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 بسمه تعالي

 

 معاونت پژوهشي –وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 هاي علمي ايراندفتر انجمن

 

 ايران آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصالحي اساسنامه انجمن علمي

 

 کليات و اهداف –فصل اول 

توسیعه   و آسیي  شناسیي وریشیي و ار یاال ا ی اي      رشته منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علميبه :1ماده      

ي، آسیي  شناسیي وریشی    میرتب  بیا ایوی    پژوهشیي   و و بهبود  بخشيدن بیه امیور آمویشیي     يفي نيروهاي متخصص

 ايعلمیي آسیي  شناسیي وریشیي و ار یاال ا ی       ، انجمن هاي وابستهتربيت بدني ویژه و رشته ،ار اال ا  اي

 ردد.گشود، تشكيل مي ه ای این پس در این اساسنامه انجمن ناميده مي ایران

 ند و ای تاریخ ثبت هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مياي غير انتفاعي است و در یمينهانجمن مؤسسه :2ماده      

 باشد.داراي شخصيت اقوقي است و ریيس هيئت مدیره آن نماینده قانوني انجمن مي

تواند در هر سيون انجمنهاي علمي ميی موافقت  ميباشد و شع  آن پس امي تهرانمر ز انجمن در شهر  :3ماده      

 منطقه ای  شور تشكيل شود.

ر دتواند در  ورال لزوم نسبت به تغيير نشاني مر ز ا لي انجمن اقدام  ند به شرط آنكیه موویو    هيئت مدیره مي تبصره:     

 برسد. م، تحقيقاال و فناوريهاي علمي ویارال علوروینامه رسمي  ثيراالنتشار اع م شود و  تباً به اط    ميسيون انجمن

شیود و ملیزم بیه رعاییت قیوانين      انجمن ای تاریخ تصوی  این اساسنامه براي مدال نامحیدود تشیكيل میي    :4ماده      

 جمهوري اس مي ایران است.

 

 وظايف و فعاليتها: –فصل دوم 

 آورد:عمل خواهدداماال ییر را به( این اساسنامه، انجمن اق1هدفهاي مذ ور در ماده ) منظور نيل بهبه :5ماده      

 اي المللي بیا محققیان و متخصصیاني  یه بیه گونیه      اال علمي و فرهنگي در سطح ملي و بينانجام تحقيق -1-5

 سر و  ار دارند. علوم مربوط به انجمنبا           

 هیا و  رحهمكاري با نهادهیاي اجراییي، علمیي و پژوهشیي در یمينیه اریییابي و بیاینگري و اجیراي طی          -2-5 

 هاي مربوط به امور آمویش و پژوهش در یمينه علمي مووو  فعاليت انجمن.برنامه          
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 ترغي  و تشویق پژوهشگران و تجليل ای محققان و استادان ممتای. -3-5 

 ارائه خدماال آمویشي و پژوهشي و فني -4-5 

 المللياي و بينهاي علمي در سطح ملي، منطقهبرگزاري گردهمایي  -5-5

 نشریاال علمي. وانتشار  ت   -6-5

 انواع و شرايط عضويت –فصل سوم 

 عضویت پيوسته -6-1

شیي،  آسیي  شناسیي وری   مؤسسان انجمن و  ليه افرادي  ه اداقل داراي درجه  ارشناسیي ارشید در رشیته   

 عضویت پيوسته درآیند.توانند بههاي وابسته باشند، ميو رشته تربيت بدني ویژه ،ار اال ا  اي

 ه:عضویت وابست -2-6

 6-1هاي مذ ور در بند سال به نحوي در یكي ای رشته 5اشخا ي  ه داراي درجه  ارشناسي هستند و مدال 

 شاغل باشند.

 یت دانشجویي:عضو -3-6

 ال دارند.به تحصيل اشتغ هاي مرتب و رشته علوم وریشي اوی هاي مختلف رشته ليه دانشجویاني  ه در 

 :ريعضویت افتخا -4-6

 ی اي و  اآسي  شناسي وریشیي، ار یاال   هاي شخصيتهاي ایراني و خارجي  ه مقام علمي آنان در یمينه

 هاي میؤثر و ف انجمن  مكاائز اهميت خاص باشد، یا در پيشبرد اهداهاي وابسته تربيت بدني ویژه و رشته

 باشند. اي نمودهارینده

 عضاي مؤسساتي )اقوقي(ا -5-6

 توانند به عضویت انجمن درآیند.هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مينهسایمانهایي  ه در یمي

توانند با تصیوی  هيئیت میدیره بیه     مي 6-1هاي مذ ور در بند : افراد داراي درجه  ارشناسي در یكي ای رشته1تبصره 

 عضویت پيوسته انجمن درآیند.

 شوند.وب مي: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محس2تبصره 

 

گیردد بیه عنیوان ایق     هر یكي ای اعضاء ساالنه مبلغي را  ه ميیزان آن توسی  مجمیم عمیومي تعيیين میي       :7ماده     

 عضویت پرداخت خواهد رد.

  ند.گونه اق و ادعایي نسبت به دارایي  انجمن براي عضو ایجاد نمي: پرداخت اق عضویت هيچ1تبصره 

 ی پرداخت اق عضویت معاف هستند.: اعضاي افتخاري انجمن ا2تبصره 



 3 

 

 یابد:عضویت در یكي ای موارد ییر خاتمه مي :8ماده      

 استعفاي  تبي -1-8

 ق عضویت ساالنهاعدم پرداخت  -2-8

 تبصره: تأیيد خاتمه عضویت با هيئت مدیره است.

 ارکان انجمن –فصل چهارم 

 ار ان ا لي عبارتند ای: :9ماده      

 ج: بازرس  ب: هيئت مديره  الف: مجمع عمومي 

 الف: مجمع عمومي

 شود.العاده تشكيل ميمجمم عمومي ای گردهمایي اعضاي پيوسته به  ورال عادي یا فوق : 10ماده      

شود و با اضور یا رأي  تبي نصف بیه عی وه ییك  یل     ادي سالي یكبار تشكيل ميعمجمم عمومي  -1-10

 صميماال با ا ثر آراء معتبر است.یابد و تاعضاي پيوسته انجمن رسميت مي

العاده در مورد وروري با دعوال هيئت مدیره یا بایرس )بایرسان( و یا با  تقاواي وقفمجمم عمومي  -2-10

 شود. تبي یك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي

جلسه دوم به فا له اداقل بيست   جلسه مجمم عمومي رسميت نيافتدر دعوال نخست  ه در  ورتي -3-10

بصورال  تواندء ميآرا شود و با تعداد ااور در جلسه رسميت خواهدیافت. در ومن اخذی بعد تشكيل ميرو

 د.وشانجام شود ی اي  ه توس  هيئت مدیره تدوین مينامهی براساس آیين مكاتبه اي

و بایید ایداقل   االنتشیار اسیت    ثيیر   ورال  تبي یا آگهي در روینامیه : دعوال براي تشكيل مجامم عمومي به1تبصره 

 پانزده روی قبل ای تشكيل مجمم به اط   اعضاي پيوسته برسد.

العیاده نماینید   توانند مستقيماً اقدام به دعیوال بیراي تشیكيل مجمیم عمیومي فیوق      سوم اعضاي پيوسته مي: یك2تبصره 

شان بایید  االتي، ای چنين مشروط بر اینكه هيئت مدیره و نيز بایرس انجمن به تقاواي ایشان پاسخ منفي داده باشد و در

 در آگهي دعوال به عدم اجابت درخواست خود، توس  هيئت مدیره یا بایرس تصریح نمایند.

ذ یر   : در ورال تحقق تبصره فوق، دستور جلسیه عمیومي منحصیرًا موویوعي خواهیدبود  یه در تقاویانامه       3تبصره 

 است.شده

عادي است و تصیميماال بیا دو    ای  تشكيل مجمم عموميالعاده همانند شر: شرای  تشكيل مجمم عمومي فوق4تبصره 

 سوم آراء معتبر است.

 وظایف مجامم عمومي: 11ماده      

 مجمع عمومي عادي–الف 
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 انتخاب اعضاي هيئت مدیره و بایرس )بایرسان در ورال وجود بيش ای یك باریس ا لي( -

 تصوی  خ  مشي انجمن -

 )بایرسان(بررسي و تصوی  پيشنهاداال هيئت مدیره و بایرس  -

 تعيين ميزان اق عضویت -

 عزل هيئت مدیره و بایرس )بایرسان( -

هاي سیال میالي گذشیته و بودجیه سیال آتیي       بررسي و تصوی  تراینامه و  ورتحساب درآمدها و هزینه -

 انجمن.

 العادهمجمع عمومي فوق –ب 

 تصوی  تغييراال در مفاد اساسنامه -

 تصوی  انح ل انجمن -

ن اي علمیي اییرا  مي عادي و فوق العاده با اضور نماینده تام االختيیار  ميسیيون انجمنهی   : جلساال مجامم عمو1تبصره 

 رسميت مي یابد.

 شوند.اي مر   ای یك ریيس، یك منشي و دو ناظر اداره مي: مجامم عمومي توس  هيئت رئيسه2تبصره 

 وند.ش: اعضاي هيئت ریيسه با اع م و پذیرش نامزدي خود در مجمم انتخاب مي3تبصره 

یرس  اندییدا  : اعضاي هيئت ریيسه نباید ای بیين  سیاني باشیند  یه خیود را در انتخابیاال هيئیت میدیره و بیا         4تبصره 

 اند. رده

 هيئت مديره –پ

یكبار با رأي  سال سهالبدل است.  ه هر عضو علي دوعضو ا لي و  هفتهيئت مدیر  انجمن مر   ای  :12ماده      

 شوند.انجمن انتخاب مي مخفي ای ميان اعضاي پيوسته

 توانند بيش ای دو دوره متوالي به عضویت هيئت مدیره انتخاب شوند.هيچيك ای اعضا نمي -1-12 

آراء ااورین در جلسه مي توانند  4/3( در ورال  س  بيش ای 12-1ادا ثر دو عضو مشمول بند ) -2-12 

 دوره دیگر به عضویت هيئت مدیره درآیند.براي یك 

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

پس ای انتخاب شیدن تشیكيل جلسیه داده و بیا رأي  تبیي نسیبت بیه         یك ماهمدیره ادا ثر تا  هيئت -4-12

 نماید.تفكيك وظایف خود اقدام مي

ي هیا ههمیراه بیا مهیر انجمین و نامی      خزانه دار و رئيس عهد آور و اوراق بهادارر با امضاي ت ليه اسناد  -5-12

 معتبر است. انجمن نای  رئيسیا  رئيس  رسمي با امضاي
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وظف است براس  نيای هر ییك میاه یكبیار تشیكيل جلسیه دهید. فا یله بیين ارسیال          مهيئت مدیره  -6-12

 دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشكيل جلسه هيئت مدیره اداقل سه روی است.

ابید و تصیميماال متخیذه بیا ا ثرییت آراي      یدیره با اضور ا ثریت اعضا رسميت ميمجلساال هيئت  -7-12

 موافق، معتبر است.

ليه مصوباال هيئت مدیره ثبت و پس ای امضاي اعضا در دفتر  ورتجلساال هيئت میدیره نگهیداري     -8-12

 شود.مي

يئت مدیره در جلساال  وروري است و غيبت هر یك ای اعضا بدون عذر موجه بیه  هشر ت اعضاي  -9-12

 ود.سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در اكم استعفاي عضو غای  خواهدبتشخيص هيئت مدیره تا 

البیدل بیراي میدال    فا، بر ناري یا فوال هر یك ای اعضاي هيئت مدیره، عضیو علیي  در ورال استع -10-12

 باقيماند  دور  عضویت به جانشيني وي تعيين خواهدشد.

 داشتن اق رأي مجای است. بایرسان( در جلساال هيئت مدیره بدون)شر ت بایرس  -11-12

 

 باشد و وظایف اختياراال آن به شرح ییر است:هيئت مدیره نماینده قانوني انجمن مي :13ماده      

 داره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوباال مجمم عموميا -1-13

 يت آنهاهاي علمي انجمن، تعيين وظایف و نظارال بر فعالشكيل گروهت -2-13

اي را  ه وروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقیول  تواند هر اقدام و معاملهدیره ميهيئت م -3-13

ه مسیتلزم   ی و تبدیل به ااسن یا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي امیوال غيرمنقیول   

 دهد.تصوی  مجمم عمومي است انجام مي

د اساسینامه اخیذ تصیميم و اقیدام دربیاره آنهیا در  ی ايت        وووعاتي  ه به موج  مفاجز دربار  م -4-13

ت ایدود  خاص مجامم عمومي است، هيئت مدیره  ليه اختياراال الیم براي اداره امیور را مشیروط بیه رعایی    

 باشد.مووو  فعاليت انجام دارا مي

ن براي تصوی  هاي انجمهيه گزارش ساالنه و تنظيم ترای نامه مالي و  ورتحساب درآمدها و هزینهت -5-13

 در مجمم عمومي و ارائه به مرجم نظارال در موقم مقرر.

پاسخگویي به دعاوي اشخاص اقيقي یا اقوقي در تمام مراجم و مراایل دادرسیي بیا     واقامه دعوي  -6-13

 غير.اق تعيين و يل و اق تو يل به

 ارجينتخاب و معرفي نمایندگان انجمن براي شر ت در مجامم علمي داخلي و خا -7-13
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 هاي علمي در چارچوب وظایف انجمنها و برنامهجراي طرحا -8-13

  مكهاي مالي جل  هدایا و -9-13

 اي تحقيقاتي و آمویشياهداي بورسه -10-13

در مورد عضیویت انجمین در مجیامم علمیي داخلیي و خیارجي بیا رعاییت قیوانين و           اتخاذ تصميم -11-13

 مقرراال جاري  شور.

 هاي علمي ویارال علوم، تحقيقاال و فناورياي الیم به  ميسيون انجمنهال گزارشارس -12-13

ماه پيش ای پایان دوره تصدي خود نسیبت بیه فراخیواني     4وظف است ظرف ادا ثر مهيئت مدیره  -13-13

راي م عمومي بمجمم عمومي و انتخاب هيئت مدیره جدید اقدام و ب فا له نتایج را همراه با  ورتجلسه مجم

 هاي علمي ارسال نماید. ميسيون انجمنبررسي به 

و  هاي علمیي ویارال علیوم، تحقيقیاال   تبصره: هيئت مدیره پيشين تا تایيد هيئت مدیره جدید ای سوي  ميسيون انجمن

 فناوري مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.

 بازرس )بازرسان( –ج 

 سیه البدل بیراي میدال   علي را به عنوان یك نفررس ا لي وعنوان بایرا به یك نفرمجمم عمومي عادي  :14ماده      

 نماید.نتخاب ميا سال

 .تبصره: انتخاب مجدد بایرس یا بایرسان ب مانم است 

 وظایف بایرس یا بایرسان به شرح ییر است.: 15ماده      

 بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمم عمومي -1-15 

 ارش ساالنه هيئت مدیره و تهيه گزارش ای عملكرد انجمن براي اط   مجمم عموميبررسي گز -2-15 

 گزارش هرگونه تخلف هيئت مدیره ای مفاد اساسنامه به مجمم عمومي -3-15 

      تبصره:  ليه اسناد و مدارك انجمن اعم ای مالي و غيرمالي را در هر یمان و بدون قيد و شرط باید ای سوي هيئت   

 مدیره براي بررسي در دسترس بایرس )بایرسان( قرارگيرد.              

 

 گروههاي علمي انجمن –فصل پنجم 

هاي ییر را تشكيل  دهد  ه براساس شرح وظایفي  یه ای سیوي هيئیت    ها و  ميتهتواند گروهانجمن مي :16ماده      

 پردایند.مدیره براي آنها تعيين شود به فعاليت مي

 گروههاي تخصصي (1

 ه آمویش و پژوهش ميت (2
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  ميته انتشاراال (3

  ميته آمار و اط عاال (4

  ميته پذیرش و رواب  عمومي (5

 هاي علمي ميته گردهمایي (6

 باشد.شود، نيز ميهاي دیگري  ه بر اس  نيای ااساس ميه تشكيل گروهها و  ميتهبانجمن مجای  -1-16

 

 بودجه و مواد متفرقه –فصل ششم 

 عبارتند ای: منابم مالي انجمن :17ماده      

 اعضا اق عضویت -1-17 

 اي و فروش  ت  و نشریاال علميدرآمدهاي ناشي ای ارائه خدماال آمویشي و پژوهشي و مشاوره -2-17 

 دریافت هدایا و  مكها -3-17 

 این اساسنامه خواهدشد. 5مووو  ماده  و  ليه عواید و درآمدهاي انجمن  رف اهداف -4-17 

 

هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس ای تصوی  در مجمم عمیومي  و هزینه درآمدها :18ماده      

 شود.به  ميسيون انجمنهاي علمي ویارال علوم، تحقيقاال و فناوري ارسال مي

 

 شود. ليه وجوه انجمن در اساب مخصو ي به نام انجمن نزد بانكهاي  شور نگهداري مي :19ماده      

 

گونه سودي اعم ای سیود سیهام ییا    هيچيك ای مؤسسين یا  اابان سرمایه اق برداشت یا تخصيص هيچ :20ماده      

 .توانند مبادرال به انجام معام ال با مؤسسه نمایندسرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یك آنها نمي

 

فتیر مر یزي انجمین    جمین در محیل د  هیاي ان  ليه مدارك و پرونده مالي و غيرمیالي میرتب  بیا فعاليیت     :21ماده      

 ت.شود و در موقم مراجعه مرجم نظارال یا سایر مراجم   ايت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفنگهداري مي

 

هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس ای تصوی   ميسيون انجمنهیاي علمیي ویارال علیوم، تحقيقیاال و      :22ماده      

 فناوري معتبر است.
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ت سياسیي ییا   انجمن تابعيت جمهیوري اسی مي اییران را دارد و اعضیاي آن بیه  نیام انجمین ایق فعاليی          :23ده ما     

 ها و اازاب سياسي را ندارند.وابستگي به گروه

 

اي را براي پرداخت دیون در ورال تصوی  انح ل انجمن در مجمم عمومي، همان مجمم هيئت تسویه :24ماده      

هيها انتخاب خواهد رد. هيئت تسویه موظف است پیس ای و یول مطالبیاال و پرداخیت بید      و و ول مطالباال انجمن

مویشیي  مؤسساال آ  ليه دارایيهاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظارال ویارال علوم، تحقيقاال و فناوري به یكي ای

 یا پژوهشي  شور واگذار  ند.

 

ي میوم ع...... مجمم ............ده در جلسه مورخ ....................ما  25 و  فصل ششاین اساسنامه مشتمل بر  :25ماده      

 انجمن به تصوی  رسيد.

 

 محل امضاي هيئت رييسه جلسه مجمع عمومي   محل امضاي هيئت مؤسس

 


