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اساسنامه انجمن مطالعات رواندرمانی ایران
فصل اول – كليات و اهداف
ماده  :1بهمنظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم رواندرمانی و توسعه كيفی نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن
به امور آموزشی و پژوهشی در زمينههاي مربوط به تشخيص  ،سنجش باایينی و باوهژت تخصاص روانادرمانی  ،انجما
مطایعات رواندرمانی اهران كه از اه پس در اه اساسنامه انجم ناميدت میشود ،تشكيل میگردد.
ماده  :2انجم مؤسسهاي غير انتفاعی است و در زمينههاي علمی و پژوهشی و فنی فعایيت میكند و از تارهخ ثبت
داراي شخصيت حقوقی است و رهيس هيئت مدهرت آن نماهندت قانونی انجم میباشد.
ماده :3
دفتر مركزي انجم مطایعات رواندرمانی اهران :
در اهران  ،تهران  ،سعادت آباد  ،خيابان سعادت آباد  ،خيابان  ، 72پالک  ، 4واحد  6واقع است.
و پس از موافقت كميسيون انجمنهاي علمی میتواند در تمام شهرهاي اهران و نيز شعباتی در خاار از كشاور كاه باه
تصوهب هيئت مؤسس خواهد رسيد تشكيل دفتر و شعبه دهد.
تبصره :هيئت مدهرت میتواند در صورت یزوم نسبت به تغيير نشانی مركز اصلی انجم اقدام كند به شرط آنكاه موواود در
روزنامه رسمی كثيراالنتشار اعالم شود و كتباً به اطالد كميسيون انجم هاي علمی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري برسد.

ماده  :4انجم از تارهخ تصوهب اه اساسنامه براي مدت نامحادود تشاكيل مایشاود و ملازم باه رعاهات قاواني
جمهوري اسالمی اهران و شئونات و رفتار حرفه اي اسالمی است.
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فصل دوم – وظايف و فعاليتها:
ماده  :5بهمنظور نيل به هدفهاي مذكور در مادت ( )1اه اساسنامه ،انجم اقدامات زهر را بهعمل خواهدآورد:
 -5-1انجام تحقيقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بي ایمللی باا محققاان و متخصصاانی كاه باه گوناهاي
با علم رواندرمانی سر و كار دارند.
 -5-7همكاري با نهادهااي اجراهای ،علمای و پژوهشای در زميناه ارزهاابی و باازنگري و اجاراي طار هاا و
برنامههاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمی مووود فعایيت انجم .
 -5-3ترغيب و تشوهق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز در زمينه رواندرمانی .
 -5-4ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی
 -5-5تشكيل گردهماهیهاي علمی در سطح ملی ،منطقهاي و بي ایمللی
 -5-6انتشار كتب و نشرهات علمی با نام اختصاصی انجم مطایعات رواندرمانی اهران.
 -5-2برگزاري دورت هاي آموزش حرفه اي به منظور توانمندسازي رواندرمانگران ( روانشناسان  ،مشاوران و
روانپزشكان)
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فصل سوم – انواع و شرايط عضويت
-6-1عضوهت پيوسته
مؤسسان انجم و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسی ارشد در رشته روانشناسای و رشاته هااي مارتب باا
رواندرمانی (مانند مشاورت ) و تخصص روانپزشكی باشند  ،میتوانند بهعضوهت پيوسته درآهند.
 -6-7عضوهت وابسته:
افرادي كه داراي شراه زهر هستند می توانند به عضوهت وابسته انجم درآهند.
ایف  -افرادي كه داراي درجه كارشناسی در هكی از رشته هاي مذكور در بند  6-1هستند.
ب -افرادي كه داراي درجه كارشناسی هستند و مدت  5سال به نحاوي در هكای از رشاتههااي ماذكور در بناد 6-1
شاغل باشند.
 -6-3عضوهت دانشجوهی:
كليه دانشجوهانی كه در رشتههاي روانشناسی به تحصيل اشتغال دارند.
 -6-4عضوهت افتخاري:
شخصيتهاي اهرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در زمينههاي روانشناسی  ،علوم تربيتی  ،علوم رفتاري و روانپزشاكی
و ساهر علوم حائز اهميت خاص باشد ،ها در پيشبرد اهداف انجم كمكهاي مؤثر و ارزندتاي نمودت باشند.
 -6-5اعضاي مؤسساتی (حقوقی)
سازمانهاهی كه در زمينههاي علمی و پژوهشی مربوط فعایيت دارند میتوانند به عضوهت انجم درآهند.
تبصرت  :1افراد داراي درجه كارشناسی در هكی از رشتههاي مذكور در بند  6-1میتوانند با تصوهب هيئات مادهرت باه عضاوهت
پيوسته انجم درآهند.
تبصرت  :7اعضاي مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجم محسوب میشوند.

ماده  :7هر هكی از اعضاء ساالنه مبلغی را كه ميزان آن توس مجمع عمومی تعيي میگردد به عنوان حق
عضوهت پرداخت خواهدكرد.
تبصرت  :1پرداخت حق عضوهت هيچگونه حق و ادعاهی نسبت به داراهی انجم براي عضو اهجاد نمیكند.
تبصرت  :7اعضاي افتخاري انجم از پرداخت حق عضوهت معاف هستند.

ماده  :8عضوهت در هكی از موارد زهر خاتمه میهابد:
 -8-1استعفاي كتبی
 -8-7عدم پرداخت حق عضوهت ساالنه
 -8-3نظر هيئت مؤسس مبنی بر عدم صالحيت فرد براي ادامه عضوهت.
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فصل چهارم – اركان انجمن
ماده  :9اركان اصلی عبارتند از:
الف :مجمع عمومي

ج :بازرس

ب :هيئت مديره

الف :مجمع عمومي
ماده  : 11مجمع عمومی از گردهماهی اعضاي پيوسته به صورت عادي ها فوقایعادت تشكيل میشود.
 -11-1مجمع عمومی عادي سایی هكبار تشكيل میشود و با حضور ها رأي كتبی نصف به عاالوت هاك كال اعضااي
پيوسته انجم رسميت میهابد و تصميمات با اكثر آراء معتبر است.
 -11-7مجمع عمومی فوقایعادت در مورد وروري با دعوت هيئت مدهرت ها بازرس (بازرسان) و هاا باا تقاوااي كتبای
هك سوم اعضاي پيوسته تشكيل میشود.
 -11-3در صورتیكه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسميت نيافت جلسه دوم باه فاصاله حاداقل بيسات روز
بعد تشكيل میشود و با تعداد حاور در جلسه رسميت خواهدهافت .در وم اخذ آراء میتواند بصورت مكاتباه اي ا
براساس آهي نامهاي كه توس هيئت مدهرت تدوه میشود ا انجام شود.
تبصرت  :1دعوت براي تشكيل مجامع عمومی بهصورت كتبی ها آگهی در روزنامه كثيراالنتشار است و باهاد حاداقل پاانزدت روز
قبل از تشكيل مجمع به اطالد اعضاي پيوسته برسد.
تبصرت  :7هكسوم اعضاي پيوسته میتوانند مستقيماً اقدام به دعوت براي تشكيل مجمع عماومی فاوقایعاادت نماهناد مشاروط بار
اهنكه هيئت مدهرت و نيز بازرس انجم به تقاواي اهشان پاسخ منفی دادت باشد و در چني حایتی ،اهشان باهد در آگهی دعوت باه
عدم اجابت درخواست خود ،توس هيئت مدهرت ها بازرس تصرهح نماهند.
تبصرت  :3درصورت تحقق تبصرت فوق ،دستور جلسه عمومی منحصراً موووعی خواهدبود كه در تقاوانامه ذكر شدتاست.
تبصرت  :4شراه تشكيل مجمع عمومی فوق ایعادت همانند شراه تشكيل مجمع عمومی عادي است و تصميمات با دو ساوم آراء
معتبر است.

ماده  :11وظاهف مجامع عمومی
الف –مجمع عمومي عادي
-

انتخاب اعضاي هيئت مدهرت و بازرس (بازرسان درصورت وجود بيش از هك بارزس اصلی)

-

تصوهب خ مشی انجم

-

بررسی و تصوهب پيشنهادات هيئت مدهرت و بازرس (بازرسان)

-

تعيي ميزان حق عضوهت

-

عزل هيئت مدهرت و بازرس (بازرسان)

-

بررسی و تصوهب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزهنههاي ساال ماایی گذشاته و بودجاه ساال آتای
انجم .
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ب – مجمع عمومي فوقالعاده
-

تصوهب تغييرات در مفاد اساسنامه

-

تصوهب انحالل انجم
تبصرت  : 1جلسات مجامع عمومی عادي و فوق ایعادت با حضور نماهندت تام االختيار كميسيون انجمنهاي علمی اهران رساميت مای
هابد.
تبصرت  :7مجامع عمومی توس هيئت رئيسهاي مركب از هك رهيس ،هك منشی و دو ناظر ادارت میشوند.
تبصرت  :3اعضاي هيئت رهيسه با اعالم و پذهرش نامزدي خود در مجمع انتخاب میشوند.
تبصرت  :4اعضاي هيئت رهيسه نباهد از بي كسانی باشند كه خود را در انتخابات هيئت مدهرت و بازرس كاندهدا كردتاند.

پ– هيئت مديره
ماده  :12هيئت مدهرة انجم مركب از  2عضو اصلی و  7عضو علیایبدل است .كه هر 5سال هكبار با رأي مخفی
از ميان اعضاي پيوسته انجم انتخاب میشوند.
 -17-1هيچيك از اعضا نمیتوانند بيش از دو دورت متوایی به عضوهت هيئت مدهرت انتخاب شوند.
 -17-7حداكثر دو عضو مشمول بند ( )17-1در صورت كسب بيش از  3آراء حاواره در جلساه مای توانناد باراي
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هك دورت دهگر به عضوهت هيئت مدهرت درآهند.
 -17-3عضوهت در هيئت مدهرت افتخاري است.
 -17-4هيئت مدهرت حداكثر تا  41روز پس از انتخاب شادن تشاكيل جلساه دادت و باا رأي كتبای نسابت باه تفكياك
وظاهف خود اقدام مینماهد.
 -17-5كليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضاي رئيس هيئت مدهرت و خزانه دار همرات با مهر انجم و نامههااي
رسمی با امضاي رئيس هيئت مدهرت و ها ناهب رئيس معتبر است.
 -17-6هيئت مدهرت موظف است برحسب نياز هر هك مات هكبار تشكيل جلسه دهد .فاصله بي ارسال دعوتنامه ها تلف
با تارهخ تشكيل جلسه هيئت مدهرت حداقل سه روز است.
 -17-2جلسات هيئت مدهرت با حضور اكثرهت اعضا رسميت میهابد و تصميمات متخذت با اكثرهت آراي موافق ،معتبر
است.
 -17-8كليه مصوبات هيئت مدهرت ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مدهرت نگهداري میشود.
 -17-9شركت اعضاي هيئت مدهرت در جلسات وروري است و غيبت هر هك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص
هيئت مدهرت تا سه جلسه متوایی و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غاهب خواهدبود.
 -17-11درصورت استعفا ،بركناري ها فوت هر هك از اعضاي هيئت مدهرت ،عضو علایایبادل باراي مادت باقيمانادة
دورة عضوهت به جانشينی وي تعيي خواهدشد.
 -17-11شركت بازرس (بازرسان) در جلسات هيئت مدهرت بدون داشت حق رأي مجاز است.
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ماده  :13هيئت مدهرت نماهندت قانونی انجم میباشد و وظاهف اختيارات آن به شر زهر است:
 -13-1ادارت امور جاري انجم طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
 -13-7تشكيل گروتهاي علمی انجم  ،تعيي وظاهف و نظارت بر فعایيت آنها
 -13-3هيئت مدهرت میتواند هر اقدام و معامله اي را كه وروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبادهل
به احس ها ترهي و فك ره و استقراض به استثناي واگذاري قطعای اماوال غيرمنقاول كاه مساتلزم تصاوهب مجماع
عمومی است انجام میدهد.
 -13-4جز دربارة موووعاتی كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام دربارت آنها در صالحيت خاص مجاامع
عمومی است ،هيئت مدهرت كليه اختيارات الزم براي ادارت امور را مشروط به رعاهت حدود مووود فعایيت انجاام دارا
میباشد.
 -13-5تهيه گزارش ساالنه و تنظيم تراز نامه مایی و صورتحساب درآمدها و هزهنههاي انجم براي تصوهب در مجمع
عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.
 -13-6اقامه دعوي و پاسخگوهی به دعاوي اشخاص حقيقی ها حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعياي
وكيل و حق توكيل بهغير.
 -13-2انتخاب و معرفی نماهندگان انجم براي شركت در مجامع علمی داخلی و خارجی
 -13-8اجراي طر ها و برنامههاي علمی در چارچوب وظاهف انجم
 -13-9جلب هداها و كمكهاي مایی
 -13-11اهداي بورسهاي تحقيقاتی و آموزشی
 -13-11اتخاذ تصميم در مورد عضوهت انجم در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعاهت قواني و مقررات جااري
كشور.
 -13-17ارسال گزارشهاي الزم به كميسيون انجم هاي علمی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 -13-13هيئت مدهرت موظف است ظرف حداكثر  4مات پيش از پاهان دورت تصادي خاود نسابت باه فراخاوانی مجماع
عمومی و انتخاب هيئت مدهرت جدهد اقدام و بالفاصله نتاهج را همرات با صورتجلساه مجماع عماومی باراي بررسای باه
كميسيون انجم هاي علمی ارسال نماهد.
تبصرت :هيئت مدهرت پيشي تا تاهيد هيئت مدهرت جدهد از سوي كميسيون انجم هااي علمای وزارت علاوم ،تحقيقاات و فنااوري
مسئویيت امور انجم را برعهدت خواهدداشت.

ج – بازرس (بازرسان)
ماده  :14مجمع عمومی عادي هك نفر را بهعنوان بازرس اصلی و دونفر را به عنوان علیایبدل براي مدت  5سال
انتخاب مینماهد.
تبصرت :انتخاب مجدد بازرس ها بازرسان بالمانع است.
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ماده  :15وظاهف بازرس ها بازرسان به شر زهر است.
 -15-1بررسی اسناد و دفاتر مایی انجم و تهيه گزارش براي مجمع عمومی
 -15-7بررسی گزارش ساالنه هيئت مدهرت و تهيه گزارش از عملكرد انجم براي اطالد مجمع عمومی
 -15-3گزارش هرگونه تخلف هيئت مدهرت از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
تبصرت :كليه اسناد و مدارک انجم اعم از مایی و غيرمایی را در هر زمان و بدون قيد و شرط باهد از سوي هيئت
مدهرت براي بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگيرد.
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فصل پنجم – گروههاي علمي انجمن
ماده  :11انجم میتواند گروتها و كميتههاي زهر را تشكيل دهد كه براساس شر وظاهفی كاه از ساوي هيئات
مدهرت براي آنها تعيي شود به فعایيت میپردازند.
)1

گروههاي تخصصی

)7

كميته آموزش و پژوهش

)3

كميته انتشارات

)4

كميته آمار و اطالعات

)5

كميته پذهرش و رواب عمومی

)6

كميته گردهماهیهاي علمی
 -16-1انجم مجاز به تشكيل گروهها و كميتههاي دهگري كه بر حسب نياز احساس میشود ،نيز میباشد.
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اساسنامه انجمن مطالعات رواندرمانی ایران
فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه
ماده  :17منابع مایی انجم عبارتند از:
 -12-1حق عضوهت اعضا
 -12-7درآمدهاي ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاورتاي و فروش كتب و نشرهات علمی
 -12-3درهافت هداها و كمكها
 -12-4كليه عواهد و درآمدهاي انجم صرف اهداف و مووود مادت  5اه اساسنامه خواهدشد.
ماده  :18درآمدها و هزهنههاي انجم در دفاتر قانونی ثبت و شر آن هر سال پس از تصوهب در مجمع عماومی
به كميسيون انجمنهاي علمی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ارسال میشود.
ماده  :19كليه وجوت انجم در حساب مخصوصی به نام انجم نزد بانكهاي كشور نگهداري میشود.
ماده  :21هيچيك از مؤسسي ها صاحبان سرماهه حق برداشت ها تخصيص هيچگونه سودي اعم از ساود ساهام هاا
سرماهه را نداشته و خود و وابستگان درجه هك آنها نمیتوانند مبادرت به انجام معامالت با مؤسسه نماهند.
ماده  :21كليه مدارک و پروندت مایی و غيرماایی مارتب باا فعایياتهااي انجما در محال دفتار مركازي انجما
نگهداري میشود و در موقع مراجعه مرجع نظارت ها ساهر مراجع صالحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده  :22هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ،پس از تصوهب كميسيون انجمنهااي علمای وزارت علاوم ،تحقيقاات و
فناوري معتبر است.
ماده  :23انجم تابعيت جمهاوري اساالمی اهاران را دارد و اعضااي آن باه ناام انجما حاق فعایيات سياسای هاا
وابستگی به گروتها و احزاب سياسی را ندارند.
ماده  :24درصورت تصوهب انحالل انجم در مجمع عمومی ،همان مجمع هيئت تسوههاي را براي پرداخت دهون
و وصول مطایبات انجم انتخاب خواهدكرد .هيئت تسوهه موظف است پاس از وصاول مطایباات و پرداخات بادهيها
كليه داراهيهاي منقول و غيرمنقول انجم را با نظارت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به هكی از مؤسسات آموزشای
ها پژوهشی كشور واگذار كند.
ماده  :25اه اساسنامه مشتمل بر شش فصل ،بيست و چهار مادت ،پنجات و شش زهرمادت و چهاردت تبصرت در جلسه
مورخ  98/1/12هيئت مؤسس به تصوهب رسيد.
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