باسمه تعالی

اساسنامه انجمن نخبگان فرودگاه بین المللی شهید صدوقی یزد
ماده  - 1این اساسنامـ ـه داراي  45ماده و 19

تبص ـره می باشد .در این اساسنامـ ـه منظور از نام اختصـ ـاري " آنف ـی " که با ترکیب

حروف اول " انجمن نـ ـخبگان فـ ـرودگاه بین المللی شهید صدوقی يـ ـزد" و همچنین منظور از " انجمن " همان انجمن نخبگان فرودگاه بین
المللی شهید صدوقی یزد می باشد.
ماده  " -2آنفی " یک انجمن علمی و پــــشوه ای ا سه که در حد توان و فراهو بودن امااناو مورد نیاز با همااريس م داعدو و حمایه
م دتمر مقاماو ار شد شرکه فرودگاهها س مدیرکل محترم و مقام ار شد محترم حرا سه فرودگاه در زمینه امور فرودگاهی و هوانوردي و هر
آنچه که بصورو فنی و تخصصی مورد نیاز فرودگاه ها باشد جهه بهبود و حل مااالو فنی و تخصصی بصورو خالقانه و با نوآوريساختراع
و یا هر نوع ابتاار عمل موثر در حل مدائل فعـالیه می کند.
ماده  -3دفتر مرکزي و مرکز فعالیه " آنفی " در فرودگاه بین المللی شهید صدوقی یزد می باشد .
ماده  " – 4آنفی " مت اال از مبتارینس مخترعین و پر سنل خالق شاغل و یا پر سنل بازن ا دته عالقه مند و حتی به صورو موردي از
اعضا مهمان که در رشته مرتبط فرودگاهیس هوانورديس هواپیمایی و یا سایر رشته هاي مورد نیاز انجمن که صاحب ایده هاي ناب و عملیاتی
هدتند و ترجیحا داراي ثبه اختراع و یا ایده هاي اجرایی (طبق ماده  14و تبصره هاي مربوطه در اساسنامه) هدتند می باشد.
تبصره  -1عضویه و فعالیه در " آنفی " صرفاً داوطلبانه و ناشی از احداس مدئولیه و اداي تالیف هر یک از اعضاي محترم ندبه به
زحماو جانبازان و خون شهداي انقالب اسالمی ایران و پیارفه نظام و کاور جمهوري اسالمی ایران می باشد .لذا اعضاي " آنفی " چاو
دا شتی براي دریافه حقوق مجزا ندارند بلاه صرفا از مدیر کل محترم فرودگاه و حتی از مقاماو ار شد شرکه فرودگاهها انتظار پ اتیبانی و
حمایه عملی و دفاع از حقوق مادي و معنوي اعضــاي این انجمن به معناي واقعی کلمه آن هو حمایتی مدــتمر و بدون فرصــه ســوزي را
دارند .
تب صره  -2با عنایه به ایناه اکثریه قریب به اتفاق اع ضا شاغلین خلّاق یا صاحب ایده و طرح از فرودگاه شهید صدوقی یزد می با شند و
اساسا " آنفی" در جهه اهداف و مداعدو به شرکه فرودگاهها فعالیه می کند لذا محل دفتر و امااناو این انجمن ( اموال بیه المال) صرفاً
جهه فعالیتهاي علمی پشوهاــی و تحقیقاتی با عنایه به محور قرار دادن و اجراي ســفارشــاو موکد مقام معظو رهبر ي(حفظه  )..مبنی بر خود
باوري و تایه بر توان نیروهاي داخلیس جهه حل م دائل و م ااالو علمی و ...مربوط به شرکه فرودگاه ها که نیاز به تالش و خلّاقیه دارد
در حد توان و فراهو بودن امااناو مورد نیاز بصورو خرد و کالن می باشد .بدیهی اسه همه اعضا شرعاً و قانوناً ندبه به مواظبه و استفاده
صحیح از اموال انجمن رسماً و شرعاً متعهد می باشند.
تب صره  -3هرگونه م داعدوس کمک مالیس اهدا جوایز با صالح دید مدیر کل محترم فرودگاهس بابه فعالیه اع ضا جهه دلگرمی و ت اویق
اعضاي "آنفی " نافی تبصره  1این ماده واحده نمی باشد.
تبصره  –4در صورو مراجعه سایر نخبگان غیر هماار جهه همااري با آنفیس دبیر انجمن موظف اسه جهه حفظ احترام به این عزیزانس
با ماورو کادر آنفیس در مورد این دسته از مراجعین معزز تصمیو گیري و اقدام نماید.
ماده  – 5هدف نهایی آنفی با رعایه قوانین ر سمی ک اور جهه حمایه و به ثمر ر سیدن تال شهاي همااران نخبه و در نهایه به اهتزاز در
آوردن پرچو مقدس جمهوري اسالمی ایران اسه .
ماده  – 6دبیر " آنفی " به عنوان مدـــئول و ناظر و هماهنن کننده تمامی فعالیتهاي داخلی انجمن و رابط انجمن با مدیر کل محترم و
سایر مدئولین محترم فرودگاه می باشد که توسط همه اعضا براي مدو يک سال با انتخاب رسمی اکثریه اعضا تعیین می شود .این موضوع
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در صورتجل ده اي ر سمی و با ام ضاء تمامی اع ضاس در انجمن ثبه و بایگانی خواهد شد و تا انتخاب دبیر براي یک سال بعد باید نگه داري
گردد.
ماده  -7از آنجائیاه انتخاب دبیر انجمنسجان این دبیرسذي ح دابس م دئول امور قرار دادها و سایر م دئولیتها در انجمن باید شفاف با شد لذا
بدین منظور تمامی این مدئولیتها باید طی صورو جلده جداگانه رسماً ثبه رسیده و در بایگانی انجمن مدتند باشد و در صورو لزوم حدب
موردس رونوشه یک ندخه از این صورو جلداو توسط دبیر " آنفی " جهه اطالع مدیر کل محترم و مدئول محترم حراسه فرودگاه ارسال
خواهد شد.
تب صره -ادامه فعالیه دبیر انجمن پس از یک سال ضرورتا باید با راي گیري و تائید مجدد اکثریه اع ضا با شد از آنجائیاه ا سا ساً در آنفیس
کار علمی و پشوهای و تبدیل ایده به محصول و درصورو اماان خلق ثروو ناشی از این فعالیتها محور و مالك اسه لذا عناوین و مدئولیتها
صرفا براي ایجاد نظو و مدیریه بهتر امور اسه بنابراین پده و مقام در این انجمنس موجب داشتن امتیاز و برتري ندبه به سایر اعضا نیده
مگر ایناه اعضا در این مورد امتیاز ویشه اي در نظر بگیرند که در این صوروس متعاقبا در متمو یا اصالحیه این اساسنامه لحاظ خواهد شد.
ماده  -8در غیاب دبیر انجمنس جاناین دبیرسالزاماً پس از هماهنگی با دبیر انجمن تمامی امور را مدیریه می نماید تا کارها طبق برنامه ادامه
یابد.
ماده  -9دبیر انجمن جهه حفظ برقراري نظو زودتر از يک سال از شــروع مدــئولیتي نمی تواند اســتعفا دهد و یا به نوعی از خود ســلب
مدئولیه نماید لیان در صورو ضرورو و خاص بودن موضوع (نظیر انتقالی فرد به فرودگاه دیگر) با نظر همه اعضا ندبه به جایگزین نمودن دبیر
جدید تصمیو گیري می شود.
تبصره  -در صورو بازنادتگی دبیر انجمنسیا هریک از اعضاس ادامه همااري اعضاي بازنادته با موافقه دبیر جدید بال مانع اسه.
ماده  -10در صورو ناتوانیسکو کاريسکار شانیساهمال کاريس عملارد بر خالف م صلحه انجمن و م صادیقی نظیر اینها براي دبیر انجمنس
به اثباو برسدساعضا می توانند با تاایل جلده و ارائــــــه مدتنداوس موارد ذکر شده را به دبیر انجمـــن اعالم نمایند و در صورو عدم رفع
ماال تا  2ماه بعد از تذکر اعضاس با نظر موافق اکثریهس اعضا می توانند ندبه به عزل و جایگزین نمودن دبیر جدید براي انجمن اقدام نمایند
و در غیر این موارد و در شرایط متعارف عزل دبیر قبل از يک سال ممان نیده.
ماده  -11در صورو عزل دبیرس جان این دبیر حداکثر بمدو يک ماه به عنوان سرپر سه انجمن وظایف دبیر را به عهده خواهد دا شه و در
این مدو باید طبق ماده  6این اساسنامه انتخاباو رسمی براي تعیین دبیر انجمن صورو پذیرد.
ماده  -12ساخه انیمی ان و برنامه هاي ت صویري جهه ارائه کار و نتیجه ایده ها با اطالع و هو اندی ای اع ضا می با شدس لیان به منظور
حفظ اسرار هر یک از اعضا و مدیریه امورس نار و پخي اینگونه برنامه ها صرفاً با موافقه کتبی دبیر انجمن ممان می باشد.
ماده  -13استمرار مدئولیه دبیر انجمن با راي گیري و موافقه اکثریه اعضاي انجمن بطور متوالی تا سه سال بال مانع اسه.
صره  -با حداقل يک

تب
انتخاب گردد.
ماده -14با عنایه به ماده  2این اساسنامهس آنفی عضو جدیدي که شرایط الزم را داشته باشد می پذیرد.
اعضاي جدید داراي هر کدام از مدتنداو رسمی موارد زیر باشند می توانند به عضویه رسمی آنفی در آیند:
 عضویه در بنیاد نخبگان ثبه اختراع طرح و نوآوریی که قابلیه اجرا و عملیاتی داشته باشد (طرحها و نوآوریها صرفاً با گواهی رسمی  3نفر از اعضاي هئیه علمی هر یک از داناگاههایی کهسال فاصــله زمانیس دبیر ســابق انجمن جهه پذیرش مدــئولیه دبیري انجمن در دوره هاي بعد می تواند مجدداً

مورد تائید وزارو علوم می با شد قابل قبول ا سهس م اروط بر ایناه یک نفر از سه ع ضو هئیه علمی مذکور حتما باید رئیس گروه مرتبط با مو ضوع طرح یا ایده در
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داناگاهس مبنی بر علمی و اجرایی بودن ایده سطرح و یا نوآوري باشد .جهه سهوله در پذیرش عضویه همااران نخبهس گواهی رسمی از پارك علو و فناوري با امضاء
و تائید رئیس و  2نفر دیگر (جمعا  3نفر ) از کادر رسمی پارك مبنی بر علمی و اجرایی بودن هر طرحس ایده و نوآوري جهه عضویه در آنفی نیز کفایه می کند)

 گواهینامه اجرایی بودن طرحس ایده و نوآوري از خارج کاور س ماروط بر ایناه اصاله گواهینامه به تائید مراجع قانونی در کاور رسیده باشد در موارد خیلی خاصس دبیر انجمن با ماورو و موافقه اعضاي کادر آنفی می تواند راساً ندبه به پذیرش فرد نخبه یا مخترع اقدام نماید.تب صره – پذیرش و ع ضویه در آنفی براي همااران عزیزي که صرفاً در ر شته شغلی خود داراي مهارو در تعمیراو س سروی دااري س
بازسازي تجهیزاو و سامانه هاي تخصصی در حوزه هاي مختلف فرودگاهی هدتند س به هیچ وجه ممان نیده .مگر ایناه یای از شرایط
این ماده واحده را داشته باشند.
اعضاي جدید همانند سایر اعضا باید ندبه به قوانین این اساسنامه متعهد بوده و سوگند نامه تنظیمی که توسط " آنفی" تهیه شده اسه را
بطور رسمی و ماتوب بطور مجزا بدون هیچ قید و شرطی قبول و اجرا نمایند.
ماده  -15همه اعضا فارغ از ایناه در فرودگاه چه مدئولیه و جایگاهی را دارند باید شرعاً و کتباً ندبه به حفظ اسرار و مدئولیه پذیري در
قبال عدم سرقه اطالعاو بهر شال و با هر نیتی و نیز تعهد ندبه به عدم نار سایر مدائل جاري در انجمن به عنوان حق الناس و رعایه
امانه داري و رعایه اخالق ا سالمی و ان دانی متعهد شوند و همواره به نظراو و ت صمیو گیري دبیر انجمن ر سما احترام گذا شته و نهایه
همااري را داشته باشند.
ماده  -16درصورو اثباو سوء استفاده از ایده و یا طرح سایر اعضا همچنین سرقه اطالعاو (خیانه در امانه) توسط هر کدام از اعضا بطوري
که این مو ضوع مانع تحقق ر سیدن به اهداف صاحب ایده و یا طرح گرددس تو سط صاحب ایده و دبیر" آنفی" مو ضوع با حمایه مدیر کل
محترم فرودگاه و حراسه فرودگاه شهید صدوقی یزد از طریق مراجع قضایی پیگیري می شود.
تبصره -تنها راه جلوگیري از سوء استفاده از ایده ها و طرحهاي اعضا حفظ اسرار انجمن می باشد .لذا در صورو افااي ایده و طرحس عواقب
نا شی از آن متوجه شخص خاطی ا سه هر چند به لحاظ ق ضایی جهه احقاق حقوق ع ضو زیان دیده تالش خواهد شد لیان " آنفی " در
قبال اینگــونه بی اخالقی ها و رفتارهاي غیر مدئوالنه اعضاس بیاتر از حد توانس مدئولیتی ندارد.
ماده  -17به منظور خلق ثروو از طریق عملیاتی نمودن ایده ها و طرحهایی که در انجمن به لحاظ اجرایی و تحقیقاتی بررســـی و تامیل
می گردندس انجمن مجاز ا سه با شرکتی داني بنیان که ر سما به ثبه ر سیده و از نظر قانونی مجوزهاي الزم را دارا می با شد م اارکه و
همااري نماید.
ماده  -18اعضاي " آنفی" متعهد می شوند در اجرایی شدن ایده ها ضمن حفظ اسرارِ یادیگر و رعایه مدائل مرتبط با آن س در عین حال
صمیمانه و خیرخواهانه به یادیگر کمک کنند تا ایده هاسطرحها و ..بعد از ارزیابی علمی و تاخیص مقرون به صرفه بودن به لحاظ اقتصادي
به نتیجه مطلوب برسد.
تبصره  -در هر صورو امتیاز ایده ها و طرحها صرفاً متعلق به صاحب یا صاحبان ایده و یا طرح می باشد  .لذا کمک اعضاي انجمن اقدامی
اخالقی و از جمله تعهداو اع ضا ن دبه به یادیگر و صرفا به منظور تعامل جهه ت دریع در ر سیدن به هدف انجمن می با شدس ضمن ایناه
صاحب ایده و طرح با ر ضایه خود می تواند ع ضو یا اع ضاي دیگر آنفی را که در ر سیدن به هدفس به او کمک نموده اند را در امتیازاو و از
جمله ثبه هویه آنها در ارائه ایده و یا ثبه اختراع شریک نماید.
ماده  -19تاایل جلداو هو اندیای بنـا به ضرورو و تاخیص دبیـر انجمـن به اعضـاي محتـرم اطالع رسانـی می گردد .لیان پیي
فرض این جلداو بصورو هر سه ماه یک بار (فصلی) اسه.
ماده  - 20اجرایی نمودن ایده ها و طرحها صــرفا با هماهنگی و نامه رســمی دبیر انجمن خواهد بود .بنا بر این ارائه طرحها بطور مدــتقیو
توسط هر یک از اعضا به مدئولین فرودگاه و بدون نامه رسمی انجمن خالف این اساسنامه اسه.
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ماده  -21به عله محرمانه بودن اطالعاو و نیز جهه رعایه امانه داريس اع ضاي انجمن متعهد می شوند جهه ار سال و دریافه مطالب
شفاهی و یا ماتوب مربوط به خود و یا مرتبط با انجمن را مطلقا از ر سانه هایی نظیر تلگرامس این دتاگرام سایمیل با سرور خارجی و ..هر گونه
امااناو م اابه که در آینده با سرور خارجی در د سترس با شد ا ستفاده ننمایند .در عین حال باار گیري پیام ر سانها ر سمی داخلی که داراي
هویه و شناخته شده هدتند و در صورو لزوم و تائید دبیر انجمن شباه هاي اجتماعی رسمی و قابل اعتماد داخلی بال مانع می باشد ضمنا
در صورو عدم وجود اینگونه پیام ر سانهاي داخلی تبادل اطالعاو صرفاً ب صورو ح ضوريستلفنی و تبادل مااتباو از طریق فاکس مجاز و
مقدور می باشد.ضمنا انتخاب و تائید پیام رسان و شباه اجتماعی از وظایف دبیر انجمن می باشد.
ماده  -22تمامی اع ضاي " آنفی " متعهد می شوند بدون هماهنگی با دبیرانجمن از هر گونه م صاحبه(داخلی فرودگاه سر سانه هاي محلی و یا سرا سري) و
اف ااي اطالعاو حتی در مورد ایده هاي شخ صی خود مطلقا و بطور جدّي خودداري کنند و در غیر این صورو ن دبه به ادامه همااري فرد
متخلف با انجمنس با ماورو اعضا تجدید نظر می شود.
ماده  -23توســط روابط عمومی" آنفی " و با نظر دبیر انجمن س ندــبه به تهیه خبر اقدام و توســط دبیر انجمن جهه ناــر خبر از مبادي
مربوطه و هماهنگی با مدیر کل محترم فرودگاه مطالب تهیه شده در اختیار روابط عمومی فرودگاه قرار می گیرد .
تب صره  -1روابط عمومی " آنفی " باید با هماهنگی دبیر در ن ار خبر و اطالع رسانی موفقیتهاي اع ضاي انجمن تالش موثر داشته باشد.
معذالکس د ستور حمایتی مدیر کل محترم جهه انعااس فعالیتهاي " آنفی " از طریق روابط عمومی فرودگاه شهید صدوقی یزد به مجموعه
داخلی شرکه فرودگاههـا و حدب مـورد بـه مدئولین استان و سایـر رسانه ها در سطح استان و سراسري همواره مورد انتظار می باشد.
تبصره  -2به منظور تاویق و دلگرمی اعضا با هماهنگی قبلی مدیر کل و مدئول ارشد محترم حراسه فــرودگاهس موفقیتهــاي اعضــاي
" آنفی " از طریق ن صب بنر با ابعادي که قابل توجه با شد و به صورتی که کامال در دید عموم م دافرین و اربابان رجوع قرار گیرد در محل
ترمینال و حتی اطالع خلبانان و نار خبرِ موفقیتهاس الاقل یک بنر با ابعاد بزرگ در پارکینن هواپیما(رمپ) نصب می شود.
ماده  -24در صورو موافقه مدیر کل محترم فرودگاه و متعاقبا با در خوا سه " آنفی " از م دئولین محترم واحدها س خالء هاي موجود در
واحدها که نیاز به تحقیقاو و پشوهي علمی دارد به این انجمن اطالع رســـانی می شـــود تا در اســـرع وقه نتای فعالیه " آنفی " به واحد
مربوطه منتقل شود .بدیهی اسه محتوي این ماده واحده نه تنها به معنــــاي سلب مدئولیه واحدها از ادامه فعالیه متعارف و قانونی خــــود
نمی باشد بلاه این ماده واحده به هیچ وجه موجب ایجاد تالیف قانونی براي " آنفی " نمی گردد .
ماده  -25چون فعالیتهاي " آنفی " در جهه منافع شرکه فرودگاه ها می باشد لذا انتظار می رود تا مدئولین واحدهاي مدتقر در فرودگاه
با همااري صمیمانهس خود را ملزم به همااري با " آنفی " بدانند .معذالک در صورو عدم همااري هر یک از م دئولین واحدهاس در صورو
لزومس موضــوع صــرفا توســط دبیر انجمن پیگیري می شــود و هیچ کدام از اعضــا مطلقاً مجاز به پیگیري و یا احیانا ماــاجره با هیچ کدام از
مدئولین محترم واحدهاي مدتقر در فرودگاه نمی باشند.
ماده -26محل تاایل جلداو " آنفی " در فرودگاه یزد می باشدس لیان چنانچه از سایر فرودگاهها از اعضاي " آنفی" دعوو به عمل آید
اعضاي منتخب با تائید دبیر انجمن و مداعدو مدیر کل محترم فرودگاه س بصورو ماموریه اداري به فرودگاه مقصد اعزام می شوند.
ماده  – 27در صورو عدم موافقه مدیر کل محترم فرودگاه جهه اعزام به ماموریهس اعضا می توانند با هزینه شخصی سفر کنند  .چنانچه
مقدور بود در کوتاهترین زمان ممان بعد از انجام سفر و ارائه گزارش کار مربوطه (کتبی و شفاهی) س آنفی تمام یا الاقل ن صف هزینه سفر را در
اسرع وقه پرداخه می کند.
تبصره -در صورو انجام سفر شخصی توسط هر یک از اعضاي انجمنس در این صورو اعضا موظفند خود را ندبه به حوادث احتمالی در
حین سفر بیمه کنند و م دتنداو ر سمی و معتبر مربوط به بیمه را به دبیر انجمن ارائه دهند.در غیر این صورو آنفی مطلقاً هیچگونه م دئولیتی
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چه به لحاظ پرداخه هرگونه خدارو (جانیسمالیسهزینه درمان  )...و چه به لحاظ سایر مدئولیتهاي متصورس مترتب و مرتبط با سفر اعضا نخواهد
داشه.
ماده  -28هر گونه سوء ا ستفاده از عنوان و یا امتیاز ع ضویه انجمن که منجر به بروز م ااالتی گردد متوجه شخص متخلف ا سه و دبیر
انجمن موظف اسه موضوع را به حراسه فرودگاه گزارش کند.
ماده  -29از آنجائیاه ارائه معرفی نامه رسمی از ادارو جهه ثبه اختراع بدیار موثر اسه لذا به منظور حمایه و تاویق اعضاس دبیر انجمن
پس از اطمینان ندبه به اجرایی بودن ایده س طرح و یا خالقیه هر یک از اعضاس موضوع را رسماً به اطالع مدیر کل محترم ف ـ ـ ـ ـ ـ ـرودگاه
می رساند تا ندبه به معرفی صاحب ایده و یا طرحس جهه ثبه در سازمان ثبه اسناد و امالك کاور -مرکز مالایه معنوي اقدام شود.
ماده  -30توسط مدئول اداري و امور قرار دادهاي " آنفی" تمامی صورو جلداو انجمن اعو از جلداو با مدیرکل محترم و یا هر یک از
م دئولین محترم فرودگاه در هر رده و یا جل داو داخلی انجمنس قرار دادها و سایر ا سناد باید ب صورو ن دخه هاي الاترونیای و بطور مجزا
دسته بندي و ذخیره شود .ضمن ایناه ندخه کاغذي نیز به همین م نوال باید مدتند و بایگانی گردد تا در صورو لزوم مورد استناد قرار گیرد.
تب صره  -از آنجائیاه در متن و محتوي ن دخه الاترونیای تغییر بدون ردیابی صورو جلداوسقرار دادها و سایر ا سناد اماان پذیر اسهس لذا
براي کلیه ا سناد اعو از جل داو و یا قرار دادها ن دخه کاغذي مالك عمل خواهد بود ضمن ایناه باید براي ن دخه هاي الاترونیای قفل و
موارد ایمنی مطمئنی قرار داده شود که باز نمودن قفل هاي الاترونیای صرفا با اجازه دبیر انجمن خواهد بود.
ماده  -31هر یک از اعضاي انجمن می توانند ایده هاي ناقص خود را که مربوط به تمام موضوعاو مختلف فرودگاهی می باشد را بصورو
عمومی در جمع اعضاي انجمن طرح موضوع نمایند تا با ماارکه همه اعضا ایده ناقص پرورده و کامل گردد .در اینگونه موارد در صورو به
نتیجه ر سیدن ایدهس اولین ک دی که ایده ناقص را طرح مو ضوع نموده باید همه یا الاقل ک دانی که م اارکه فعال در به نتیجه ر سیدن ایده
کامل را داشته را به عنوان صاحبان امتیاز تلقی نماید و در غیر این صورو به عنوان کار گروهی و بنام انجمن ثبه و معرفی می گردد.
ماده  -32تمام پرونده هاي اعضا در انجمن که به امانه تحویل دبیر انجمن می باشد کامال محرمانه اسهس لذا هیچ کس مطلقاً حق مطالبه
و یا مطالعه پرونده سایر اعضا را ندارد.
بدیهی ا سه دبیر انجمن در را ستاي امانه داريس مطلقا اجازه ندارد د ستر سی هیچ کس ( فارغ از مقام و جایگاه سـازمانی و اداري افراد) به پرونده
اعضاي محترم را فراهو کند مگر با هماهنگی و اجازه صاحب پرونده.
ماده -33از آنجائیاه " آنفی " نوعاً در آمدي ندارد و فعالیه ها جهه تحقق اهداف فرودگاه می باشــد لذا هر گونه مدــاعدتی که با عنایه
ویشه مدیر کل محترم فرودگاه به انجمن مبذول گردد باید بصورو کامال شفاف در اسناد اداري و مالی انجمن رسماً ثبه گردد.البته هر گونه
خلق ثروو نا شی از تالش اع ضا نظیر تولید و فروش مح صول تو سط هر یک از اع ضاي محترم آنفی با رعایه ماده  34س  35و تب صره هاي
مربوطه بال مانع اسه.
ماده  -34همه اعضاي" آنفی " به لحاظ قانونیس اخالقی و شرعی ندبه به این انجمن متعهد هدتند تا از عقد و اجراي قرار داد طرح و یا
ایده خودس بدون اطالع و هماهنگی با دبیر انجمن و بصورو شخصی و خارج از ضوابط انجمن مطلقاً خودداري کنند.
ماده  -35در صورو موفقیه اجراي ایده ها و طرحها حاصل فروش محصول یا خدمهس  %70سود حاصله متعلق به صاحب ایده یا طرح و
 30%سود متعلق به " آنفی" می باشد.
تبصره  %30 - 1وجه حاصله صرفاً براي هزینه جاري و ادامه تحقیقاو در انجمن می باشد و هیچ کس مطلقاً و شرعاً بهر شال و نحوي
اجازه تملک این در آمد به نفع شخ صی خود را ندارد .ضمنا دبیر انجمن موظف اسه تا محل خرج این مبالغ را به اطالع صاحب یا صاحبان
ایده و طرح برساند تا از هر گونه سوء استفاده و سوء ظنی جلوگیري شود .
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تبصره  -2خلق ثروو از طریق ماارکه و یا همااري " آنفی " با شرکه داني بنیانی که به تائید دبیر انجمن رسیده باشدس مطلقاً منافی
و در تضاد با تبصره  1ماده  4این اساسنامه نمی باشد.
ماده  - 36تمامی در آمد و هزینه هاي انجمن باید کامال شفاف و م صداق واقعی دا شته با شد بنابراین ارائه هر گونه مدرك صوري و غیر
واقعیس شرعاً و قانوناً و از نظر اخالق اندانی و اسالمی خالف و از نظر همه اعضا مذموم بلاه از مصدایق جرم اسه.
ماده  -37با انتخاب دبیر انجمن کادر انجمن به شرح ذیل براي مدو يک سال تعیین می گردند:





جاناین دبیر
مدئول امور مالی یا ذي حداب
مدئول اسناد اداري و امور قراردادها
مدئول روابط عمومی

تب صره  -به منظور مدیریه و ان دجام در روند امور و بر قراري نظوسالزم و ضروري ا سه تمامی ک دانی که در " آنفی " داراي م دئولیتی
هدتند حتما جهه اقداماو خود با دبیر " آنفی" هماهنگی و تبعیه کامل را از دبیر" آنفی" داشته باشند.
ماده  -38دبیر " آنفی" بدون ام ضاء و تائید ذي ح داب انجمن اجازه تائید و ام ضاء ا سناد مالی جهه بردا شه از ح داب انجمن را نداردس
لیان امضاء دبیر به منزله تائید نهایی هر سند مالی اسه.
تب صره – در صورو اثباو ف داد مالی نه تنها تمامی اع ضا حق دارند بلاه همه اع ضا موظفند در این گونه مواردس مو ضوع را با رعایه کامل
ادب و اخالق اسالمیس شفاف و صریح به دبیر انجمن تذکر داده و استرداد وجه به حداب انجمن را از دبیر و ذي حداب انجمن مطالبه نمایند.
ماده  – 39بازاریابی و جذب ماتري ( براي طرح هایی که بیرون از فرودگاه هو کاربرد دارد) براي تمام اعضاء بال مانع اسهس لیان انتفاع حاصل از
فروش خدماو یا محصوالو باید طبق قرار داد فی مابین " آنفی" و ماتري باشد بدیهی اسه سهو صاحب یا صاحبان ایده یا طرح نیز طبق
ماده  34و  35و تبصره هاي مربوطه در این اساسنامه می باشد.
ماده - 40چنانچه زمانی در آمد و موجودي حدـــاب آنفی قابل توجه بوده و عالوه بر کفاف هزینه هاي جاري و تحقیقاتی انجمنس اماان
پرداخه مبلغی تحه عنوان کارانه (حقوق) به اع ضا ممان شودس دبیر انجمن موظف ا سه تمامی اع ضا را در جریان کامل این مو ضوع قرار
دهد و با م اورو و ت صمیو گیري همه اع ضاي داراي م دئولیه ( کادر انجمن) مبلغی متنا سب با سطح فعالیه و همااري افراد تحه عنوان
کارانه تعیین و به اعضا پرداخه شود.
تب صره – تعیین مبلغ کارانه باید طی فرمول م اخ صی و منطقی باشد که در صورو تحقق این ماده واحده توسط دبیر انجمن رسما به ذي
حداب اعالم می گردد ضمنا براي پیي گیري از هرگونه اختالف حداب س سوء تفاهو و یا هرگونه سوء استفاده احتمالی تمام دریافه کنندگان
کارانهس شخصا باید به صورو ماتوب و با ارقام دقیق مبلغ دریافتی از انجمن را گواهی و با امضاء و اثر انگاه خود تائید نمایند.
ماده  -41به منظور ماـــخص بودن مالایه هر ایده و طرح و عدم تداخل در مالایه مادي و معنوي مترتب براي هر طرح و ایده س تمامی
اعضا باید ایده خود را بصورو ماتوب نزد دبیر انجمن به ثبه برسانند .دبیر انجمن موظف اسه تا در پرونده هر کدام از اعضا عناوین و شرح
مختصر طرح یا ایده اعضا را ضبط و مواظبه کند تا در صورو لزوم طبق مواد  42و 43این اساسنامه به وظیفه خود عمل کند.
ماده  - 42به منظور جلوگیري و یا رفع هر گونه سوء تفاهمی بین اع ضا مبنی بر مالایه طرح و یا ایدهس دبیر انجمن موظف ا سه تا صرفاً
عناوین ایده ها و طرحها را بنام هر کدام از اعضا را که قبال در دبیر خانه فرودگاه ثبه شدهس توسط هر یک از اعضا در اختیار دبیر قرار گرفتهس
حدب مورد به اطالع سایر اع ضا برساند .بدیهی اسه ثبه زودتر ایده ب صورو ماتوب در دبیر خانه فرودگاه یا ا سناد و مرکز مالایه معنوي
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کاــور که منجر به صــدورگواهینامه رســمی و قانونی باشــد مالك مالایه اســه .در صــورو ثبه یک ایده یا طرح ماــترك بطور همزمانس
صاحبان ایده در مورد مالایه واقعی طرح یا ایده باید با یادیگر به توافق برسند در غیر اینصورو مالایه ماترك تلقی می گردد.
ماده  -43همانند سایر مراکز علمی و پشوهای در جهان بهر حال ریدک پذیري بطور طبیعی ذاو کار و فعالیتهاي علمی و عملی اسه در
واقع بخي مهمی از موفقیه در گرو ری دک پذیر بودن ا سه لذا انجمن نهایه تالش خود را با م اورتهاي جامع و در صورو نیاز با دعوو
صاحبان تجربه و اندی اه حتی صاحب نظران و متخ ص صین بیرون از انجمن می نماید تا اجراي فعالیتها با کمترین هزینهسخ دارو و ری دک
همراه باشــد معذالک در صــورو عدم موفقیه هر یک از اعضــا در فعالیتها و اقداماو علمیس به لحاظ اخالقی و اســالمی هیچ کس مجاز به
تحقیرس توهین و احیاناً به سخره گرفتن صاحبان ایده و مجریان نمی باشد.
ماده  -44چنانچه موردي یا مواردي در این اساسنامه ذکر ناده باشدس حدب مورد باید به تاخیص دبیر انجمن و در صورو لزوم با ماورو
اعضا در خصوص موضوع تصمیو گیري شود.
ماده  -45در صورتی که حداقل  10مورد از م دائل و موارد مطروحه و پیي آمده در این ا سا سنامه بیان ن اده و یا تعیین تالیف نگردیده
باشد با حضور و ماورو همه اعضا اصالحیه و یا متمو اساسنامه تدوین و رونوشه آن به مدیر کل محترم و مدئول ارشد در حراسه فرودگاه
ارسال می گردد ضمنا در اصالحیه و یا متمو این اسا سنامه س قوانین باید از جامعیه و متقن بودن الزم برخوردار باشد و به گونه اي باشد که
الاقل براي نیازهاي  5سال آینده انجمن راه گاا و مافی باشد.
همه اعضــاي محترم انجمن نخبگان فرودگاه بین المللی شــهید صــدوقی یزد ( آنفی ) متعهد به الزام و اجراي تمام مواد و تبصــره هاي این
اساسنامه می باشند که در فرم عضویه انفرادي همه اعضاس شخصاً پذیرش و تعهد به عمل اساسنامه را اعتراف و تائید نموده اند.
والدالم علیاو
1396/6/6
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