
  
  

  اساسنامه
  انجمن آمار ايران

  
  فصل اول: كليات

انجمـن  "به منظور بسط و توسعه علم آمار و كاربردهاي آن و شناساندن امكانات اين علم در گسترش علوم و فنـون،   - 1اده م
   شود. ناميده خواهد شد، تشكيل مي "انجمن"، كه از اين پس در اين اساسنامه "آمار ايران

   كند. هاي پژوهشي، آموزشي و كاربردهاي علم آمار فعاليت مي ينهانجمن در زم - 2ماده 
انجمن سازماني غيرانتفاعي است و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي بوده و رييس انجمن نمايندة قانوني انجمن  - 3ماده 

    است.
   ز تشكيل دهد.هايي در مناطق ديگر كشور ني تواند شعبه مركز انجمن در تهران است. انجمن مي - 4ماده 
شـود و ملـزم بـه رعايـت قـوانين جمهـوري        انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدودي تشكيل مـي  - 5ماده 

  اسالمي ايران است.
  

  فصل دوم:  وظايف و فعاليتها
  هاي زير را خواهد داشت:   ، انجمن فعاليت1 ههاي مذكور در ماد ـ به منظور نيل به هدف 6 ماده

آموزشي و فنون آماري، فراهم كردن امكانات الزم براي تبـادل نظـر بـين      هاي علمي، پژوهشي، ـ ايجاد ارتباط در زمينه 1 ـ 6
  وكار دارند. هاي گوناگون آمار سر محققان، متخصصان و ساير كارشناساني كه به نحوي با شاخه

  المللي.  هاي علمي داخلي و بين رگزاري گردهماييـ تهيه، تدوين و انتشار نشريات علمي و همكاري در تشكيل يا ب 2 ـ 6
ريزي  ها در برنامه ساير وزارتخانه  عالي و  ها و مؤسسات آموزش ـ همكاري با وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري، دانشگاه 3 ـ 6

  امور آموزشي و پژوهشي آمار. 
  سطح كشور و ارائه پيشنهادهاي الزم. هاي آموزشي و پژوهشي آمار در   ـ ارزيابي و هماهنگ كردن برنامه 4 ـ 6
  هاي اجرائي آمار كشور.  اي در همكاري با سازمان فني و مشاوره  ـ ارائه خدمات آموزشي، علمي، 5 ـ 6
  هاي علمي و تخصصي.   ـ ترغيب و تشويق پژوهشگران به كاربرد علم آمار در فعاليت 6 ـ 6
  

  فصل سوم: عضويت
    مديره خواهد بود. هيئتـ عضويت در انجمن با تصويب 7ماده

 انواع عضويت در انجمن عبارتند از:  

يكـي از  رشـته آمـار يـا     كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسـي ارشـد (فـوق ليسـانس) در     عضويت پيوسته:ـ 1ـ7
   هاي وابسته به آمار باشند. رشته

   عضويت وابسته:ـ 2ـ7
   باشند. 1ـ7هاي مذكور در بند  كارشناسي (ليسانس) در يكي از رشتهي يا دانكارالف ـ كليه كساني كه داراي درجه           

هاي وابسته  سال به نحوي در يكي از رشته 5كارشناسي هستند و مدت داني و كارافرادي كه داراي درجه  هب ـ كلي 
    اند. به آمار فعال بوده

ن دانشـجويان ناپيوسـته كـارداني بـه     دانشجويان مقاطع كارداني، كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد، همچنـي    كليه  -ج
  كارشناسي.

هـاي حقـوقي اعـم از دولتـي و غيردولتـي       هـا و كليـه شخصـيت    هـا، دانشـگاه   ، سـازمان مؤسسات اي: عضويت مؤسسهـ 3ـ7
   .اي انجمن درآيند توانند به عضويت مؤسسه مي



گـردد، بـه عنـوان حـق عضـويت       مـي  ـ هريك از اعضاء، ساالنه مبلغي كه ميزان آن توسط مجمع عمـومي عـادي تعيـين   8ماده
   د كرد.نپرداخت خواه

   كند. پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي را نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي -تبصره
   يابد: ـ عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي9ماده

   ـ استعفاي كتبي.1ـ9
  ـ عدم پرداخت حق عضويت ساالنه.2ـ9
  

  كان انجمنفصل چهارم: ار
 مديره، بازرس.  هيئتـ اركان انجمن عبارتند از: مجمع عمومي، 10ادهم

تواننـد بـدون    شود و بقيه اعضاء مـي  ـ مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به يكي از دو صورت زير تشكيل مي11ماده
  داشتن حق راي در مجمع عمومي شركت كنند: 

اعضـاي   يك سـوم حداقل شود، با حضور  ه هر دو سال يكبار تشكيل ميك دهو فوق العا ـ مجمع عمومي عادي1ـ11
  يابد.  پيوسته رسميت مي

مديره يا بـازرس يـا بـا تقاضـاي كتبـي       هيئتالعاده در مواقع ضروري با تصويب و دعوت  ـ مجمع عمومي فوق2ـ11
  گيري كند.  تصميم شود تا دربارة دستور جلسه كه از قبل اعالم شده است يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي

  ي نصف به عالوه يك اعضاي پيوستة حاضر در جلسه معتبر خواهند بود. أـ مصوبات مجمع عمومي عادي با ر3ـ11
عادي و فوق العاده به صورت كتبي يا آگهـي در روزنامـه كثيراالنتشـار اسـت و      دعوت براي تشكيل مجامع عمومي :1تبصره 

  مجمع به اطالع اعضاي پيوسته برسد. بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل 
 يأر: شرايط تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همانند شرايط تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي تصميمات آن با 2تبصره 

  مثبت دو سوم آرا معتبر است. 
  وظايف مجمع عمومي عادي    -12ماده 

  مديره  هيئتانتخاب اعضاي كميته انتخابات  -12-1
  اب بازرس انتخ -12-2
  بررسي و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن  -12-3
  مديره يا بازرس   هيئتبررسي و تصويب پيشنهادات  -12-4
  تصويب خط مشي انجمن  -12-5
  تعيين ميزان حق عضويت  -12-6
  مديره و يا بازرس  هيئتعزل  -12-7
  
 هيئـت شوند. اعضـاي   و دو ناظر اداره مي اي مركب از يك رييس، يك منشي يسهير هيئتمجامع عمومي توسط   تبصره:

شوند و نبايد از بين كسـاني باشـند كـه خـود را در      رييسه با اعالم و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي
     اند. مديره و يا بازرس نامزد كرده هيئتانتخابات 

  مديره:  هيئتـ 13ماده
البدل است كه از ميان اعضاي پيوسـته داراي سـوابق    ليمديره مركب از هفت نفر عضو اصلي و دو نفر ع هيئتـ 1ـ13

  شوند.  علمي معتبر، و هر دوسال يكبار، انتخاب مي
انتخابات آن دوره متشكل از پـنج نفـر از برگزيـدگان انتخـابي      ةمراحل انتخاب اعضاي هر دوره تحت نظارت كميت

نامـه انتخابـات را مجمـع عمـومي تصـويب       ينشود. آي   مجمع عمومي عادي دورة قبل از بين اعضاي انجمن انجام مي
  كند.  مي



  شود.   البدل هم براي دورة بعد انتخاب مي در هر مجمع عمومي عادي، يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي ـ1تبصره 
  دهند.  مديره و بازرس تمام وظايف خود را افتخاري انجام مي هيئتاعضاي  ـ2تبصره 

شود يك نفـر ريـيس و يـك نفـر      نشست خود كه با دعوت رييس دورة قبلي تشكيل ميمديره در اولين  هيئتـ 2ـ13
  كند.  از ميان خود انتخاب مي همدير هيئتي كتبي اكثريت اعضاي أدار را با ر خزانه

  كند.  مديره به عنوان نايب رييس تعيين مي هيئتمديره را با تصويب  هيئتـ رييس انجمن يك نفر از اعضاي 3تبصره 
مديره سه جلسة متـوالي يـا پـنج جلسـة غيرمتـوالي بـدون عـذر موجـه در جلسـات           هيئتـ چنانچه هر يك از اعضاي   4تبصره 

  شود.  شركت نكند مستعفي شناخته مي
البـدل و بـه ترتيـب     مديره جانشين وي از بين اعضاي علي هيئتـ در صورت استعفا، بركناري يا فوت يكي از اعضاي 5تبصره 

  بدست آمده تعيين خواهد شد. اكثريت آراي 
  مديره انتخاب شود.   هيئتتواند بيش از دوبار متوالي به عضويت  ـ هيچ عضوي نمي6تبصره 
  مديره:  هيئتـ وظايف و اختيارات 14ماده

  ماه يكبار براي رسيدگي به امور جاري انجمن.  ـ تشكيل جلسه حداقل هر دو1ـ14
  قررات اساسنامه. ـ دعوت براي تشكيل مجمع عمومي طبق م2ـ14
  هاي مربوطه  نامه ـ تشكيل جلسات سخنراني و گردهمائي علمي، فني و آموزشي با رعايت آيين3ـ14
  هاي اجرائي اساسنامه.  نامه ـ تهيه و تصويب مقررات و آيين4ـ14
  ـ اتخاذ تصميم درباره امور مالي انجمن. 5ـ14
  ـ تعيين شرايط استخدامي كاركنان موظف انجمن. 6ـ14
  هاي مالي در چهارچوب اهداف انجمن.  هاي پژوهشي وآموزشي وقبول هدايا و كمك ـ جذب اعتبار و بورس7ـ14
  ـ تهيه گزارش ساليانه و تنظيم ترازنامه براي ارائه به مجمع عمومي. 8ـ14
  ـ اقامه دعوي و پاسخگوئي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي عليه انجمن در كليه مراكز ذيصالح. 9ـ14
  هاي اجرائي مختلف و تعيين تعداد اعضاي هريك و نظارت بر فعاليت آنها.  هاي انجمن و كميته ـ تشكيل شعبه10ـ14
  ـ انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع عمومي داخلي و خارجي. 11ـ14
از پايـان دوره تصـدي   مديره جديد ظرف حداكثر چهار مـاه پـيش    هيئتاقدام به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب  -14-12

  خود و ارسال نتايج همراه با صورتجلسه مجمع عمومي به كميسيون انجمنهاي علمي جهت بررسي.  
هـاي علمـي وزارت علـوم، تحقيقـات و      مديره جديد از سوي كميسيون انجمن هيئتييد أمديره پيشين تا ت هيئت تبصره:

  فناوري مسئوليت امور انجمن را به عهده خواهد داشت.  
مديره با شركت اكثريت اعضاء رسميت خواهد يافت وتصميمات آن با تصويب حـداقل چهـار نفـر از     هيئتـ جلسات 15دهما

  اعضاء قابل اجرا خواهد بود.  
هايي كه متضمن هر نوع تعهـد   ـ اسناد و اوراق بهادار و افتتاح حساب جاري و معامالت بانكي و هرگونه اسناد و نوشته16ماده 

  دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.  كاً با امضاي رييس و خزانهمالي باشد مشتر
  ـ وظايف بازرس: نظارت بر حسن اجراي مصوبات مجمع عمومي و همچنين امور مالي انجمن است. 17ماده 
عضاي پيوسته مديره از ميان ا هيئتهايي به شرح زير خواهد داشت كه اعضاء و مسئوالن هريك توسط  ـ انجمن كميته18ماده 

  شوند:   انتخاب مي
  ـ كميتة انتشارات 1ـ18
  هاي تخصصي  ـ كميته2ـ18
  ريزي گردهماييهاي علمي  ـ كميتة برنامه3ـ18
   ـ كميتة روابط عمومي4ـ18



   هاي موجود تغييراتي ايجاد كند. هاي جديدي تشكيل دهد يا در كميته تواند در صورت لزوم، كميته مديره مي هيئت -تبصره
  

  پنجم: بودجه و موارد متفرقهفصل 
  ـ منابع مالي انجمن عبارتند از:19ماده

    حق عضويت اعضاء -19-1
  فروش كتب و نشريات علمي  ،اي مشاوره ،پژوهشي ،درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي -19-2
   ها دريافت هدايا و كمك -19-3
    اين اساسنامه خواهد شد. 6ضوع ماده كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف و وظايف مو -19-4

  سال خواهد بود. لغايت پايان اسفند هر فروردينسال مالي انجمن از اول  -20ماده 
هاي انجمن در دفـاتر قـانوني ثبـت و شـرح آن پـس از تصـويب در مجمـع عمـومي بـه كميسـيون            ـ در آمدها و هزينه  21ماده 

   شود. ارسال ميهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات وفناوري  انجمن
   شود. هاي كشور نگهداري مي ـ كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانك 22ماده 
گونه سـودي اعـم از سـود سـهام يـا سـرمايه را        ـ هيچيك از مؤسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ23ماده 

   مبادرت به انجام معامالت با انجمن نمايند.توانند  نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي
شـود   هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مـي  كليه مدارك و پرونده مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليت ـ   24ماده 

   و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صالحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
تواند به عضويت مجامع علمي داخلي و خارجي كـه هدفشـان در    مديره مي هيئتتصويب مجمع عمومي و  ـ انجمن با25ماده 

   پيشبرد اهداف انجمن موثر باشد درآيد.
ـ هرگونه تغييري در متن اساسنامه پس از تصويب حداقل دو سوم اعضاي حاضر در مجمع عمومي فوق العاده و تأييـد  26ماده 

   Ĥوري معتبر خواهد بود.وزارت علوم، تحقيقات و فن
    ها و احزاب سياسي را ندارند. ـ انجمن و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي و يا وابستگي به دسته27ماده 
هـا يـا    بينـي شـده و بـه نحـوي بـا وظـايف يكـي از وزارتخانـه         ها و ساير اقداماتي كه در اساسنامه پـيش  ها، برنامه ـ طرح28ماده 

   هاي دولتي ذيربط به مرحله اجرا درخواهد آمد. ها و سازمان ارتباط دارد پس از كسب موافقت وزارتخانه سازمانهاي دولتي
   ي مثبت دوسوم كل اعضاي پيوسته است.أـ انحالل انجمن منوط به تصويب مجمع عمومي فوق العاده با ر29ماده 
ايـي انجمـن از منقـول و غيرمنقـول، پـس از تسـوية       دار هدر صورتي كه تصميم به انحالل انجمـن گرفتـه شـود، كليـ     -30ماده 

ها، با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري به يكي از مؤسسات كشور كـه فعاليـت آموزشـي يـا پژوهشـي آمـاري        حساب
    دارند واگذار خواهد شد.

 3/6/1383لسـه مـورخ   باشـد درج  اين اساسنامه كه مشتمل بر پنج فصل، سي ماده، چهل و شش زير ماده و دوازده تبصـره مـي  
مجمـع عمـومي فـوق العـاده انجمـن       08/06/1391مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيده بود و تغييرات آن در جلسه مورخ 

  تصويب گرديد.


