمن

شـود و ملـزم بـه رعایـت قـوانین اسنامه براي مـدت نامحـدود تشـکیل میانجمن از تاریخ تصویب این اس :4ماده      

 جمهوري اسالمی ایران است.

 

 وظایف و فعالیتها: -فصل دوم 

 آورد:عمل خواهد) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به1منظور نیل به هدفهاي مذکور در ماده (به :5ماده      

 اي المللی بـا محققـان و متخصصـانی کـه بـه گونـهر سطح ملی و بینانجام تحقیقات علمی و فرهنگی د -1-5

 سر و کار دارند. فیزیکی-هاي سایبرسامانهبا علم           



 ۲ 

 هـا و همکاري بـا نهادهـاي اجرایـی، علمـی و پژوهشـی در زمینـه ارزیـابی و بـازنگري و اجـراي طرح -2-5 

 در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش برنامه          

 ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز. -3-5 

 ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی -4-5 

 المللیاي و بینهاي علمی در سطح ملی، منطقهبرگزاري گردهمایی  -5-5

 نشریات علمی. وانتشار کتب  -6-5

 

 

 شرایط عضویتانواع و  ñفصل سوم 

 عضویت پیوسته -6-1

م پیوتر، علوهاي مهندسی کاماراي درجه کارشناسی ارشد در رشتهمؤسسان انجمن و کلیه افرادي که حداقل د

کانیـک، مفضـا، مهندسـی -، مهندسی هـواهاي مخابرات، کنترل، رباتیک)کامپیوتر، مهندسی برق (با گرایش

عضـویت پیوسـته تواننـد بههاي وابسـته باشـند، میشـتهو ر مهندسی پزشکی، مهندسی اجتماعی، حقوق رایانه

 درآیند.

 ه:عضویت وابست -2-6

 6-1هاي مذکور در بند سال به نحوي در یکی از رشته 5اشخاصی که داراي درجه کارشناسی هستند و مدت 

 شاغل باشند.

 یت دانشجویی:عضو -3-6

 اشتغال دارند. ه تحصیلب 1-6مذکور در بند هاي کلیه دانشجویانی که در رشته

 فتخاري:عضویت ا -4-6

ائز حـ فیزیکـی-هـاي سـایبرمـرتبط بـه سـامانههاي شخصیتهاي ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه

 باشند. اي نمودهاهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهاي مؤثر و ارزنده

 عضاي مؤسساتی (حقوقی)ا -5-6

 توانند به عضویت انجمن درآیند.هاي علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند میسازمانهایی که در زمینه

توانند با تصـویب هیئـت مـدیره بـه می 6-1هاي مذکور در بند : افراد داراي درجه کارشناسی در یکی از رشته1تبصره 
 عضویت پیوسته انجمن درآیند.
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 شوند.می : اعضاي مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب2تبصره 
 

   گردد به عنوان حق هر یکی از اعضاء ساالنه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می :7ماده     
 عضویت پرداخت خواهدکرد.    

 کند.گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی  انجمن براي عضو ایجاد نمی: پرداخت حق عضویت هیچ1تبصره 
 جمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.: اعضاي افتخاري ان2تبصره 

 

 یابد:عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می :8ماده      

 استعفاي کتبی -1-8

 ق عضویت ساالنهحعدم پرداخت  -2-8

 تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

 

 ارکان انجمن ñفصل چهارم 

 ارکان اصلی عبارتند از: :9ماده      

 ج: بازرس  ب: هیئت مدیره  مومی الف: مجمع ع

 

 الف: مجمع عمومی

 شود.العاده تشکیل میمجمع عمومی از گردهمایی اعضاي پیوسته به صورت عادي یا فوق : 10ماده      

شود و با حضور یا رأي کتبی نصف بـه عـالوه یـک کـل ادي سالی یکبار تشکیل میعمجمع عمومی  -1-10

 ابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.یاعضاي پیوسته انجمن رسمیت می

العاده در مورد ضروري با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با  تقاضاي وقفمجمع عمومی  -2-10

 شود.کتبی یک سوم اعضاي پیوسته تشکیل می

بیست جلسه دوم به فاصله حداقل  جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافتدر دعوت نخست که در صورتی -3-10

بصورت  تواندء میآرا شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت. در ضمن اخذروز بعد تشکیل می

 د.وشانجام شود ـ اي که توسط هیئت مدیره تدوین مینامهـ براساس آیین مکاتبه اي

ار اسـت و بایـد حـداقل االنتشـکثیر صورت کتبی یا آگهـی در روزنامـه: دعوت براي تشکیل مجامع عمومی به1تبصره 
 پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطالع اعضاي پیوسته برسد.



 ٤ 

العـاده نماینـد توانند مستقیماً اقدام بـه دعـوت بـراي تشـکیل مجمـع عمـومی فوقسوم اعضاي پیوسته می: یک2تبصره 
شان بایـد حالتی، ای شد و در چنینمشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضاي ایشان پاسخ منفی داده با

 در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.
ذکـر  : درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسـه عمـومی منحصـراً موضـوعی خواهـدبود کـه در تقاضـانامه3تبصره 

 است.شده
ست و تصـمیمات بـا دو انند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادي االعاده هم: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق4تبصره 

 سوم آراء معتبر است.
 
 

 وظایف مجامع عمومی: 11ماده      

 مجمع عمومی عاديñالف 

 انتخاب اعضاي هیئت مدیره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بیش از یک بارزس اصلی) -

 تصویب خط مشی انجمن -

 و بازرس (بازرسان) بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره -

 تعیین میزان حق عضویت -

 عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان) -

هاي سـال مـالی گذشـته و بودجـه سـال آتـی بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه -

 انجمن.

 العادهمجمع عمومی فوق ñب 

 تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه -

 تصویب انحالل انجمن -

 اي علمـی ایـرانمجامع عمومی عادي و فوق العاده با حضور نماینده تام االختیـار کمیسـیون انجمنهـ: جلسات 1تبصره 
 رسمیت می یابد.

 شوند.اي مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه2تبصره 
 شوند.تخاب می: اعضاي هیئت رییسه با اعالم و پذیرش نامزدي خود در مجمع ان3تبصره 
زرس کاندیـدا : اعضاي هیئت رییسه نباید از بـین کسـانی باشـند کـه خـود را در انتخابـات هیئـت مـدیره و بـا4تبصره 

 اند.کرده

 هیئت مدیره ñپ



 ٥ 

4 

یکبـار بـا رأي  سـال 3البدل اسـت. کـه هـر عضو علی 2عضو اصلی و  11هیئت مدیرة انجمن مرکب از  :12ماده      

 شوند.مخفی از میان اعضاي پیوسته انجمن انتخاب می

 توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.هیچیک از اعضا نمی -1-12 

آراء حاضرین در جلسه می تواننـد   3) در صورت کسب بیش از 12-1حداکثر دو عضو مشمول بند ( -2-12 

 گر به عضویت هیئت مدیره درآیند.براي یک دوره دی

 ضویت در هیئت مدیره افتخاري است.ع -3-12

پس از انتخاب شـدن تشـکیل جلسـه داده و بـا رأي کتبـی نسـبت بـه  یک ماهمدیره حداکثر تا  هیئت -4-12

 نماید.تفکیک وظایف خود اقدام می

هاي همـراه بـا مهـر انجمـن و نامـه اردخزانـهو  رئـیسعهد آور و اوراق بهادارر با امضاي تکلیه اسناد  -5-12

 معتبر است. نایب رئیسیا  رئیسرسمی با امضاي 

وظف است برحسب نیاز هر یـک مـاه یکبـار تشـکیل جلسـه دهـد. فاصـله بـین ارسـال مهیئت مدیره  -6-12

 دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

یابـد و تصـمیمات متخـذه بـا اکثریـت آراي ر اکثریت اعضا رسمیت میلسات هیئت مدیره با حضوج -7-12

 موافق، معتبر است.

لیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مـدیره نگهـداري ک -8-12

 شود.می

بـه  یره در جلسات  ضروري است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجهشرکت اعضاي هیئت مد -9-12

 ود.تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غایب خواهدب

البـدل بـراي مـدت فا، برکناري یا فوت هر یک از اعضاي هیئت مـدیره، عضـو علیدرصورت استع -10-12

 باقیماندة دورة عضویت به جانشینی وي تعیین خواهدشد.

 در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأي مجاز است.ت بازرس (بازرسان) شرک -11-12

 

 باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می :13ماده      

 داره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومیا -1-13

 فعالیت آنهاهاي علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر شکیل گروهت -2-13
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اي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقـول تواند هر اقدام و معاملهیمهیئت مدیره  -3-13

ه مسـتلزم کـو تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعی امـوال غیرمنقـول 

 دهد.تصویب مجمع عمومی است انجام می

که به موجب مفاد اساسـنامه اخـذ تصـمیم و اقـدام دربـاره آنهـا در صـالحیت  موضوعاتی جز دربارة -4-13

ت حـدود خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات الزم براي اداره امـور را مشـروط بـه رعایـ

 باشد.موضوع فعالیت انجام دارا می

هاي انجمن براي تصویب درآمدها و هزینههیه گزارش ساالنه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب ت -5-13

 در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

پاسخگویی به دعاوي اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحـل دادرسـی بـا  واقامه دعوي  -6-13

 غیر.حق تعیین وکیل و حق توکیل به

 در مجامع علمی داخلی و خارجی رفی نمایندگان انجمن براي شرکتانتخاب و مع -7-13

 هاي علمی در چارچوب وظایف انجمنها و برنامهجراي طرحا -8-13

 کمکهاي مالی جلب هدایا و -9-13

 اي تحقیقاتی و آموزشیاهداي بورسه -10-13

در مورد عضـویت انجمـن در مجـامع علمـی داخلـی و خـارجی بـا رعایـت قـوانین و  اتخاذ تصمیم -11-13

 ور.مقررات جاري کش

 هاي علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوريهاي الزم به کمیسیون انجمنرسال گزارشا -12-13

ماه پیش از پایان دوره تصدي خود نسـبت بـه فراخـوانی  4وظف است ظرف حداکثر مهیئت مدیره  -13-13

راي عمومی ب جمعمجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بالفاصله نتایج را همراه با صورتجلسه م

 هاي علمی ارسال نماید.بررسی به کمیسیون انجمن

و  هاي علمـی وزارت علـوم، تحقیقـاتتبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوي کمیسیون انجمن
 فناوري مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.

 

 بازرس (بازرسان) ñج 

 2البـدل بـراي مـدت ا به عنـوان علیر یک نفرعنوان بازرس اصلی و را به یک نفردي مجمع عمومی عا :14ماده      

 نماید.انتخاب می سال



 ۷ 

 .تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بالمانع است 

 وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.: 15ماده      

 جمع عمومیبررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش براي م -1-15 

 بررسی گزارش ساالنه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن براي اطالع مجمع عمومی -2-15 

 گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی -3-15 

     از سوي هیئت تبصره: کلیه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید  
 مدیره براي بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.            

 

 

 گروههاي علمی انجمن ñفصل پنجم 

هاي زیر را تشکیل  دهد که براساس شرح وظایفی کـه از سـوي هیئـت ها و کمیتهتواند گروهانجمن می :16ماده      

 ردازند.پمدیره براي آنها تعیین شود به فعالیت می

 گروههاي تخصصی )1

 کمیته آموزش و پژوهش )2

 کمیته انتشارات )3

 کمیته آمار و اطالعات )4

 کمیته پذیرش و روابط عمومی )5

 هاي علمیکمیته گردهمایی )6

 باشد.شود، نیز میهاي دیگري که بر حسب نیاز احساس میه تشکیل گروهها و کمیتهبانجمن مجاز  -1-16

 

 بودجه و مواد متفرقه ñفصل ششم 

 منابع مالی انجمن عبارتند از: :17ماده      

 اعضا حق عضویت -1-17 

 اي و فروش کتب و نشریات علمیدرآمدهاي ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره -2-17 

 دریافت هدایا و کمکها -3-17 

 شد.این اساسنامه خواهد 5موضوع ماده  و کلیه عواید و درآمدهاي انجمن صرف اهداف -4-17 



 ۸ 

 

هاي انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمـومی درآمدها و هزینه :18ماده      

 شود.به کمیسیون انجمنهاي علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ارسال می

 

 شود.ري میکلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهاي کشور نگهدا :19ماده      

 

 گونه سودي اعم از سـود سـهام یـا هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ :20ماده      

 .توانند مبادرت به انجام معامالت با مؤسسه نمایندسرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی

 

هـاي انجمـن در محـل دفتـر مرکـزي انجمـن مـالی مـرتبط بـا فعالیتکلیه مدارك و پرونده مـالی و غیر :21ماده      

 ت.شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صالحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفنگهداري می

 

 م، تحقیقـات وهرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهـاي علمـی وزارت علـو :22ماده      

 فناوري معتبر است.

 

ت سیاسـی یـا انجمن تابعیت جمهـوري اسـالمی ایـران را دارد و اعضـاي آن بـه  نـام انجمـن حـق فعالیـ :23ماده      

 ها و احزاب سیاسی را ندارند.وابستگی به گروه

 

ت دیون اي را براي پرداخدرصورت تصویب انحالل انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه :24ماده      

هیها و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدکرد. هیئت تسویه موظف است پـس از وصـول مطالبـات و پرداخـت بـد

موزشـی مؤسسات آ کلیه داراییهاي منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به یکی از

 یا پژوهشی کشور واگذار کند.

 

.. مجمـع ........................تبصره در جلسـه مـورخ ............ 17 ماده و 25فصل،   6ه مشتمل بر این اساسنام :25ماده      

 عمومی انجمن به تصویب رسید.


