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  نام، مکان، و ویژگی کانون -1ماده 
  
  کانون مهندسين و متخصصين ایرانی در آلمان: نام - 1-1
 )آلمان(شهر برلن :  مکان– 1-2
 دادگستری شهر برلن:  محل ثبت– 1-3
 غير انتفاعی:  ویژگی– 1-4
کانون .  قانون تخفيف های مالياتی می باشندی غير انتفاعی را دنبال می کند که شامل کانون تنها آن هدف ها– 1-5

 .غير انتفاعی است و هدف های سودجویانه فردی را دنبال نخواهد کرد
 .پيش بينی شده اند به کار گرفته شوند امکانات کانون تنها می توانند در راستای اهدافی که در اساسنامه – 1-6
 کانون  که در راه اهدافهد بود امکانات مالی کانون را به طور نامتناسب و یا در مواردی هيچکس مجاز نخوا– 1-7

 .نباشد، به کار گيرد
  
  

  :اهداف کانون و چگونگی دست یابی به آن ها -2ماده 
  

  :اهداف کانون عبارتند از
زماندهی گروه های پشتيبانی از علوم پایه و مهندسی از راه برگزاری سخنرانی ها و سمينارهای علمی، و سا •

 و مهندسی در آلمان و ایران، و همچنين انتشار کار برای تبادل تجربيات بين استادان و دانشجویان علوم پایه
  .ک های اطالعاتیننتایج این تبادالت و ایجاد با

ی پشتيبانی از تبادل تجربيات بين دانش پژوهان، مهندسين و تکنسين های آلمان و ایران به منظور دست یاب •
 فنی و سازمان دهی همایش -به تجربيات علمی در زمينه علوم پایه و مهندسی از طریق انتشار کارهای علمی

 .ها و گروه های کار و نيز ایجاد بانک های اطالعاتی
پشتيبانی از روش های حفاظت از محيط زیست در آلمان و ایران از راه برپائی همایش ها و ایجاد گروه های  •

 .شار نتایج گزارش کار آن هاکار علمی و انت
 در زمينه های مربوط به تکنولوژی نظامی کانون از فعاليت سياسی و پشتيبانی از پژوهش و تبادل تجربيات •

 .دوری می جوید
  
  

  همگانی بودن امکانات کانون – 3ماده 
  

  . شوند می توانند از آن بهره مندامکانات و نشست های کانون همگانی است و همه عالقمندان
  
  

  درآمدهای کانون، دوره مالی – 4ماده 
  
  : درآمدهای کانون از منابع زیر تامين می شوند– 1-4
  

   هموندانپرداخت حق عضویت*  
  درآمدهال بدست آمده از فعاليت های دانشی و فنی کانون* 
  کمک های دریافتی، به نحوی که باعث وابستگی کانون نشوند* 
  ون به دست می آینددرآمدهائی که از دارائی های کان* 
  
   حساب رسی های مالی برپایه سال ميالدی انجام می گردد– 2-4
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   و شرایط آنعضویت – 5ماده 
  
  حقيقی، حقوقی، پشتيبانی، افتخاری:  هموند می باشد عضو یا کانون دارای چهار گونه– 1-5
ان رشته های مهندسی و علوم پایه،  هموندان حقيقی، فارغ التحصيالن مهندس و یا تکنسين و یا دانشجوی– 2-5

  .در دانشگاه ها و یا مدارس عالی می باشند
  .ی، انجمن ها و سازمان ها می باشند هموندان حقوق– 3-5
  . آن ها موجب سرافرازی کانون می باشدن افتخاری، کسانی هستند که عضویت هموندا– 4-5
آمادگی و توانائی آن را داشته باشند تا کانون را در   هموندان پشتيبانی، افراد حقيقی و حقوقی هستند که– 5-5

  .راه رسيدن به اهداف مادی و معنوی اش یاری رسانند
  
  

   عضویتشرایط پذیرش و یا رد درخواست – 6ماده 
  
  .گویان کانون ارائه شود کتبی به گروه پاسخ بایستی به صورت درخواست عضویت– 1-6
  .گویان استبا گروه پاسخ  تصميم گيری درباره پذیرش هموندان– 2-6
  .گویان ارائه شودایستی به صورت کتبی به گروه پاسخ ب کانون درخواست استعفا از عضویت– 3-6
گویان می ات جبران ناپذیر بزند، گروه پاسخمصالح کانون دست به اقدام  اهداف و عليه چنانچه عضوی– 4-6

  .تواند در مورد اخراج او تصميم بگيرد
  
  

  ای کانوننهاده – 7ماده 
  
گویان توسط شورای همگانی گروه پاسخ. شورای همگانی و گروه پاسخگویان: ند ازنهادهای کانون عبارت •

  .گویان، کانون را در همه موارد نمایندگی می کند گروه پاسخ.انتخاب می گردد
  
  

  شورای همگانی – 8ماده 
  

واست ها، بررسی بررسی و پذیرش درخ شورای همگانی باالترین نهاد کانون است و بویژه در زمينه های – 1-8
  .، و مسائل مربوط به اساسنامه و انحالل کانون رسما مسئول استگویان و برکناری آنفعاليت گروه پاسخ

ن این نشست همچني. گویان برگزار می شود کم یکبار در سال توسط گروه پاسخ نشست شورای همگانی دست– 2-8
چنانچه . فراخوانده شودگویان دان حقيقی کانون، توسط گروه پاسخد همون درص20 می تواند بنا به درخواست حداقل

ی وجود نداشته گویانان را عملی نسازد و یا گروه پاسخگویان ظرف مدت چهار هفته درخواست این هموندگروه پاسخ
  .باشد، هموندان درخواست کننده می توانند نشست شورای همگانی را خود برگزار کنند

 به نشست شورای همگانی و دستور کار آن بایستی چهار هفته پيش از نشست به طور کتبی در اختيار هموندان دعوت
  .قرار گرفته باشد

هموندان فاقد .  درصد هموندان دارای حق رای رسميت می یابد25 نشست شورای همگانی با حضور دست کم – 3-8
  . ماه گذشته خود را نپرداخته باشند12 مربوط به عضویتشورای همگانی افرادی هستند که حق حق رای در نشست 

 رسميت نيابد، گروه ده شده شورای همگانی به علت نرسيدن به حد مقرر در اساسنامهفراخوان چنانچه نشست – 4-8
در این . گویان موظف است ظرف کوتاه ترین زمان ممکن دومين نشست شورا را با همان دستور کار فرابخواندپاسخ

 در دعوت نامه مربوط به نشست .این نشست بدون وابستگی به تعداد شرکت کنندگان رسميت خواهد داشتصورت، 
  .دوم بایستی به این نکته توجه داده شود

  : نحوه تصميم گيری نشست شورای همگانی– 5-8
اضرانی است که  همه ح تصميم گيری های مربوط به تغييرات اساسنامه و انحالل کانون نيازمند سه چهارم آرای-الف

  .دارای حق رای می باشند
  . در مورد سایر تصميم گيری ها، اکثریت مطلق آرای همه حاضرانی که دارای حق رای می باشند کافی است-ب
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  گویانگروه پاسخ -9ماده 
  
  .گویان تنها نماینده حقوقی و ارگان اجرائی کانون استگروه پاسخ – 1-9
این افراد از ميان هموندان حقيقی .  عضو جانشين تشکيل می شود2و اصلی و  عض7گویان از  گروه پاسخ– 9 -2

گویان حداکثر می تواند برای سه دوره پياپی در یک یک عضو گروه پاسخ. نتخاب می شوندکانون برای مدت دو سال ا
  :گویان عبارتند از عضو اصلی گروه پاسخ7. ب شودسمت انتخا

  رئيس کانون– 1-2-9
 همه مسائل مالی کانون و از جمله دریافت حق هموندی ساالنه که نسبت به امور مالی،گوی پاسخ -2-2-9

  .هموندان مسئوليت دارد
 همه مسائل تشکيالتی کانون و هموندان، بویژه ، که نسبت بهگوی تشکيالتهماهنگ کننده یا پاسخ -3-2-9

  .ن مسئوليت داردفراخواندن و هماهنگی مسائل مربوط به نشست ها و گرد هم آئی های کانو
  . سازمان دهی و انتشار متون و نشریات علمی کانون مسئوليت دارد، که نسبت بهگوی انتشاراتپاسخ -4-2-9
که هماهنگی همه فعاليت های علمی که به نام کانون و یا با شرکت کانون گوی امور دانشی و پژوهشی،  پاسخ-5-2-9

  .انجام می شود را برعهده دارد
  . سازماندهی و هماهنگی گروه های کار مسئوليت دارد، که نسبت بهکننده گروه های کارهماهنگ  -6-2-9
 ارائه فعاليت ها و تبليغات درونی و بيرونی ، که نسبت بهگوی روابط عمومی و تبليغات کانونپاسخ -7-2-9

  .کانون مسئوليت دارد
  .مسئوليت او را برعهده خواهد گرفت گویان، یکی از اعضای جانشين در غياب یک عضو اصلی گروه پاسخ-8-2-9
  
  
  کانونگویانانون مدنی آلمان، رئيس گروه پاسخ ق26گوی حقوقی کانون به موجب ماده  پاسخ-3-9

  . می باشد
  
  

  آئين نامه اجرائی کانون -10ماده 
  

گان های  اجرائی به تصویب می رساند که برای تمام ارنشست شورای همگانی با اکثریت مطلق آرا یک آئين نامه
  .کانون قابل اجراست

  
  

  انحالل کانون -11ماده 
  

در صورت انحالل کانون و یا ازبين رفتن مواردی که موجب غير انتفاعی بودن کانون می شوند، دارائی های کانون به 
 اشد می ب به شرح زیر که اساسنامه کانون2یک نهاد حقوقی و یا نهاد دیگری با اهداف غير انتفاعی مندرج در ماده 

  :تعلق می گيرند
پشتيبانی از علوم پایه و مهندسی از راه برگزاری سخنرانی ها و سمينارهای علمی، و سازماندهی گروه های  •

کار برای تبادل تجربيات بين استادان و دانشجویان علوم پایه و مهندسی در آلمان و ایران، و همچنين انتشار 
  .ینتایج این تبادالت و ایجاد باک های اطالعات

پشتيبانی از تبادل تجربيات بين دانش پژوهان، مهندسين و تکنسين های آلمان و ایران به منظور دست یابی  •
 فنی و سازمان دهی همایش -به تجربيات علمی در زمينه علوم پایه و مهندسی از طریق انتشار کارهای علمی

 .ها و گروه های کار و نيز ایجاد بانک های اطالعاتی
وش های حفاظت از محيط زیست در آلمان و ایران از راه برپائی همایش ها و ایجاد گروه های پشتيبانی از ر •

 .کار علمی و انتشار نتایج گزارش کار آن ها
کانون از فعاليت سياسی و پشتيبانی از پژوهش و تبادل تجربيات در زمينه های مربوط به تکنولوژی نظامی  •

 .دوری می جوید
  


