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ی  ن ع نا  اناسا یی ا رو ل   جارت 
  
  

  و اهداف كليات -فصل اول
متخصـص و   يروهـا ين يفـ يو توسعه ك كيتجارت الكترون يعلم يو ارتقا شبرديپ و منظور گسترش به  :1ماده 
انجمـن علمـي تجـارت الكترونيكـي      ك،يـ تجارت الكترونهاي  نهيدر زم يو پژوهش يبه امور آموزش دنيبهبود بخش

  تشكيل مي گردد. كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي شود،يران ا
از در زمينه هاي علمي و پژوهشي و فنـي فعاليـت مـي كنـد و     و است غيرانتفاعي  موسسه اي  انجمن : 2ماده 

 .باشد يس هيأت مديره آن نماينده قانوني انجمن مييداراي شخصيت حقوقي است و ر ثبتتاريخ 

پس از موافقت كميسيون انجمن هاي علمي مي تواند و شعب آن مي باشد تهران  مركز انجمن در شهر:  3ماده 
 در هر منطقه از كشور تشكيل شود.  

مديره مي تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه  هيأتتبصره: 
شود و كتبا به اطـالع كميسـيون انجمـن هـاي علمـي وزارت علـوم،        موضوع در روزنامه رسمي كثيراالنتشار اعالم

     تحقيقات و فناوري برسد.
ملزم بـه رعايـت قـوانين     شود و براي مدت نامحدود تشكيل مي  : انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه 4ماده 

  است.جمهوري اسالمي ايران 

 
 ها وظايف و  فعاليت –فصل دوم 

ـ  زيرانجمن اقدامات  ،اساسنامهاين  )1(مذكور در ماده  هدف هايبه به منظور نيل  :5ماده  عمـل خواهـد   ه را ب
 :آورد

انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه اي  -1-5
  تجارت الكترونيك سروكار دارند.   با علم

ي در زمينه ارزيابي و بـازنگري و اجـراي طـرح هـا و     با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشهمكاري  -2-5
  زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در

  تجليل از محققان و استادان ممتازترغيب و تشويق پژوهشگران و  -3-5
  ژوهشي و فنيارائه خدمات آموزشي و پ -4-5
  المللي بين و، منطقه اي طح مليهاي  علمي در س برگزاري گردهمايي -5-5
  انتشار كتب و نشريات علمي -6-5
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  عضويتانواع و شرايط  -فصل سوم 
 :عضويت پيوسته -1-6

موسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشـته تجـارت الكترونيـك و    
 رشته هاي وابسته باشند، مي توانند به عضويت پيوسته درآيند.  

  :عضويت وابسته -2-6
سال به نحوي در يكي از رشته هاي مذكور در بند  5اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 

  شاغل باشند.  6- 1
    :عضويت دانشجويي -3-6

كليه دانشجوياني كه در رشته هاي تجارت الكترونيك، مهندسي فنـĤوري اطالعـات، مهندسـي كـامپيوتر،     
  اقتصاد، به تحصيل اشتغال دارند.   مهندسي صنايع، مديريت،

  :عضويت افتخاري -4-6
هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه هاي تجارت الكترونيك حائز اهميت خاص  شخصيت

  باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك هاي موثر و ارزنده اي نموده باشند.  
  :اعضاي موسساتي (حقوقي) -5-6

زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مـي تواننـد بـه عضـويت انجمـن      سازمان هايي كه در 
  درآيند.
مـي تواننـد بـا تصـويب      6-1راي درجه كارشناسي در يكي از رشته هاي مذكور در بند ا: افراد د1تبصره 
  مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.   هيأت

  محسوب مي شوند.   : اعضاي موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن2تبصره 
مجمع عمومي تعيـين مـي گـردد بـه عنـوان حـق       ساالنه مبلغي را كه ميزان آن توسط  ءهر يك از اعضا :7ماده 

  عضويت پرداخت خواهد كرد.  
: پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضـو ايجـاد نمـي    1تبصره 

  كند.  
 خاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند. : اعضاي افت2تبصره             

  عضويت دريكي از موارد زير خاتمه مي يابد:   :8ماده 
  استعفاي كتبي -1-8
  عدم پرداخت حق عضويت ساالنه -2-8

   مديره است.   هيأتتبصره: تاييد خاتمه عضويت با 
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  اركان انجمن –فصل چهارم  

 اركان اصلي عبارتند از: :9ماده 

  بازرسج:                    ت مديرهئهيب:                           ع عموميمجمالف: 

  مجمع عمومي :الف

 به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.  مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته  :10ماده 

وه يك كـل  حضور يا راي كتبي نصف به عال اشود و ب يكبار تشكيل مي يمجمع عمومي عادي سال -1-10
  اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراء معتبر است.    

مديره يـا بـازرس (بازرسـان) و يـا بـا       هيأتا دعوت ضروري ب مورددر فوق العاده مجمع عمومي  -2-10
  تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي شود.  

عمومي رسميت نيافت جلسه دوم به فاصله حـداقل   در صورتي كه در دعوت نخست جلسه مجمع -3-10
مي شود و با تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت. در ضمن اخـذ آراء مـي   تشكيل بيست روز بعد 

  انجام شود.   -مديره تدوين مي شود هيأتبراساس آيين نامه اي كه توسط  -تواند بصورت مكاتبه اي
گهي در روزنامه كثيراالنتشار است و بايد آه صورت كتبي يا بمع عمومي امجدعوت براي تشكيل  :1تبصره 

 حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطالع اعضاي پيوسته برسد. 

اعضاي پيوسته مي توانند مستقيما اقدام به دعوت براي تشـكيل مجمـع عمـومي فـوق     يك سوم :  2تبصره 
رس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفـي داده باشـد و   مديره و نيز باز هيأتالعاده نمايند مشروط بر اينكه 

مديره يا بازرس  هيأتدر چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط 
   تصريح نمايند.  

موضوعي خواهد بود كه در تقاضا اًً در صورت تحقيق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصر:  3تبصره 
  است.   نامه ذكر شده

: شرايط تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همانند شرايط تشـكيل مجمـع عمـومي عـادي اسـت و      4تبصره 
  تصميمات با دو سوم آراء معتبر است. 

  وظايف مجامع عمومي :11ماده 
  مجمع عمومي عادي -الف

 و بازرس (بازرسان در صورت وجود بيش از يك بازرس اصلي)انتخاب اعضاي هيأت مديره  -

  خط مشي انجمن تصويب -
  مديره و بازرس (بازرسان) هيأتبررسي و تصويب پيشنهادات  -
  تعيين ميزان حق عضويت -
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  مديره و بازرس (بازرسان) هيأتعزل  -
لي گذشته و بودجه سـال  بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي سال ما -

 آتي انجمن

  مجمع عمومي فوق العاده -ب
  اد اساسنامهتصويب تغييرات در مف -
  تصويب انحالل انجمن -

: جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده با حضور نماينده تام االختيـار كميسـيون انجمـن    1تبصره 
  هاي علمي ايران رسميت مي يابد.  

يس، يك منشي و دو ناظر اداره مـي  ئرئيسه اي مركب از يك  ر هيأت: مجامع عمومي توسط 2تبصره  
  شوند.

  يسه با اعالم و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي شوند.ئر هيأت : اعضاي3تبصره 
مديره و بازرس  هيأتيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات ئر هيأت: اعضاي 4تبصره 

 كانديدا كرده اند.

   هت مديرئهي – ب
سـال يكبـار    2هر  كه. است البدلعضو علي نفر  2و عضو اصلي نفر  5مركب از انجمن ت مديره ئهي  :12ماده 

 مي شوند.  از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب  ي مخفيأبا ر

  مديره انتخاب شوند.   هيأتهيچيك از اعضا نمي توانند بيش از دو دوره متوالي به عضويت  -1-12
  مديره افتخاري است. عضويت در هيأت -2-12
ي كتبـي نسـبت بـه    ايره حداكثر تا دو هفته پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و بـا ر مد هيأت -3-12

  تفكيك وظايف خود اقدام مي نمايد. 

انجمـن و   مهـر بـا   همـراه دار  و خزانـه  انجمـن با امضـاي رئـيس    بهاداراوراق اسناد تعهدآور و كليه  -4-12
 است.   معتبر نايب رئيسانجمن يا هاي رسمي با امضاي رئيس  نامه

بر حسب نياز هر ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه هيأت مديره موظف است  -5-12
  مديره حداقل سه روز است.   هيأتيا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه 

عضا رسميت مي يابد و تصميمات متخذه بـا اكثريـت آراي   امديره با حضور اكثريت  هيأتجلسات  -6-12
  ر است.  موافق، معتب

مديره نگهداري  هيأتمديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات  هيأتكليه مصوبات  -7-12
  مي شود.  

مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بـدون عـذر موجـه     هيأتشركت اعضاي  -8-12
  اي عضو غايب خواهد بود.  مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعف هيأتبه تشخيص 
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مديره، عضو علـي البـدل بـراي مـدت      هيأتدر صورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي  -9-12
  باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

  مديره بدون داشتن حق راي مجاز است.   هيأتشركت بازرس (بازرسان) در جلسات  -10-12
  ره نماينده قانوني انجمن مي باشد و وظايف اختيارات آن به شرح زير است:مدي هيأت :13ماده 

  اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي -1-13
  تشكيل گروه هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها -2-13
بدانـد در مـورد نقـل و انتقـال امـوال      مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضـروري   هيأت -3-13

غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنقـول  
  كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است انجام مي دهد.  

حيت جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام دربـاره آنهـا در صـال    -4-13
مديره كليه اختيارات الزم براي اداره امور را مشروط به رعايـت حـدود    هيأتمع عمومي است، اخاص مج

  موضوع فعاليت انجام دارا مي باشد.
تهيه گزارش ساالنه و تنظيم تزار نامه مالي و صورتحساب درآمـدها و هزينـه هـاي انجمـن بـراي       -5-13

  رت در موقع مقررتصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظا
اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسـي   -6-13

  با حق تعيين وكيل و حق توكيل به غير
  انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي -7-13
  چوب وظايف انجمناجراي طرح ها و برنامه هاي علمي در چار -8-13
  جلب هدايا و كمك هاي مالي -9-13

  اهداي بورس هاي تحقيقاتي و آموزشي -10-13
و  داخلي و خـارجي بـا رعايـت قـوانين    علمي عضويت انجمن در مجامع  در مورداتخاذ تصميم  -11-13

  مقررات جاري كشور
  حقيقات و فناوريارسال گزارش هاي الزم به كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، ت -12-13
مـاه پـيش از پايـان دوره تصـدي خـود نسـبت بـه         4مديره موظف است ظـرف حـداكثر    هيأت -13-13

مديره جديد اقدام و بالفاصله نتايج را همراه بـا صـورت جلسـه     هيأتفراخواني مجمع عمومي و انتخاب 
  مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن هاي علمي ارسال نمايد.

كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علـوم،  مديره جديد از سوي  هيأتمديره پيشين تا تاييد  تهيأتبصره: 
  تحقيقات و فناوري مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

  (بازرسان) بازرس –ج 
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 بـراي بازرس علي البدل را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان يك نفر مجمع عمومي عادي  :14ماده 
 مدت دو سال انتخاب مي نمايد.

  بالمانع است.يا بازرسان بازرس مجدد : انتخاب  تبصره
 .شرح زير استيا بازرسان به وظايف بازرس  :15ماده 

  عمومي مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع دفاتربررسي اسناد و  -1-15

  مجمع عمومي براي اطالعمن انج گزارش از عملكردو تهيه بررسي گزارش ساالنه هيات مديره  -2-15

  گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي -3-15

تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي را در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سـوي  
 مديره براي بررسي در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گيرد.  هيأت

 
   انجمن گروه هاي علمي -نجم فصل پ 

انجمن مي تواند گروه ها و كميته هاي زير را تشكيل دهد كه براسـاس شـرح وظـايفي كـه از سـوي       :16ماده 
  ند.    زمديره براي آنها تعيين شود به فعاليت مي پردا هيأت

 گروه هاي تخصصي )1

 كميته آموزش و پژوهش )2

 كميته انتشارات )3

 كميته آمار و اطالعات )4

 و روابط عمومي كميته پذيرش )5

 كميته گردهمايي علمي )6

انجمن مجاز به تشكيل گروه ها و كميته هاي ديگري كه برحسب نياز احساس مـي شـود، نيـز     -1-16
  مي باشد.  

  
   بودجه و موارد متفرقه -ششمصل ف

 از: ندمنابع مالي انجمن عبارت :17 ماده

   حق عضويت اعضا -1-17
مشـاوره اي و فـروش كتـب و نشـريات     پژوهشي و  و آموزشي هاي ناشي از ارائه خدمات درآمد -2-17

  علمي
  ها هدايا و كمكدريافت  -3-17

  اين اساسنامه خواهد شد. 5صرف اهداف و موضوع ماده درآمد هاي انجمن كليه عوايد و  -4-17
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درآمدها و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شـرح آن هـر سـال پـس ازتصـويب در مجمـع        :18ماده 
  مومي به كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود.  ع

  كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانك هاي كشور نگهداري مي شود.   :19ماده 
هيچيك از موسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ گونه سودي اعم از سود سهام  :20ماده  

  ا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي توانند مبادرت به انجام معامالت با موسسه نمايند.ي
كليه مدارك و پرونده مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليت هـاي انجمـن در محـل دفتـر مركـزي انجمـن        :21ماده 

يت دار در اختيـار آنـان قـرار خواهـد     نگهداري مي شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا سـاير مراجـع صـالح   
  گرفت.

هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقـات   :22ماده 
  و فناوري معتبر است.

انجمن تابعيت جمهوري اسالمي ايران را دارد و اعضاي آن به نـام انجمـن حـق فعاليـت سياسـي يـا        :23ماده 
  ه گروه ها و احزاب سياسي را ندارند.وابستگي ب
تسويه اي را براي پرداخـت   هيأتدر صورت تصويب انحالل انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع  :24ماده 

تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخـت   هيأتديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. 
با نظارت وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري بـه يكـي از      ل انجمن را بدهي ها كليه دارايي هاي منقول و غيرمنقو

  موسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.
ــاده  ــر   :25م ــتمل ب ــنامه مش ــن اساس ــاده،  25فصــل،  6اي ــاده و  47م ــر م ــورخ   17زي ــه م تبصــره در جلس

  ................................ مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.  
 


