بسمه تعالي
نج
اساسناهم ا من مطالعات کودکان شیپ از دبستان اریان
(ردیافت مجوز تأسیس از معاونت ژپوهشي وزارت علوم)1395/1/25 :
فصل اول ـ كليات و اهداف
ماده  :1به منظور گسترش ،پيشبرد و ارتقاي علمي،کاربردي و توسعه کيفي نيروهاي متخصص و بهبود
بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينههاي مربوط به آموزش و سالمت کودکان پيش از دبستان
ایران «انجمن مطالعات کودکان پيش از دبستان ایران» که از این پس در این اساسنامه «انجمن» ناميده
ميشود ،تشكيل ميگردد.
ماده  :2انجمن مؤسسهاي غيرانتفاعي است و در زمينههاي علمي ،پژوهشي و فني فعاليت ميکند و از
تاریخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيأت مدیره آن نماینده قانوني انجمن ميباشد.
ماده  :3مرکز انجمن در شهر تهران ميباشد و شعب آن پس از موافقت کميسيون انجمنهاي علمي
ميتواند در هر منطقهاي از کشور تشكيل شود.
تبصره :هيأت مدیره ميتواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مرکز اصلي انجمن اقدام کند
به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمي کثيراالنتشار اعالم شود و کتباً به اطالع کميسيون
انجمنهاي علمي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري برسد.
ماده  :4انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل ميشود و ملزم به رعایت
قوانين جمهوري اسالمي ایران است.

فصل دوم ـ وظايف و فعاليتها:
ماده  :5به منظور نيل به هدفهاي مذکور در ماده ( )1این اساسنامه ،انجمنن اقندامات زینر را بنه عمنل
خواهد آورد:
 -1-5انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملّي و بينالمللي با محققان و متخصصاني که به گونهاي
با شاخههاي گوناگون آموزش و سالمت کودکان پيش از دبستان سر وکار دارند
 -2-5همكاري با نهادهاي اجرایي ،علمي و پژوهشي در زميننه ارزینابي و بنازنگري و اجنراي طنر هنا و
برنامههاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن
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 -3-5ترغيب و تشویق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز
 -4-5ارائه خدمات آموزشي ،پژوهشي و فني
 -5-5برگزاري گردهمایيهاي علمي در سطح ملّي ،منطقهاي و بينالمللي
 -6-5انتشار کتب و نشریات علمي
 -7-5مشارکت در تشكيل شوراي انجمنهاي علمي گروههاي روانشناسي و علوم تربيتي ،و برنامهریزي
امور مرتبط با آن.

فصل سوم ـ انواع و شرايط عضويت
 -1-6عضويت پيوسته
هيأت مؤسس انجمن و کليه افرادي که حداقل داراي درجه کارشناسي رشد و پنرورش کودکنان پنيش از
دبستان ،کارشناسي آموزش و پرورش کودکان پيش از دبسنتان وکارشناسني ارشند در یكني از مجموعنه
رشتههاي روانشناسي و علوم تربيتي ،علوم شناختي ،جامعه شناسي وعلوم الهيات باشند ميتواننند طبنق
ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت پيوسته انجمن درآیند.
تبصره :نظر به اینكه رشته آ.پ کودکان پيش از دبستان فقط تا مقطع کارشناسي ارشد در ایران
دایر ميباشد ،دانشجویان و فارغ التحصيالن مقطع کارشناسي این رشته منيتواننند بنه عضنویت
پيوسته در این انجمن درآیند.
 -2-6عضويت وابسته
اشخاصي که داراي درجه کارشناسي هستند و مدت  5سال به نحوي در یكي از رشتههاي مذکور در بند
 6-1شاغل باشند.
تبصره  :1افرادي که حائز شرایط زینر باشنند منيتواننند بنه عضنویت وابسنته انجمنن درآینند:
الف :کليه افراد داراي درجه فوق دیپلم با گرایش آموزش و پرورش کودکان پيش از دبسنتان و
رشد و پرورش کودکان پيش ازدبستان
تبصره :2کليه افرادي داراي کارشناسي ارشد رشتههاي روانشناسي بناليني ،روانشناسني بناليني
کودک و نوجوان ،روانشناسي سالمت ،نوروسایكولوژي ،روانشناسي قنانوني ،روانشناسني خنانواده
درماني ،روانشناسي کودکان استثنائي ،نورولوژي کودکان ،کاردرماني ،متخصصين کودک ،آموزش
و بهداشننت ،بهداشننت عمننومي ،روانپزشننكي کننودک ،متخصصننين حننوزه هنننر بننراي کودکننان و
روانشناسي جامعهنگر.
 -3-6عضويت دانشجويي
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کليه دانشجویاني که در رشتههاي روانشناسي باليني ،روانشناسي بناليني کنودک و نوجنوان ،روانشناسني
سالمت ،نوروسایكولوژي ،روانشناسي قانوني ،روانشناسي خانواده درماني ،روانشناسني کودکنان اسنتثنائي،
نورولوژي کودکان ،کاردرماني ،متخصصين کنودک ،آمنوزش و بهداشنت ،بهداشنت عمنومي ،روانپزشنكي
کودک ،متخصصين حوزه هنر براي کودکان و روانشناسي جامعهنگر به تحصيل اشتغال دارند.
 -4-6عضويت افتخاري
شخصيتهاي ایراني و خارجي که مقام علمي آنان در زمينههاي علمي ،فرهنگي و اجتماعي حائز اهمينت
خاص باشد ،یا در پيشبرد اهداف انجمن کمكهاي مؤثر و ارزندهاي نموده باشند.
 -5-6اعضاي مؤسساتي (حقوقي)
سازمانهایي که در زمينههاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند ميتوانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره  :1افراد داراي درجه کارشناسي در یكي از رشتههاي منذکور در بنند  6-1منيتواننند بنا
تصویب هيأت مدیره به عضویت پيوسته انجمن درآیند.
تبصره  :2اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب ميشوند.
ماده  :7هر یك از اعضاء ساالنه مبلغي را که ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين ميگنردد بنه عننوان
حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره  :1پرداخت حق عضویت هيچگونه حق و ادعایي نسبت به دارایي انجمن براي عضو ایجناد
نميکند.
تبصره  :2اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ماده  :8عضویت در یكي از موارد زیر خاتمه ميیابد:
 -1-8استعفاي کتبي
 -2-8عدم پرداخت حق عضویت ساالنه
تبصره :تأیيد خاتمه عضویت با هيأت مدیره است.

فصل چهارم ـ اركان انجمن
ماده  :9ارکان اصلي عبارتند از:
الف :مجمع عمومي

ب :هيأت مديره

ج :بازرس

الف :مجمع عمومي
ماده  : 10مجمع عمومي از گردهمایي اعضاي پيوسته به صورت عادي یا فوقالعاده تشكيل ميشود.
 -1-10مجمع عمومي عادي سالي یكبار تشكيل ميشود و با حضور یا رأي کتبي نصف به عالوه یك کنل
اعضاي پيوسته انجمن رسميت ميیابد و تصميمات با اکثریت آراء معتبر است.
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 -2-10مجمع عمومي فوقالعاده در مورد ضروري با دعوت هينأت مندیره ینا بنازرب (بازرسنان) و ینا بنا
تقاضاي کتبي یك سوم اعضاي پيوسته تشكيل ميشود.
 -3-10در صورتيکه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومي رسميت نيافت جلسه دوم به فاصنله حنداقل
بيست روز بعد تشكيل ميشود و با تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهد یافت .در ضمن اخذ آراء ميتواند
بصورت مكاتبه اي ن براساب آیيننامهاي که توسط هيئت مدیره تدوین ميشود ن انجام شود.
تبصره  :1دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به صورت کتبي یا آگهي در روزنامه کثينراالنتشنار
است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطالع اعضاي پيوسته برسد.
تبصره  :2یك سوم اعضاي پيوسته مي توانند مسنتقيم ًا اقندام بنه دعنوت بنراي تشنكيل مجمنع
عمومي فوقالعاده نمایند مشروط بر اینكه هيأت مدیره و نيز بازرب انجمنن بنه تقاضناي ایشنان
پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي ،ایشان باید در آگهي دعوت به عندم اجابنت درخواسنت
خود ،توسط هيأت مدیره یا بازرب تصریح نمایند.
تبصره  :3درصورت تحقق تبصره فوق ،دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهد بود که در
تقاضانامه ذکر شده است.
تبصره  :4شرایط تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده همانند شرایط تشكيل مجمع عمنومي عنادي
است و تصميمات با دو سوم آراء معتبر است.
ماده  :11وظایف مجامع عمومي
الف :مجمع عمومي عادي
 انتخاب اعضاي هيأت مدیره و بازرب (بازرسان درصورت وجود بيش از یك بارزب اصلي) تصویب خط مشي انجمن بررسي و تصویب پيشنهادات هيأت مدیره و بازرب (بازرسان) تعيين ميزان حق عضویت عزل هيأت مدیره و بازرب (بازرسان) بررسي و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینههاي سال مالي گذشته و بودجه سنال آتنيانجمن
ب :مجمع عمومي فوقالعاده
 تصویب تغييرات در مفاد اساسنامه تصویب انحالل انجمنتبصره  :1جلسات مجامع عمومي عادي و فوقالعاده بنا حضنور نمایننده تناماالختينار کميسنيون
انجمنهاي علمي ایران رسميت ميیابد.
تبصره  :2مجامع عمومي توسط هيأت رئيسهاي مرکب از یك رئيس ،یك منشي و دو ناظر اداره
ميشوند.
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تبصره  :3اعضاي هيأت رئيسه با اعالم و پذیرش نامزدي خود در مجمع انتخاب ميشوند.
تبصره  :4اعضاي هيئت رئيسه نباید از بين کساني باشند که خود را در انتخابات هيأت مندیره و
بازرب کاندیدا کردهاند.
پ :هيأت مديره
ماده  :12هيأت مدیره انجمن مرکب از  9عضو اصلي و  2عضو عليالبدل است که هر  3سال یكبار با رأي
مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب ميشوند.
 -1-12هيچ یك از اعضا نميتوانند بيش از دو دوره متوالي به عضویت هيأت مدیره انتخاب شوند.
 -2-12حداکثر دو عضو مشمول بند ( )1-12در صورت کسب بيش از
مي توانند براي یك دوره دیگر به عضویت هيأت مدیره درآیند.
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آراء حاضرین در جلسه

 -3-12عضویت در هيأت مدیره افتخاري است.
 -4-12هيأت مدیره حداکثر تا  40روز پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي کتبي نسبت بنه
تفكيك وظایف خود اقدام مينماید.
 -5-12کليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضاي 2نفر از اعضاي هيأت مندیره و ینك نفنر از اعضناي
منتخب و امضاي خزانه دار ،همراه با مهر انجمن و نامههاي رسمي با امضاي رئيس هيأت مدیره یا نائب
رئيس معتبر است.
 -6-12هيأت مدیره موظف است برحسب نياز هر یك ماه یكبار تشكيل جلسه دهد .فاصنله بنين ارسنال
دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشكيل جلسه هيأت مدیره حداقل سه روز است.
 -7-12جلسات هيأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسميت ميیابد و تصميمات متخذه بنا اکثرینت آراي
موافق ،معتبر است.
 -8-12کليه مصوبات هيأت مدیره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيأت مدیره نگهداري
ميشود.
 -9-12شرکت اعضاي هيأت مدیره در جلسات ضروري است و غيبت هر یك از اعضا بدون عذر موجه به
تشخيص هيأت مدیره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غایب خواهد بود.
 -10-12درصورت استعفا ،برکناري یا فوت هر یك از اعضاي هيأت مدیره ،عضو علنيالبندل بنراي مندت
باقيماندة دورة عضویت به جانشيني وي تعيين خواهدشد.
 -11-12شرکت بازرب (بازرسان) در جلسات هيأت مدیره بدون داشتن حق رأي مجاز است.
ماده  :13هيأت مدیره نماینده قانوني انجمن ميباشد و وظایف اختيارات آن به شر زیر است:
 -1-13اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي
 -2-13تشكيل گروههاي علمي انجمن ،تعيين وظایف و نظارت بر فعاليت آنها
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 -3-13هيأت مدیره ميتواند هر اقدام و معاملهاي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال
غيرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال
غيرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومي است انجام ميدهد.
 -4-13جز دربارة موضوعاتي که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صالحيت
خاص مجامع عمومي است ،هيأت مدیره کليه اختيارات الزم براي اداره امور را مشروط به رعایت حدود
موضوع فعاليت انجام دارا ميباشد.
 -5-13تهيه گزارش ساالنه و تنظيم تراز نامه مالي و صورتحساب درآمدها و هزینههاي انجمن براي
تصویب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.
 -6-13اقامه دعوي و پاسخگویي به دعاوي اشخاص حقيقي یا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي
با حق تعيين وکيل و حق توکيل بهغير.
 -7-13انتخاب و معرفي نمایندگان انجمن براي شرکت در مجامع علمي داخلي و خارجي
 -8-13اجراي طر ها و برنامههاي علمي در چارچوب وظایف انجمن
 -9-13جلب هدایا و کمكهاي مالي
 -10-13اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي
 -11-13اتخاذ تصميم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعایت قوانين و
مقررات جاري کشور.
 -12-13ارسال گزارشهاي الزم به کميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 -13-13هيأت مدیره موظف است ظرف حداکثر  4ماه پيش از پایان دوره تصدي خود نسبت به
فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيأت مدیره جدید اقدام و بالفاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع
عمومي براي بررسي به کميسيون انجمنهاي علمي ارسال نماید.
تبصره :هيأت مدیره پيشين تا تایيد هيأت مدیره جدید از سوي کميسيون انجمنهاي علمي
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.
ج ـ بازرس (بازرسان)
ماده  :14مجمع عمومي عادي  1نفر را به عنوان بازرب اصلي و  1نفررا به عنوان عضو علنيالبندل بنراي
مدت  3سال انتخاب مينماید.
تبصره :انتخاب مجدد بازرب یا بازرسان بالمانع است.
ماده  :15وظایف بازرب یا بازرسان به شر زیر است.
 -1-15بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي
 -2-15بررسي گزارش ساالنه هيأت مدیره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطالع مجمع عمومي
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 -3-15گزارش هرگونه تخلف هيأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي
تبصره :کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالي و غيرمالي را در هر زمان و بندون قيند و شنرط
باید از سوي هيأت مدیره براي بررسي در دسترب بازرب (بازرسان) قرارگيرد.

فصل پنجم ـ گروههاي علمي انجمن
ماده  :16انجمن ميتواند گروهها و کميتههاي زیر را تشكيل دهد که براساب شر وظایفي که از سنوي
هيأت مدیره براي آنها تعيين شود به فعاليت ميپردازند.
 )1گروههاي تخصصي
 )2کميته آموزش و پژوهش
 )3کميته انتشارات
 )4کميته آمار و اطالعات
 )5کميته پذیرش و روابط عمومي
 )6کميته گردهمایيهاي علمي
 -1-16انجمن مجاز به تشكيل گروهها و کميتههاي دیگري که بنر حسنب نيناز احسناب منيشنود ،نينز
ميباشد.

فصل ششم ـ بودجه و مواد متفرقه
ماده  :17منابع مالي انجمن عبارتند از:
 -1-17حق عضویت اعضا
 -2-17درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاورهاي و فروش کتب و نشریات علمي
 -3-17دریافت هدایا و کمكها
 -4-17کليه عواید و درآمدهاي انجمن صرف اهداف و موضوع ماده  5این اساسنامه خواهد شد.
ماده  :18درآمدها و هزینههاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شر آن هر سال پس از تصویب در مجمنع
عمومي به کميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ارسال ميشود.
ماده  :19کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي کشور نگهداري ميشود.
ماده  :20هيچ یك از مؤسسين یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سنود
سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یك آنها نميتواننند مبنادرت بنه انجنام معنامالت بنا
مؤسسه نمایند.
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ماده  :21کليه مدارک و پرونده مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليتهاي انجمن در محل دفتر مرکزي انجمن
نگهداري ميشود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صالحيتدار در اختيار آنان قرار خواهند
گرفت.
ماده  :22هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ،پس از تصنویب کميسنيون انجمننهناي علمني وزارت علنوم،
تحقيقات و فناوري معتبر است.
ماده  :23انجمن تابعيت جمهوري اسالمي ایران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسني
یا وابستگي به گروهها و احزاب سياسي را ندارند.
ماده  :24درصورت تصویب انحالل انجمن در مجمنع عمنومي ،همنان مجمنع هينأت تسنویهاي را بنراي
پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد .هيأت تسنویه موظنف اسنت پنس از وصنول
مطالبات و پرداخت بدهيها کلينه دارایني هناي منقنول و غيرمنقنول انجمنن را بنا نظنارت وزارت علنوم،
تحقيقات و فناوري به یكي از مؤسسات آموزشي یا پژوهشي کشور واگذار کند.
ماده  :25این اساسنامه مشتمل بر  7فصل 25 ،ماده 47،زیرماده و  20تبصنره در جلسنه منور 95/4/2
مجمع عمومي انجمن به تصویب رسيد.
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