بسم الله الرحمن الرحیم
اساسنامه خانه آمار اصفهان
فصل اول
کلیات:

بهمنظور آمادهسازی و ترغیب نوجوانان و جوانان استان اصفهان برای تحقق اهداف فرهنگی_آموزشی و با عنایت به لزوم ارتقا کمی
و کیفی دانش و کاربرد آمار ،بهبود روشها و انجام پژوهشهای علمی کاربردی ،استفاده بهینه از توانمندیهای جوانان ،مهیا نمودن
زمینه تعامل و بروز خالقیت های فردی و گروهی ،استعدادیابی و رشد دانش آموزان و دانشجویان و ایجاد همکاری دانشگاهیان با
صنعت در زمینه آمار ،به مناسبت سال جهانی آمار ( 2013میالدی) به پیشنهاد خانه ریاضیات اصفهان ،چهار نفر از اساتید منتخب
آمار استان بهعنوان هیئت مؤسس خانه آمار در اصفهان مأموریت تأسیس خانه آمار را پذیرفتند.
لذا پیرو توافقنامه هیئت مؤسس و شهرداری اصفهان ،خانه آمار بهعنوان واحدی غیر دولتی زیر نظر انجمن آمار ایران که برابر
مقررات مربوط به انجمنهای علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری فعالیت مینماید ،یا اهداف زیر تشکیل میگردد .از این پس
در این اساسنامه هیئت مؤسس به اختصار مؤسسین و خانه آمار اصفهان خانه آمار نامیده میشود.
ماده اول_اهداف :خانه آمار به منظور اشاعه دانش آماری ،ایجاد بستری مناسب برای آموزشهای ضمنی و جانبی و آ گاهی از

اهمیت و جایگاه علم آمار و کاربردهای آن در زندگی روزمره ،صنعت و برنامهریزی کشور و آشنایی نوجوانان با مسائل مختلف
علوم آماری از طریق آموزش ،پژوهش ،تعامل نزدیک و همفکری دانش آموزان ،دانشجویان ،دبیران ،اساتید و کارشناسان آمار ایجاد
میشود .هدف اصلی خانه آمار عمومی کردن آمار ،آشنایی جوانان و نوجوانان با علم آمار و کاربردهای آن و نیز گسترش فرهنگ
صحیح اطالع رسانی و تحقیق گروهی در میان آنان است.
ماده دوم_راهبرد :خانه آمار در زمینههای مختلف علمی ،آموزشی ،پژوهشی ،انتشاراتی و بهکارگیری آمار فعالیت دارد .عالوه بر
آن آموزشهای جانبی غیر مستقیم اساسیترین محور فعالیتهای خانه آمار است .نوآوریها ،ایدههای مفید و امکانات و برنامههای
جدید نیز میتواند در برنامههای خانه آمار جای داشته باشد .طراحی برنامههای نوین از قبیل آموزشهای مجازی با کمک انجمنهای
علمی مرتبط و دانشگاهها جزء برنامههای خانه آمار است.
ماده سوم_شخصیت حقوقی :خانه آمار مؤسسهای غیر انتفاعی است که در زمینههای علمی ،پژوهشی ،تحقیقاتی و انتشاراتی
فعالیت میکند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و مدیر خانه آمار ،نماینده قانونی آن محسوب میگردد.
ماده چهارم_مکان :مرکز خانه آمار در اصفهان -خیابان سعادت آباد (آزادگان)-مقابل مقبره بانو امین ،شهر علم است ،و شعبههای
آن با کسب موافقت شورای علمی اجرایی و طی مراحل قانونی میتواند در هر یک از شهرستانهای استان اصفهان تشکیل گردد.

ماده پنجم_قلمرو :خانه آمار و اعضای آن با نام خانه آمار حق فعالیت صنفی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند و باید تابعیت
جمهوری اسالمی را دارا باشند.
ماده ششم :خانه آمار اصفهان از تاریخ تصویب به مدت نامحدود تشکیل میگردد و اعضای آن ملزم به رعایت قوانین جمهوری
اسالمی میباشند.
فصل دوم
وظایف و فعالیتها:

ماده هفتم :بهمنظور نیل به هدفهای مذکور در ماده اول این اساسنامه ،خانه آمار اصفهان اقدامات زیر را بهعمل خواهد آورد.
 :7-1ایجاد ارتباط علمی ،تحقیقاتی و آموزشی در سطح ملی (کشور جمهوری اسالمی ایران) و بین المللی و تبادل نظر بین معلمان،
محققان و متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با دانش آمار و احتمال در ارتباط هستند.
 :7-2ترغیب و تشویق دبیران ،دانش آموزان و دانشجویان جهت شرکت در امور آموزشی و پژوهشی.
 :7-3تالش بهمنظور ارتقاء سطح علمی دانش آموزان و دانشجویان و کسب و انتقال مهارتهای آموزشی از طریق ایجاد کارگاههای
آموزشی برای مقاطع مختلف آموزشی.
 :7-4طراحی آموزشی :تغییر و تحول در نحوهی آموزش ،برای کاربردی کردن آمار بهعنوان ابزار یا تفکری برای انجام پژوهشهای
کاربردی و برنامه ریزی.
 :7-5انتقال تجارب علمی و توسعه حرفهای دبیران آمار و ایجاد زمینه همکاری و مشارکت علمی بین آنها.
 :7-6بررسی کتابهای درسی و ارائه نظرات و پیشنهادات برای بهبود تألیف کتب درسی از نظر کمی و کیفی.
 :7-7ایجاد پل ارتباطی میان مراکز آموزشی یا دورههای مختلف تحصیلی برای رفع مشکالت آموزشی در دروس آمار و همچنین
برقراری ارتباط با دیگر خانهها ،انجمنهای علمی و صنایع و دستگاههای آماری داخلی و خارجی.
 :7-8همکاری با انجمن آمار ایران ،آموزش و پرورش ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،مرکز آمار ایران ،پژوهشکده آمار ایران ،کتابخانههای معتبر در سطح استان و کشور و امور فرهنگی شهرداریها ،سازمانها
و بنیادهایی که در زمینه آمار و احتمال و نیز آموزش آن فعالیت دارند و سایر نهادها ،شرکتها و مؤسسات با نظر شورای علمی
اجرایی.
 :7-9برنامهریزی جهت برگزاری اردوها و همایشهای علمی بهمنظورافزایش بینش و آگاهی از علم آمار و کاربردهای آن در میان
دانش آموزان ،دانشجویان ،دبیران و کارشناسان آمار.
 :7-10انتشار کتب و نشریات علمی در زمینه آمار ،احتمال و کاربردهای آنها.

 :7-11گسترش فرهنگ اطالع رسانی از طریق آموزش ،تولید مواد و انجام آموزشهای مجازی و تولید CDهای آموزشی ،علمی
در زمینه آمار.
 :7-12تأسیس کتابخانه آمار تخصصی و ایجاد ارتباط کتابخانهای با سایر کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی.
 :7-13سایر امور طبق نظر شورای علمی اجرایی (که با اهداف خانه آمار انطباق دارد).
فصل سوم
عضویت:

ماده هشتم :عضویت در خانه آمار به چند شکل صورت میگیرد.
 -1عضویت دانش آموزی
 -2عضویت دانشجویی
 -3عضویت آزاد
 -4عضویت مؤسسهای
 -5عضویت افتخاری
 :8-1عضو دانش آموزی :دانش آموزان استان که عالقهمند به تحقیق و پژوهش در یکی از شاخههای آمار و احتمال باشند میتوانند
به عضویت خانه آمار درآیند.
 :8-2عضو دانشجویی :دانشجویان عالقهمند دانشگاههای استان که عالقهمند به پژوهش در زمینههای مختلف آمار و احتمال و
کاربردهای آنها هستند ،میتوانند به عضویت خانه آمار درآیند.
 :8-3عضویت آزاد :افراد عالقهمند به آمار با موافقت شورای علمی اجرایی میتوانند به عضویت خانه آمار درآیند.
 :8-4عضویت افتخاری :شخصیت های علمی ایرانی و خارجی که با خانه آمار همکاری علمی یا مالی دارند میتوانند با تصویب
شورای علمی اجرایی به عضویت افتخاری نائل شوند.
 :8-5عضویت مؤسسهای :نهادها و سازمانهایی که در زمینه علمی و پژوهشی و یا کاربردی مربوط به آمار و احتمال فعالیت دارند
و یا خانه آمار را مورد حمایت قرار میدهند ،میتوانند به عضویت خانه آمار درآیند.
ماده نهم :هر یک از اعضاء ساالنه مبلغی را که میزان آن توسط شورای علمی اجرایی تعیین میگردد بهعنوان حق عضویت پرداخت
خواهند کرد.
تبصره :1پرداخت حق عضویت هیچگونه حقی نسبت به دارایی خانه آمار ،برای اعضا ایجاد نمیکند.

تبصره :2اعضای افتخاری خانه آمار از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
فصل چهارم
ارکان خانه آمار

ماده دهم :ارکان اصلی خانه آمار عبارتند از:
الف_هیئت مؤسس
ب_هیئت امنا
ج_شورای علمی اجرایی
 :10-1وظیفه هیئت موسس که متشکل از افراد زیر است ،انتخاب هیئت امنا و اعضای اولین شورای علمی اجرایی ،میباشد:
 -1دکتر سعید پوالدساز
 -2دکتر هوشنگ طالبی
 -3دکتر محمد حسین عالمتساز
 -4دکتر علی همدانی
 :10-2هیئت امنا خانه آمار (که در این اساسنامه از این پس اختصارا هیئت امنا نامیده میشود) از افراد زیر تشکیل میگردد:
_شهردار اصفهان که ریاست هیئت امنا را خواهد داشت
_مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان اصفهان
_معاون برنامهریزی استانداری اصفهان
_نماینده انجمن آمار ایران
_نماینده خانه ریاضیات اصفهان
_یکی از اعضا هیئت علمی آمار دانشگاه صنعتی اصفهان
_یکی از اعضا هیئت علمی گروه آمار دانشگاه اصفهان
_یکی از اعضا هیئت علمی گروه آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

_پنج نفر از شخصیتهای آماری از میان دبیران ،اعضا هیئت علمی دانشگاهها و کارشناسان آمار در استان اصفهان به انتخاب هیئت
مؤسس در دورهی اول و سایر اعضا هیئت امنا در دورههای بعد
 :10-3وظایف و اختیارات هیئت امنا به شرح زیر است:
_تدوین و تصویب سیاستها و خط مشیهای کلی خانه آمار و بررسی آن
_تصویب بودجه یا متمم و اصالح و تفریغ بودجه خانه آمار و ارسال مدارک و مستندات به شهرداری اصفهان و سازمان مدیریت و
برنامهریزی بهمنظور لحاظ داشتن در بودجه کل شهرداری و استان و یا هر مرجعی که ضروری باشد.
_بررسی و تصویب ترازنامه و برنامه سالیانه
_بررسی و تصویب آئیننامههای اجرایی ،مالی و تشکیالتی و آئیننامههای داخلی و دستورالعملها و ضوابط مورد پیشنهاد خانه
آمار در حدود مقررات این اساسنامه
_انتخاب بازرس برابر مقررات مربوط
_انتخاب اعضا شورای علمی اجرایی خانه آمار و تأیید انتخاب مدیریت خانه آمار
_بررسی و اصالح و یا هرگونه تغییر در اساسنامه
 :10-4جلسات هیئت امنا سالی دو بار یکی در خرداد ماه برای تصویب ترازنامه و تفریغ بودجه و دیگری در بهمن ماه برای تصویب
برنامه و بودجه سال آینده به دعوت مدیر خانه آمار تشکیل خواهد شد .در صورت عدم تقاضای تشکیل جلسه توسط هیئت امنا
ظرف مدت  10روز شورای علمی اجرایی در این خصوص اقدام خواهد نمود.
تبصره  :3جلسات هیئت امنا خارج از موارد مذکور به تقاضای حداقل  4نفر از اعضا هیئت امنا و یا بازرس تشکیل خواهد شد.
 :10-5شورای علمی اجرایی خانه آمار مرکب از اعضا زیر است:
 -1شش نفر از شخصیتهای آماری از میان دبیران ،اعضا هیئت علمی استان و کارشناسان آمار به انتخاب هیئت امنا
 -2یک نفر از کارشناسان آماری استان به انتخاب معاون برنامهریزی استانداری اصفهان با مشورت با سایر اعضا هیئت امنا
 -3نماینده انجمن علمی-آموزشی معلمان ریاضی اصفهان
 -4مدیر خانه آمار که رئیس شورای علمی اجرایی است (پس از انتخاب به این سمت)
 :10-6اعضا شورای علمی اجرایی خانه آمار برای مدت دو سال انتخاب میگردند و تمدید انتخاب برای دوره بعد بالمانع است.
 :10-7رعایت مفاد ماده  129قانون تجارت و منع مداخله کارمندان دولت در معامالت برای اعضا هیئت امنا و شورای علمی
اجرایی خانه آمار الزامی است.

 :10-8جلسات شورای علمی اجرایی خانه آمار هر ماه یک بار بنا به دعوت مدیر خانه آمار تشکیل میگردد.
 :10-9جلسات شورای علمی اجرایی خانه آمار با حضور حداقل دو سوم اعضا تشکیل میگردد و مصوبات با اکثریت آراء حاضرین
قابل اجرا خواهند بود.
 :10-10چنانچه هر یک از اعضا شورای علمی اجرایی خانه آمار سه مرتبه بدون عذر موجه یا سه بار متوالی با عذر موجه در
جلسه شرکت نکند ب ه خودی خود مستعفی شناخته خواهد شد .جایگزینی شخص یا اشخاص مذکور به پیشنهاد شورای علمی
اجرایی و تصویب هیئت امنا صورت خواهد پذیرفت.
 :10-11شورای علمی اجرایی خانه آمار در صورت تفویض اختیارات از سوی هیئت امنا در تمام امور علمی و مالی مؤسسه
تاماالختیار بوده و در چارچوب اساسنامه و موصبات هیئت امنا با توجه به اهداف خانه آمار اختیار دارد.
 :10-12وظایف شورای علمی اجرایی خانه آمار عبارتند از:

_انتخاب یک نفر از میان خود به عنوان رئیس ،با حداقل مدرک کارشناسی ارشد آمار ،و یک نفر به عنوان خزانهدار
_برنامهریزی علمی خانه آمار و توسعه ارتقا کیفی آن
_برنامهریزی برای فعالیتهای بخشهای مختلف خانه آمار
_بررسی بودجه و اصالح و متمم و تفریغ بودجه ساالنه تسلیمی مدیر خانه آمار برای پیشنهاد به هیئت امنا
_بررسی ترازنامه و عملکرد مالی سالیانه و تهیه پیشنهادات برای هیئت امنا
_تهیه و تنظیم آئیننامه مالی خانه آمار و پیشنهاد به هیئت امنا و نظارت بر اجرای آن
_تعیین چارت سازمانی
_نظارت بر حفظ و نگهداری دارایی و اموال خانه آمار
_نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیر خانه آمار
_تعیین میزان حقوق کارکنان و حق الزحمه همکاران و نحوهی هزینه نمودن درآمدهای خانه آمار
_تعیین میزان حقوق مدیر ،بازرس ،خزانهدار و تصویب میزان حق الجلسات اعضا
 :10-13وظایف و اختیارات مدیر خانه آمار:

_اداره امور و اجرای مصوبات شورای علمی اجرایی خانه آمار

_بهکارگیری کارکنان و پرداخت حق الزحمه آنها مطابق مصوبات شورای علمی اجرایی خانه آمار
_نمایندگی خانه آمار جهت گفتگو در مورد مسائل مرتبط با خانه آمار
_عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق مصوبات شورای علمی اجرایی خانه آمار
_ایجاد ارتباط با نهادها و مؤسسات ذیربط
_تنظیم پیشنهادهای الزم در زمینه برنامه و بودجه و آئیننامههای اجرایی برای طرح در شورای علمی اجرایی و هیئت امنا خانه
آمار
 نصب و عزل کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات بر طبق مصوبات شورای علمی خانه آمار و در چارچوب مقررات_امضا تمام اسناد و اوراق مالی خانه آمار
 :10-15شورای علمی اجرایی خانه آمار میتواند در صورت لزوم مسئولیتی را برای بخشهای مختلف تعیین نماید.
 :10-16خزانهدار :خزانه دار برای نظارت بر امور مالی خانه آمار و اجرای مصوبات مالی شورای علمی اجرایی خانه آمار توسط
هیئت امنا به مدت  2سال انتخاب و منصوب میشود .انتصاب مجدد وی بالمانع است.
 :10-17وظایف خزانهدار:

_نظارت بر اجرای بودجه و اصالح و متمم و تفریغ بودجه
_رسیدگی و نظارت بر ترازنامه و عملکرد سالیانه جهت ارائه به بازرس
_نظارت بر اجرای دستورالعملها
_نظارت بر حسن اجرای قوانین مالی و رعایت مفاد اساسنامه
_نظارت بر نحوه انجام هزینهها
_نظارت بر عقد قراردادها
 :10-18بازرس :هیئت امنا یک شخص حقیقی را بهعنوان بازرس برای مدت دو سال انتخاب مینماید .انتخاب مجدد وی برای
دورههای بعد بالمانع است .در اولین دوره هیئت مؤسس وظیفه انتخاب بازرس را بر عهده دارد.
 :10-19وظایف بازرس :نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور خانه آمار و عملیات انجام شده با اساسنامه و هیئت امنا و ضوابط
و دستورالعمل های مربوطه و نظارت مستمر بر نحوه اجرای صحیح مصوبات هیئت امنا ،تهیه گزارش از عملکرد دوره مالی خانه
آمار و ارائه آن به شورای علمی اجرایی و هیئت امنا و رسیدگی به صورتهای مالی.

ماده یازدهم:

هزینهها و درآمدهای خانه آمار در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال به هیئت امنا گزارش میشود.
ماده دوازدهم:

کلیه وجوه خانه آمار در حساب مخصوص به نام درآمد خانه آمار اصفهان نزد بانک ملی شعبه.................به شماره................و
اسناد هزینه آن نیز نزد همان شعبه و با شماره................نگهداری میشوند.
ماده سیزدهم:

کلیه مدارک و پروندههای مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیتهای خانه آمار در محل خانه آمار نگهداری میشوند .و در موقع مراجعه
مراجع قانونی نظارت یا سایر مراجع صالحیتدار در اختیار آنان قرار میگیرد.

ماده چهاردهم:

این اساسنامه مشتمل بر  14ماده و  3تبصره در جلسه هیئت امنا در تاریخ  ...............به تصویب رسید.

دکتر سعید پوالدساز

دکتر علی زینل همدانی

دکتر محمد حسین عالمتساز

دکتر هوشنگ طالبی

