بسمه تعالي
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري – معاونت پژوهشي
كميسيون انجمن هاي علمي ايران

انجمن مالی اسالمی ایران

اساسنامـه
فصل اول – كليات و اهداف
مــا

 :1بهههمنظور گسههش و پ شبرههو ا پ ارت هها علمههي اانههم مههالي اسههیمي پ توسههعه فب ههي نب پههها

مشخصههو پ بووههوا بخرههبدن بههه امههور شموو ههي پ شدپهرههي ار ومبنههه مههالي اسههیمي ،انجم ه مههالي اس هیمي ای ه ان
فه او ای شس ار ای اساسنامه انجم نامبده مي وا ،تركبل ميگ اا.
مــا

 :2انجم ه مسسسههها غب ه انش ههاعي اس ه پ ار ومبنهههها علمههي پ شدپهرههي پ فنههي فعالب ه

او تاریخ ثو اارا
مــا

خصب ح وقي اس

پ ریبس هبئ

ميفنههد پ

مدی ه شن نماینده قانوني انجم ميبا د.

 :3م فهها انجمهه ار ههو توهه ان ميبا ههد پ ههع

شن شههس او مواف هه فمبسههبون انجمنوهها علمههي

ميتواند ار ه منط ه او فرور تركبل وا.
تبصر  :هبئه

مهدی ه ميتوانهد ار وهورل لهاپس نسهو

بهه تنببه نرهاني م فها اوهلي انجمه اقهداس فنهد بهه ه

شنكهه

موضههود ار رپونامههه رسههمي فتب ا نشرههار اعههیس ههوا پ فشوههاي بههه انههید فمبسههبون انجم ههها علمههي پوارل علههوس،
تح ب ال پ فناپر ب سد.

مــا

 :4انجم ه او تههاریخ تصههوی

ای ه اساسههنامه ب ه ا مههدل نامحههدپا ترههكبل مي ههوا پ ملههاس بههه رعای ه

قوانب جموور اسیمي ای ان اس .

فصل وم – وظايف و فعاليتها:
مــا

 :5بهههمنظور نبههل بههه هههدفوا مههمفور ار مههااه  )1ایهه اساسههنامه ،انجمهه اقههدامال ویهه را بهههعمل

خواهدشپرا:
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 -5-1انجههاس تح ب ههال علمههي پ ف هنسههي ار سههطن ملههي پ بب المللههي بهها مح ههان پ مشخصصههاني فههه بههه
گونههها بهها علهه مههالي اسههیمي ،اعهه او بههاوار س ه مایه ،بههاوار شههو پ وههنع

ببمههه پ سههای حههووه ههها

م توهط سه پ فار اارند.
 -5-2همكهههار بههها نوااهههها اج ایهههي ،علمهههي پ شدپهرهههي ار ومبنهههه ارویهههابي پ بهههاونس
ن حها پ ب نامهها م بو به امور شمووو پ شدپهم ار ومبنه علمي موضود فعالب
 -5-3ت غب

پ اجههه ا

انجم .

پ ترویق شدپهرس ان پ تجلبل او مح ان پ اسشهااان ممشهاو.

 -5-4ارائه خدمال شموو ي پ شدپهري پ فني
 -5-5ب گاار گ اهمایيها علمي ار سطن ملي ،منط ها پ بب المللي
 -5-6انشرار فش

پ نر یال علمي.

فصل سوم – انواع و شرايط عضويت
 -1-6عضوی شبوسشه
مسسسههان انجمهه پ فلبههه افهه اا فههه حههداقل اارا ارجههه فار ناسههي ار ههد ار ر ههشه ههها مههدی ی
مههالي ،حسههابدار  ،اقشصههاا ،ف ههه پ ح ههو اسههیمي پ ر ههشهها پابسههشه با ههند ،ميتواننههد بهعضههوی
شبوسشه ارشیند.
 -6-2عضوی

پابسشه:

ا خاوههي فههه اارا ارجههه فار ناسههي هسههشند پ مههدل  5سهها بههه نحههو ار یكههي او ر ههشهها مههمفور
ار بند  6-1اغل با ند.
 -6-3عضوی

اانرجویي:

فلبههه اانرههجویاني فههه ار ر ههشهها مههدی ی

مههالي ،مههدی ی باورگههاني ،حسههابدار  ،اقشصههاا ،ف ههه پ

ح و اسیمي پ سای ر شه ها م توط به تحصبل ا شنا اارند.
 -6-4عضوی

افشخار :

خصههبشوا ای انههي پ خههارجي فههه م ههاس علمههي شنههان ار ومبنهههها اقشصههاا پ مههالي اسیمههي حهائا اهمبه
خاص با د ،یا ار شبرو ا اهداف انجم فمكوا مسث پ اروندها نمواه با ند.
 -6-5اعضا مسسساتي ح وقي)

2

سههاومانوایي فههه ار ومبنهههها علمههي پ شدپهرههي م بههو فعالبهه اارنههد ميتواننههد بههه عضههوی

انجمهه

ارشیند.
تبصــر  :1افهه اا اارا ارجههه فار ناسههي ار یكههي او ر ههشهها مههمفور ار بنههد  6-1ميتواننههد بهها تصههوی
هبئ

مدی ه به عضوی

شبوسشه انجم ارشیند.

تبصر  :2اعضا مسسساتي به متابه عضو پابسشه انجم محسوب مي وند.

مــا

 :7هه یكههي او اعضههاه سهها نه مولنههي را فههه مبههاان شن توسههط مجمه عمههومي تعبههب ميگه اا بههه عنههوان

حق عضوی ش ااخ

خواهدف ا.

تبصــر  :1ش ااخهه

حههق عضههوی هب گونههه حههق پ ااعههایي نسههو

بههه اارایههي انجمهه بهه ا عضههو ایجههاا

نميفند.
تبصر  :2اعضا افشخار انجم او ش ااخ حق عضوی

ما

معاف هسشند.

 :8عضوی ار یكي او موارا وی خاتمه ميیابد:
 -8-1اسشع ا فشوي
 -8-2عدس ش ااخ

حق عضوی سا نه

تبصر  :تأیبد خاتمه عضوی

با هبئ

مدی ه اس .

فصل چهارم – اركان انجمن
ما

 :9ارفان اولي عوارتند او:

الف :مجمع عمومي

ب :هيئت مدير

ج :بازرس

الف :مجمع عمومي
ما

 : 10مجم عمومي او گ اهمایي اعضا شبوسشه به وورل عاا یا فو العااه تركبل مي وا.
 -10-1مجمهه عمههومي عههاا سههالي یكوههار ترههكبل مي ههوا پ بهها حضههور ههه تعههداا او اعضاهشبوسههشه
انجم رسمب

ميیابد پ تصمبمال با افت شراه معشو اس .

 -10-2مجم ه عمههومي فو العههااه ار مههورا ض ه پر بهها اعههول هبئ ه
با ت اضا فشوي یك سوس اعضا شبوسشه تركبل مي وا.

3

مههدی ه یهها بههاور

باورسههان) پ یهها

تبصــر  :1اعههول بهه ا ترههكبل مجههام عمههومي بهوههورل فشوههي یهها شگوههي ار رپونامههه فتب ا نشرههارپ یهها او
ن یق سهای

پ بایهد حهداقل شهانااه رپو قوهل او ترهكبل مجمه بهه انهید

رسهمي انجمه مهالي اسهیمي ایه ان اسه

اعضا شبوسشه ب سد.
تبصــر  :2یكسههوس اعضهها شبوسههشه ميتواننههد مسههش بماي اقههداس بههه اعههول به ا ترههكبل مجمه عمههومي فو العههااه
نماینهد مره پ به اینكهه هبئه

انجمه بهه ت اضها ایرهان شاسهخ من هي اااه با هد پ ار چنههب

مهدی ه پ نبها بهاور

حههالشي ،ایرههان بایههد ار شگوههي اعههول بههه عههدس اجابه

ارخواسه

خههوا ،توسههط هبئه

مهدی ه یهها بههاور

تصه ین

نمایند.
تبصــر  :3اروهههورل تح ههق توصههه ه فههو  ،اسهههشور جلسههه عمهههومي منحصهه اي موضهههوعي خواهههدبوا فهههه ار
ت اضانامه ذف

دهاس .

تبصــر  :4هه ایط ترههكبل مجمهه عمههومي فو العههااه هماننههد هه ایط ترههكبل مجمهه عمههومي عههاا اسهه

پ

تصمبمال با اپ سوس شراه معشو اس .

ما

 :11پظایف مجام عمومي
الف –مجمع عمومي عا ي
 انشخاب اعضا هبئ -تصوی

باورسان اروورل پجوا ببم او یك بارو

مدی ه پ باور

اولي)

خط مري انجم

 -ب رسي پ تصوی شبرنوااال هبئ

مدی ه پ باور

باورسان)

 تعبب مباان حق عضوی -عا هبئ

مدی ه پ باور

باورسان)

 ب رسههي پ تصههوی ت اونامههه پ وورتحسههاب ارشمههدها پ هاینهههها سهها مههالي گم ههشه پ بواجهههسا شتي انجم .
ب – مجمع عمومي فوقالعا
 -تصوی

تنبب ال ار م اا اساسنامه

 -تصوی

انحی انجم

تبصــر  :1جلسههال مجههام عمههومي عههاا پ فههو العههااه بهها حضههور نماینههده تههاس ا خشبههار فمبسههبون انجمنوهها
علمي ای ان رسمب

مي یابد.

تبصـــر  :2مجهههام عمهههومي توسهههط هبئهه

رئبسهههها م فههه او یهههك ریهههبس ،یهههك منرهههي پ اپ نهههاظ اااره

مي وند.
تبصر  :3اعضا هبئ

ریبسه با اعیس پ شمی و ناماا خوا ار مجم انشخاب مي وند.
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تبصــر  :4اعضهها هبئ ه

مههدی ه پ بههاور

ریبسههه نوایههد او بههب فسههاني با ههند فههه خههوا را ار انشخابههال هبئ ه

فاندیدا ف اهاند.

پ– هيئت مدير
مــا

 :12هبئ ه

مههدی ج انجم ه م ف ه

او شههن عضههو اوههلي پ اپ عضههو عليالوههد اس ه  .فههه ه ه  3س ها

یكوار با رأ مخ ي او مبان اعضا شبوسشه انجم انشخاب مي وند.
 -12-1هبچبههك او اعضههها نميتواننههد بهههبم او اپ اپره مشهههوالي بههه عضهههوی

هبئهه

مهههدی ه انشخهههاب

وند.
ببم او  3شراه حاض ی ار جلسه مي توانند
4

 -12-2حدافت اپ عضو مرمو بند  )1-12اروورل فس
ب ا یك اپره ایس به عضوی
 -12-3عضوی ار هبئ
 -12-4هبئهه
نسو

هبئ

مدی ه ارشیند.

مدی ه افشخار اس .

مههدی ه حههدافت تهها اپ ه شههه شههس او انشخههاب ههدن ترههكبل جلسههه اااه پ بهها رأ فشوههي

به ت كبك پظایف خوا اقداس مينماید.

 -12-5فلبهه اسهناا تعوهد شپر پ اپرا بوهااارر بهها امضها رئهبس هبهأل مههدی ه پ خاانهه اار همه اه بها موه
انجم پ نامهها رسمي با امضا رئبس هبأل مدی ه یا نای
مههدی ه موظههف اس ه

 -12-6هبئ ه

ارسا اعوتنامه یا تل
 -12-7جلسههال هبئهه
افت ی

ب حس ه

رئبس هبأل مدی ه معشو اس .

نبههاو ه ه یههك مههاه یكوههار ترههكبل جلسههه اهههد .فاوههله ب هب
مدی ه حداقل سه رپو اس .

با تاریخ تركبل جلسه هبئ

مههدی ه بهها حضههور افت یهه

اعضهها رسههمب

ميیابههد پ تصههمبمال مشخههمه بهها

شرا موافق ،معشو اس .
مههدی ه ثو ه

 -12-8فلبههه مصههوبال هبئ ه

پ شههس او امضهها اعضهها ار افش ه وورتجلسههال هبئ ه

م هدی ه

نسودار مي وا.
 -12-9هه ف

اعضهها هبئهه

عههمر موجههه بههه ترههخبو هبئ ه
عضو غای

مههدی ه ار جلسههال ضهه پر اسهه

پ غبوهه

مههدی ه تهها سههه جلسههه مشههوالي پ شههن جلسههه مشنههاپب ار حك ه اسههشع ا

خواهدبوا.

 -12-10اروهورل اسههشع ا ،ب فنههار یهها فههول هه یههك او اعضهها هبئه
مدل باقبماندج اپرج عضوی
-12-11

ههه یههك او اعضهها بههدپن

ف

باور

مههدی ه ،عضههو عليالوههد به ا

به جانربني پ تعبب خواهد د.

باورسان) ار جلسال هبئ
5

مدی ه بدپن اا ش حق رأ مجاو اس .

ما

 :13هبئ

مدی ه نماینده قانوني انجم ميبا د پ پظایف اخشبارال شن به

ح وی اس :

 -13-1اااره امور جار انجم نوق اساسنامه پ مصوبال مجم عمومي
 -13-2تركبل گ پهها علمي انجم  ،تعبب پظایف پ نظارل ب فعالب
 -13-3هبئه

شنوا

مههدی ه ميتوانههد هه اقههداس پ معاملههها را فههه ضه پر بدانههد ار مههورا ن ههل پ انش هها امههوا

غب من ههو پ توههدیل بههه احس ه یهها ت ه هب پ فههك ره ه پ اسههش ار بههه اسههشتنا پاگههمار قطعههي امههوا
غب من و فه مسشلاس تصوی

انجاس مياهد.

مجم عمومي اس

 -13-4جهها اربههارج موضههوعاتي فههه بههه موجهه
وههیحب
به رعای

خههاص مجههام عمههومي اس ه  ،هبئ ه
حدپا موضود فعالب

م ههاا اساسههنامه اخههم تصههمب پ اقههداس اربههاره شنوهها ار
مههدی ه فلبههه اخشبههارال وس ب ه ا اااره امههور را مر ه پ

انجاس اارا ميبا د.

 -13-5توبههه گههاارو سهها نه پ تنظههب تهه او نامههه مههالي پ وورتحسههاب ارشمههدها پ هاینهههها انجمهه
ب ا تصوی ار مجم عمومي پ ارائه به م ج نظارل ار موق م ر.
 -13-6اقامههه اعههو پ شاسههخسویي بههه اعههاپ ا ههخاص ح ب ههي یهها ح ههوقي ار تمههاس م اج ه پ م احههل
ااارسي با حق تعبب پفبل پ حق توفبل بهغب .
ف ار مجام علمي ااخلي پ خارجي

 -13-7انشخاب پ مع في نمایندگان انجم ب ا

 -13-8اج ا ن حها پ ب نامهها علمي ار چارچوب پظایف انجم
 -13-9جل

هدایا پ فمكوا مالي

 -13-10اهدا بورسوا تح ب اتي پ شموو ي
انجمهه ار مجههام علمههي ااخلههي پ خههارجي بهها رعایهه

 -13-11اتخههاذ تصههمب ار مههورا عضههوی
قوانب پ م رال جار فرور.
 -13-12ارسا گااروها
 -13-13هبئ ه

وس به فمبسبون انجم ها علمي پوارل علوس ،تح ب ال پ فناپر

مههدی ه موظههف اس ه

ظ ه ف حههدافت  4مههاه شههبم او شایههان اپره تصههد خههوا نسههو

ف اخهههواني مجمههه عمهههومي پ انشخهههاب هبئههه

ب هه

مهههدی ه جدیهههد اقهههداس پ بیفاوهههله نشهههای را همههه اه بههها

وورتجلسه مجم عمومي ب ا ب رسي به فمبسبون انجم ها علمي ارسا نماید.
تبصــر  :هبئه

مهدی ه شبرههب تهها تایبههد هبئه

تح ب ال پ فناپر مسئولب

مههدی ه جدیههد او سههو فمبسههبون انجم ههها علمههي پوارل علههوس،

امور انجم را ب عوده خواهداا
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.

ج – بازرس (بازرسان)
مــا

 :14مجم ه عمههومي عههاا  ،یههك ن ه را بهههعنوان بههاور

اوههلي پ یههك ن ه را بههه عنههوان عليالوههد

ب ا مدل سه سا انشخاب مينماید.
تبصر  :انشخاب مجدا باور یا باورسان بیمان اس .
ما

 :15پظایف باور

یا باورسان به

ح وی اس .

 -15-1ب رسي اسناا پ افات مالي انجم پ توبه گاارو ب ا مجم عمومي
مههدی ه پ توبههه گههاارو او عملكهه ا انجم ه بهه ا انههید مجمهه

 -15-2ب رسههي گههاارو سهها نه هبئهه
عمومي
 -15-3گاارو ه گونه تخلف هبئ

مدی ه او م اا اساسنامه به مجم عمومي پ م اج ذیصیح

تبصــر  :فلبههه اسههناا پ مههدارن انجمهه اعهه او مههالي پ غب مههالي را ار ههه ومههان پ بههدپن قبههد پ هه
سو هبئ

مدی ه ب ا ب رسي ار اسش

باور

بایههد او

باورسان) ق ارگب ا.

فصل پنجم – گروههاي علمي انجمن
مــا

 :16انجم ه ميتوانههد گ پهههها پ فمبشهههها وی ه را ترههكبل اهههد فههه ب اسهها

سو هبئ

مدی ه ب ا شنوا تعبب

وا به فعالب

ه ح پظههای ي فههه او

ميش ااوند.

 )1گ پهوا تخصصي
 )2فمبشه شمووو پ شدپهم
 )3فمبشه انشرارال
 )4فمبشه شمار پ انیعال
 )5فمبشه شمی و پ رپابط عمومي
 )6فمبشه گ اهمایيها علمي
 -16-1انجم ه مجههاو بههه ترههكبل گ پهوهها پ فمبشهههها ایس ه
ميبا د.
فصل ششم – بو جه و موا متفرقه
ما

 :17مناب مالي انجم عوارتند او:
 -17-1حق عضوی

اعضا
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فههه ب ه حس ه

نبههاو احسهها

مي ههوا ،نبهها

 -17-2ارشمهههدها نا هههي او ارائهههه خهههدمال شموو هههي پ شدپهرهههي پ مرهههاپرها پ فههه پو فشههه

پ

نر یال علمي
 -17-3اریاف

هدایا پ فمكوا

 -17-4فلبه عواید پ ارشمدها انجم و ف اهداف پ موضود مااه  5ای اساسنامه خواهد د.
مــا

 :18ارشمههدها پ هاینهههها انجمهه ار افههات قههانوني ثوهه پ هه ح شن ههه سهها شههس او تصههوی ار

مجم عمومي به فمبسبون انجمنوا علمي پوارل علوس ،تح ب ال پ فناپر ارسا مي وا.
ما
مــا

 :19فلبه پجوه انجم ار حساب مخصووي به ناس انجم ناا بانكوا فرور نسودار مي وا.
 :20هبچبههك او مسسسههب یهها وههاحوان س ه مایه حههق ب اا ه

یهها تخصههبو هب گونههه سههوا اع ه او

سهوا سهواس یهها سه مایه را ندا هشه پ خههوا پ پابسهشسان ارجهه یههك شنوها نميتواننهد موههاارل بهه انجهاس معههامیل
با مسسسه نمایند.
مــا

 :21فلبههه مههدارن پ ش پنههده مههالي پ غب مههالي م ه توط بهها فعالب ههها انجم ه ار محههل افش ه م فهها

انجم ه نسوههدار مي ههوا پ ار موق ه م اجعههه م ج ه نظههارل یهها سههای م اج ه وههیحب اار ار اخشبههار شنههان
ق ار خواهد گ ف .
مــا

 :22ه گونههه تنببهه ار م ههاا اساسههنامه ،شههس او تصههوی فمبسههبون انجمنوهها علمههي پوارل علههوس،

تح ب ال پ فناپر معشو اس .
مــا

 :23انجمهه تابعبهه جموههور اسههیمي ایهه ان را اارا پ اعضهها شن بههه نههاس انجمهه حههق فعالبهه

سباسي یا پابسشسي به گ پهها پ احااب سباسي را ندارند.
مــا

 :24اروههورل تصههوی

انحههی انجمهه ار مجم ه عمههومي ،همههان مجم ه هبئهه

ش ااخ ه ایههون پ پوههو مطالوههال انجم ه انشخههاب خواهههدف ا .هبئ ه
مطالوهههال پ ش ااخههه

تسههویه موظههف اس ه

تسههویها را بهه ا
شههس او پو هو

بهههدهبوا فلبهههه اارایبوههها من هههو پ غب من هههو انجمههه را بههها نظهههارل پوارل علهههوس،

تح ب ال پ فناپر به یكي او مسسسال شموو ي یا شدپهري فرور پاگمار فند.
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مــا

 :25ایهه اساسههنامه مرههشمل بهه

ههم فصههل 25 ،مههااه 47 ،وی مههااه پ  17توصهه ه ار جلسههه مههورخ

 1397/03/22مجم عمومي انجم به تصوی

رسبد.
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