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 بسمه تعالي

 معدن ايران يانجمن مهندس یهاساسنام

 فصل اول  ـ كليات و اهداف

بهبود امور كمک به كمي و كيفي نيروهای متخصص و  یای مهندسي معدن و توسعهقگسترش، پيشبرد و ارت برایـ 1 یماده

ها و مؤسسات ارتباط بين مراكز علمي و پژوهشي و دستگاه یو توسعه، مرتبط های آموزشي و پژوهشي و فناوری در زمينه

انجمن مهندسي معدن ایران كه از این پس در این اساسنامه انجمن ناميده  ،معدن و صنایع معدنيی صنعتي و اجرایي در زمينه

 .دشوميتشكيل  ،شودمي

كند و از تاریخ ثبت دارای و فني فعاليت مي های علمي و پژوهشيدر زمينه كهانتفاعي غيراست ای سسهؤـ انجمن م2 یماده

 .استقانوني انجمن  یيس انجمن نمایندهیشخصيت حقوقي است و ر

ميوری افنهای علمي وزارت علوم، تحقيقات و ـ مركز انجمن در تهران است و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن3 یماده

 .دشوتواند در هر منطقه از كشور تشكيل 

رساني به اعضای انجمن، نشاني جدید را مؤظف است ضمن اطالع هيأت مدیرهصورت تغيير نشاني مركز اصلي انجمن  تبصره: در

 .كندو نسبت به ثبت قانوني آن اقدام اعالم ات و فناوری قهای علمي وزارت علوم، تحقيبه كميسيون انجمن صورت كتبيبه

 .استشود و ملزم به رعایت قوانين جمهوری اسالمي ـ انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشكيل مي4 یماده

 هاوظايف و فعاليت فصل دوم ـ

 این اساسنامه، اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد: 1 یدر ماده یاد شدهف اهدانيل به  برایانجمن  ـ 5 یماده

های بر اساس ظرفيت ي معدنصنایع معدن و ی حوزهدر المللي فرهنگي در سطح ملي و بين ات علمي وقتحقيانجام  -5-1

 .علمي اعضا

های مربوط ها و برنامهارزیابي و بازنگری طرح یگذاری در زمينههمكاری با نهادهای اجرایي، علمي، پژوهشي و سياست -5-2

 علمي موضوع فعاليت انجمن.های در زمينه يو پژوهش يبه امور آموزش

ارتقای جایگاه مهندسي معدن در نظام مهندسي مهندسين معدن و  افزایيهای ذیربط برای توانهمكاری با سازمان -5-3

 كشور.

سمت معدنكاری زیستي و حركت مستمر بههای معدنكاری با الزامات محيطتر فعاليتتالش برای سازگاری هرچه بيش -5-4

 پذیر.مسئوليت

برداری صيانتي از منابع و بهره ی معدن و صنایع معدنيدر حوزه وریهای ذیربط برای ارتقای بهرههمكاری با سازمان -5-5

 پذیر ملي.پایان

 .ترغيب و تشویق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان و معدنكاران ممتاز -5-6

  .خدمات آموزشي و پژوهشي یهارای -5-7
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 المللي.ای و بينهای علمي در سطح ملي، منطقهشهمایتشكيل  -5-8

 .انتشار كتب و نشریات علمي -5-9

 فصل سوم ـ شرايط و انواع عضويت

 شرح زیر است:شرایط عضویت در انجمن بهـ 6 یماده

 . آنمفاد رعایت التزام نسبت به انجمن و  یپذیرش اساسنامه -6-1

 . عموميمجمع  پرداخت حق عضویت تعيين شده توسط -6-2

 شرح زیر است:انواع عضویت در انجمن به -7 یماده

 عضویت پيوسته -7-1

ی مهندسي معدن و كارشناسي ارشد )فوق ليسانس( در رشته یافرادی كه حداقل دارای درجه یسسان انجمن و كليهؤم

كار  یسال سابقه 5حداقل  ها وكارشناسي )ليسانس( در این رشته یهای مهندسي وابسته باشند و یا دارای درجهرشته

 انجمن درآیند. یتوانند به عضویت پيوستهباشند، مي

 .شودميت مدیره تعيين أهي با رأی موافق حداقل دو سوم اعضای اصليهای مهندسي وابسته : رشته1ی تبصره

كار مفيد در  یسال سابقه 10شناسي با حداقل زمين ی: دارندگان مدارج تحصيلي كارشناسي ارشد یا باالتر در رشته2ی تبصره

 انجمن درآیند. یتوانند به عضویت پيوستهامور آموزشي یا پژوهشي و اجرایي معدني مي

 عضویت وابسته -7-2

توانند های مهندسي وابسته باشند، ميی مهندسي معدن و سایر رشتهكارشناسي در رشته یكساني كه دارای درجه یكليه

 انجمن درآیند. یابستهبه عضویت و

 عضویت دانشجویي -7-3

های مهندسي وابسته در مقطع كارشناسي به تحصيل اشتغال مهندسي معدن و سایر رشته یدانشجویاني كه در رشته یكليه

 توانند به عضویت دانشجویي انجمن درآیند.دارند، مي

 عضویت افتخاری -7-4

و یا در  های مرتبط با مهندسي معدن حائز اهميت خاص باشدآنان در زمينههای ایراني و خارجي كه مقام علمي شخصيت

 توانند به عضویت افتخاری انجمن درآیند.ای كرده باشند، ميهای موثر و ارزندهپيشبرد اهداف انجمن كمک

 عضویت حقوقي -7-5

توانند به عضویت ، ميصنایع معدنيو و صنعتي مرتبط با معدن  ، اجرایيهای علمي، پژوهشيدر زمينه اشخاص حقوقي فعال

 حقوقي انجمن درآیند.
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د عنوان حق عضویت پرداخت خواهنبهد شوميتعيين  مجمع عموميهر یک از اعضاء ساالنه مبلغي را كه ميزان آن توسط  -8 یماده

 كرد.

 كند.اد نمي: پرداخت حق عضویت هيچگونه حق و ادعایي را نسبت به دارایي انجمن برای اعضاء ایج1 یتبصره

  اند.: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف2 یتبصره

 عضویت ی: خاتمه9 یماده

 یابد:عضویت اعضاء در یكي از موارد زیر خاتمه مي

 .استعفای كتبي -9-1

 .عدم پرداخت حق عضویت -9-2

 ت مدیره است.أعضویت با هي ییيد خاتمهأتبصره: ت

 اركان انجمن  فصل چهارم ـ

 :از عبارتند انجمن اصلي اركان -10 یماده

 .الف ـ مجمع عمومي

 .ت مدیرهأب ـ هي

 .ج ـ بازرس

 الف ـ مجمع عمومي

  شود.العاده تشكيل ميصورت عادی یا فوقاعضای پيوسته بهمجمع عمومي با شركت  -11 یماده

شود و كثيراالنتشار انجام مي یصورت كتبي یا از طریق درج آگهي در روزنامه: دعوت برای تشكيل مجامع عمومي به 1ی تبصره

 باید حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطالع اعضاء برسد.

 مانع است.ی بالأت مجمع عمومي عادی بدون حق رانجمن در جلسا ی: شركت اعضای افتخاری و وابسته2ی تبصره

و  انجمن )اصالتاً یپيوسته عالوه یک كل اعضایهشود و با حضور نصف ببار تشكيل ميیکمجمع عمومي عادی سالي  -11-1

 تواند حداكثر وكالت یک عضو غایب را داشته باشد.یابد. هر عضو حاضر مي( رسميت ميوكالتاً

شود تشكيل ميحداقل بيست روز بعد  یدوم به فاصله یمجمع رسميت نيابد، جلسه كه در دعوت نخستدر صورتي -11-2

 كند.رسميت پيدا ميی أ( دارای حق رو وكالتاً اً تو با هر تعداد افراد حاضر )اصال

 ی معتبر است.أ( دارای حق رو  وكالتاً )اصالتاً تبصره: تصميمات مجمع عمومي عادی با اكثریت آرای حاضرین

يس یا بازرس انجمن و یا با تقاضای كتبي یک یت مدیره یا رأالعاده در موارد ضروری با دعوت هيمجمع عمومي فوق -11-3

 شود.اعضای پيوسته تشكيل ميمجموع سوم 
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و تصميمات  است  1-11مذكور در بند  عاده مشابه شرایط مجمع عمومي عادیالمجمع فوق ی: شرایط رسميت جلسه1ی تبصره 

 ( معتبر است.و وكالتاٌ آن با حداقل دو سوم آرای حاضرین )اصالتاً

پاسخ العاده مبني بر تشكيل مجمع فوقپيوسته اعضای مجموع یک سوم ت مدیره و بازرس انجمن به تقاضای أهياگر : 2 یتبصره

در چنين حالتي،  .نداقدام كنالعاده به دعوت مجمع عمومي فوق نسبت توانند مستقيماًميبدهند، متقاضيان منفي 

 .دكننت مدیره و بازرس تصریح أت خود توسط هيدر آگهي دعوت، به عدم اجابت درخواسباید  كنندگاندعوت

  .موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده استبه  ، دستور جلسه منحصر2 ی: در صورت تحقق تبصره3 یتبصره

و از ميان اعضای يس، یک منشي و دو ناظر كه توسط مجمع ای مركب از یک ریيسهیت رأمجامع عمومي توسط هي -12 یماده

 .دشومياداره  ،شوندانتخاب ميدارای حق رأی مجمع 

 اند.ره و بازرس نامزد كردهت مدیأكه خود را در انتخابات هييسه نباید از بين كساني باشند ت ریأاعضای هي تبصره:

 ـ وظایف مجمع عمومي عادی13ماده 

 .ت مدیره و بازرسأانتخاب اعضای هي -13-1

 .انجمن مشيتصویب خط  -13-2

 .ت مدیره و بازرسأبررسي و تصویب پيشنهادهای هي -13-3

 .تعيين ميزان حق عضویت -13-4

 .سال آتي انجمن یهای سال مالي گذشته و بودجهبررسي و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه -13-5

 العادهوظایف مجمع عمومي فوق -14ی ماده

 .اساسنامه تصویب تغييرات در مفاد -14-1

 .تصویب انحالل انجمن -14-2

 .ت مدیره و بازرسأعزل هي -14-3

  انجمن سسؤت مأهي یالعاده بر عهدهوظایف مجامع عمومي عادی و فوق یتبصره: تا زمان تشكيل اولين مجمع عمومي، كليه

 .است

 ت مديرهأب ـ هي

اعضای مجمع عمومي ی مخفي أبا ركه  استالبدل نفر عضو علي 3نفر عضو اصلي و  7 انجمن مركب از یت مدیرهأهي -15 یماده

 شوند.انجمن انتخاب مي یاز ميان اعضای پيوستهعادی 

 است.سال  عضویت در هيأت مدیره سه یدوره -15-1

 ت مدیره انتخاب شوند.أمتوالي به عضویت هي بار دوتوانند بيش از هيچيک از اعضا نمي -15-2
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توانند برای یک آرای حاضرین در جلسه، مي سه چهارمدر صورت كسب حداقل  2-15حداكثر دو عضو مشمول بند  -15-3

 ی دیگر به عضویت هيأت مدیره درآیند.دوره

 كند.ی كتبي نسبت به تفكيک وظایف خود اقدام ميأبا ر ماه پس از انتخاب شدن، ت مدیره حداكثر تا یکأهي -15-4

 ،همراه با مهر انجمن رادانجمن و خزانهيس ینایب ر یا يس یاسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مشترك ر یكليه -15-5

 معتبر است.همراه با مهر انجمن نایب ریيس های رسمي با امضای رئيس یا و نامه

دعوتنامه یا تلفن با تاریخ ارسال بين  یبار تشكيل جلسه دهد. فاصلهیکحداقل ظف است هر ماه ؤت مدیره مأهي -15-6

 ت مدیره حداقل سه روز است.أهي یتشكيل جلسه

 ت مدیره افتخاری است.أعضویت در هي -15-7

یابد و تصميمات متخذه با اكثریت آرای موافق رسميت ميی اصلي ت مدیره با حضور اكثریت اعضاأجلسات هي -15-8

 معتبر است.حاضرین 

 شود.ت مدیره نگهداری ميأدر دفتر صورتجلسات هي ءپس از امضای اعضات مدیره أمصوبات هي یكليه -15-9

 .است  الزاميت مدیره در جلسات أشركت اعضای هي -15-10

 یمنزلهبه غيرمتواليمتوالي و یا پنج جلسه  یسه جلسهدر ت مدیره أهياصلي هر یک از اعضای غيرموجه غيبت  -15-11

 است. ت مدیره أهيموجه یا غيرموجه بودن غيبت با تشخيص . استاستعفای وی 

آرای ميزان ترتيب بهالبدل علي اعضایت مدیره، أهياصلي بركناری یا فوت هر یک از اعضای ، در صورت استعفاء -15-12

ها آن جانشين عنوان اعضای اصليمدیره، بهمسئوليت هيأت یدوره یبرای باقيماندهعمومي، ده در مجمع شكسب 

 .شوندمي

 ی مجاز است.أت مدیره بدون حق رأت بازرس در جلسات هيشرك -15-13

ماه پيش از پایان تصدی خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب  4ظف است ظرف حداكثر ؤت مدیره مأهي -15-14

های به كميسيون انجمنج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي برای بررسي و بالفاصله نتای جدید اقدام یت مدیرهأهي

 علمي ارسال كند.

 و بازرست مدیره أوری، هياهای علمي وزارت علوم، تحقيقات و فنجدید از طرف كميسيون انجمن یت مدیرهأیيد هيأتبصره: تا ت

 خواهد داشت. هپيشين مسئوليت امور انجمن را بر عهد

 ت مدیرهأهيو اختيارات وظایف  -16 یماده

آن یموجب مفاد این اساسنامه اخذ تصميم و اقدام دربارهبهموضوعاتي كه  یو جز درباره استقانوني انجمن  یت مدیره نمایندهأهي

و موضوع فعاليت انجمن انجمن در چارچوب امور  یبرای ادارهرا اختيارات الزم  یكليه ،ها در صالحيت خاص مجامع عمومي است

 :موارد زیر اشاره كردتوان بهمدیره ميوظایف و اختيارات هيأت . از جملهددارمفاد اساسنامه 

  .امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي یاداره -16-1

 ها.های علمي انجمن، تعيين وظایف و نظارت بر فعاليت آنتشكيل گروه -16-2
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 ال اموال غيرمنقول كه مستلزم تصویب مجمع عمومي است.ضروری در مورد نقل و انتق یانجام هرگونه اقدام و معامله -16-3

های انجمن برای تصویب در مجمع عمومي گزارش ساالنه و تنظيم تراز مالي و صورتحساب درآمدها و هزینه یتهيه -16-4

 در موعد مقرر. قانونيجع اه به مرو ارایساالنه 

قوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل دعوی و پاسخگویي به دعاوی اشخاص حقيقي یا ح یاقامه -16-5

 و حق توكيل به غير.

 انتخاب و معرفي نمایندگان انجمن برای شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي. -16-6

 های علمي در چارچوب وظایف انجمن.ها و برنامهاجرای طرح -16-7

 های مالي.جلب هدایا و كمک -16-8

 های تحقيقاتي و آموزشي و جوایز علمي.اهدای بورس -16-9

 اساسنامه. 1-7بند  1ی های مهندسي وابسته موضوع تبصرهتعيين رشته -16-10

 جمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعایت قوانين و مقررات جاری كشور.اتخاد تصميم در مورد عضویت ان -16-11

 .ات و فناوریقتحقي ی علمي وزارت علوم،هاهای الزم به كميسيون انجمنارسال گزارش -16-12

 بازرس -پ

سال انتخاب  سهالبدل برای مدت عنوان بازرس اصلي و یک نفر را به عنوان بازرس عليمجمع عمومي عادی یک نفر را به -17 یماده

 كند.مي

 بصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بالمانع است.ت

 وظایف بازرس -18 یماده

  .گزارش برای مجمع عمومي یاسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه بررسي -18-1

 گزارش از عملكرد انجمن برای اطالع مجمع عمومي. یمدیره و تهيه تأهي یبررسي گزارش ساالنه -18-2

 نامه و مصوبات مجمع به مجمع عمومي.ساسا ت مدیره از مفادأگزارش هرگونه تخلف احتمالي هي -18-3

انجمن  یت مدیرهأاسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط باید توسط هي یتبصره: كليه

 برای بررسي در دسترس بازرس قرار گيرد.

 انجمنهای اجرايي و كميتههای علمي فصل پنجم ـ گروه

ها ها و كميتهاز جمله این گروه .ي را تشكيل دهدیهاها وكميتهتواند گروهميهای خود فعاليت یبرای توسعهانجمن  -19 یماده

 توان به موارد زیر اشاره كرد:مي

 .و نظایر آن اكتشاف، استخراج، فرآوری، محيط زیستاز قبيل  های تخصصيگروه -19-1



7 

 

  .ی پایدارتوسعه یكميته -19-2

 ی برنامه.كميته -19-3

 ای.و مشاوره ی امور قراردادهای آموزشي، پژوهشي،كميته -19-4

 ی جذب اعضاء.كميته -19-5

 .انتشارات یكميته -19-6

 الملل.و بين روابط عمومي یكميته -19-7

 .علمي هایهمایش یكميته -19-8

 .آمار و اطالعات یكميته -19-9

 انجمن است. یت مدیرهبا هيأ هاو تعيين وظایف آن هاها و كميتهتصویب تشكيل گروه تبصره:

 بودجه و موارد متفرقه فصل ششم ـ

 منابع مالي انجمن عبارتند از: -20 یماده

 .حق عضویت اعضاء -20-1

 .ایهرو مشاو ،پژوهشي ،خدمات آموزشي یهدرآمدهای ناشي از ارای -20-2

 .هاهدایا و كمک -20-3

 این اساسنامه خواهد شد. 5 یموضوع مادهانجام وظایف عواید و درآمدهای انجمن صرف  یكليه تبصره:

آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومي به كميسيون  یهای انجمن در دفاتر قانوني ثبت و ترازنامهو هزینهدرآمدها  -21ی ماده

 شود.وری ارسال مياهای علمي وزارت علوم، تحقيقات و فنانجمن

 شود.های كشور نگهداری ميه نام انجمن نزد بانکمخصوصي بهای یا حسابكليه وجوه انجمن در حساب  -22 یماده

 عم از سود سهام یا سرمایه را ندارندسسين یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصيص هيچگونه سودی اؤیک از م هيچ -23 یماده

 ند.يستسسه نؤبه انجام معامالت با م مجازها یک آن یو خود و وابستگان درجه

شود و در های انجمن در محل دفتر مركزی انجمن نگهداری ميهای مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليتپروندهرك و اكليه مد -24ماده 

 در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.قانوني دار صالحيتمراجع  یمراجعهمواقع 

 قيقات و فناوری معتبر است.های علمي وزارت علوم، تحگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصویب كميسيون انجمنهر -25ماده 

ها و احزاب و اعضای آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي یا وابستگي به گروه بعيت جمهوری اسالمي ایران را داردانجمن تا -26ماده 

 سياسي را ندارند.
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ای را برای پرداخت دیون و وصول ت تسویهأدر صورت تصویب انحالل انجمن توسط مجمع عمومي، همان مجمع هي -27ماده 

های منقول و دارایي یكليه هاپرداخت بدهي ظف است پس از وصول مطالبات وؤت تسویه مأد. هينكميمطالبات انجمن انتخاب 

 كشور واگذار كند. های علمياز انجمنبه یكي وری افنغيرمنقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقيقات و 

مجمع عمومي  22/10/95 مورخ  یتبصره در جلسه 19ر ماده و  زی 70 ماده، 28فصل،  6این اساسنامه مشتمل بر  -28ماده 

 انجمن به تصویب رسيد.العاده فوق




