
 شرق روشنایی و نورپردازی کانون اساسنامه

Illumination & Lighting Club of Iranian East 

 خدا  بنام
 

کانون روشنایی و " اساسنامه در پس این از که  "هم اندیشان شرقی موسسه  " : موسسه نام : 1 ماده

 .شود می نامیده " ینورپرداز

 یفتعر : 2 ماده

در " اصلی رویکرد با که غیرسیاسی غیر انتفاعی و  ، غیردولتی است ای موسسه ، کانون روشنایی و نورپردازی

به  موضوعات و اهداف چارچوب در مطابق با قوانین جمهوری اسالمی ایران و حوزه ی روشنایی و نورپردازی

 ..نماید می فعالیت زیرشرح 

 اهداف : 3 ماده

 تدوین و تولید محتوای علمی مورد نیاز جامعه روشنایی و نورپردازی 

  برقراری یک تعامل سازنده بین تخصص های مرتبط به روشنایی و نورپردازی همچون مهندسی برق– 

 هنر و گرافیک. –طراحی صنعتی  –مهندسی روشنایی  –مهندسی معماری 

  و بهبود جهت تعامل بهتر در دستگاه های اجرایی  باایجاد یک پل ارتباطی بین متخصصین این حوزه

 روابط کاری فی مابین

 محوده جغرافیایی در معماری نور و روشنایی طراحی زمینه در اجرایی تخصصی و– علمی همکاری 

 .کشور

 ایجاد تعامل مستمر بین  به وسیله فعاالن حوزه روشنایی و نورپردازی برای صنفی مناسب هویت ایجاد

 اعضا و متخصصین این حوزه با هدف ایجاد صنف روشنایی و نورپردازی.

 تیفعال موضوع : 4 ماده

 .های زیر قابل تعریف میباشد فعالیت های کانون روشنایی و نورپردازی در گروه

روشنایی و نورپردازی  طراحان جامعه نیاز مورد دستورالعمل های ، ضوابط استاندارد، تدوین و نگارش -

 کشور



همچون اداره  با موسسات مرتبط و فعال در حوزه ی روشنایی و نورپردازی مداومتعامل علمی  -

 و فناوری پارک های علم و سازمان بهره وری انرژی )سابا(، استاندارد، شهرداری ها ،دانشگاه ها 

 ترجمه و تالیف استاندارد ها و مقاالت کاربردی حوزه روشنایی و نورپردازی -

 کتب آموزشی ونشر و گسترش موارد فوق از طریق وب سایت ها ، نشریه های تخصصی  -

 مرتبط و طرح های پژوهشی از پایان نامه های دانشجویی مادی و معنوی حمایت -

 کانونمرتبط با اهداف  آموزشی تخصصی و عمومی کارگاهو ، نمایشگاه همایش سمینار، برگزاری  -

 روشنایی و نورپردازی

 برگزاری عصرانه های علمی ماهیانه -

 برگزاری کارگاه های آموزشی و بازدید های علمی -

 سمینارها و همایش های دوره ایبرگزاری  -

 و چراغ طراحی نورپردازی برگزاری مسابقات -

 قابل استفاده توسط تهیه بانک اطالعاتیاستعدادیابی از بین متخصصین و عالقه مندان این حوزه و  -

 کارفرماها

استفاده از خروجی عصرانه های علمی،همایش های دوره ای و کارگاه های آموزشی و مسابقات برگزار  -

 شده جهت شناسایی متخصصین و استعدادهای بالقوه ی حوزه ی روشنایی و نورپردازی

رما کارف ابگذاشتن اطالعات آنها  به اشتراکگزینش و رتبه بندی اشخاص حقیقی و حقوقی این حوزه و  -

 ها و در سایت موسسه

با در نظر داشتن  ایجاد طرح های حمایتی در جهت رعایت حقوق متخصصان و مالکیت فکری طراحان -

 حقوق کارفرما در جهت بهبود کیفی پروژه های نورپردازی.

تدوین ایجاد کمپین های داخلی حمایت از حقوق متخصصین و تدوین قوانین حمایتی داخلی در جهت  -

 بین فعاالن این حوزه قیمت دهینظام هماهنگ 

صحت ادعاهای پیمانکاران در جهت تعیین ها همکاری های نظارتی با سازمان های مرتبط و کارفرما  -

 مربوطه

 روشنایی و نورپردازی در سطح کشور مطالعاتی های پروژه و ی کالنطرحهاتدوین  مدیریت  -

به درخواست  چون طرح های جامع و تفصیلی روشنایی و نورپردازی تدوین طرح های کالن شهری هم -

 مدیران برنامه ریزی شهری

 های کالن شهری مصوب و یا در حال تصویبنقد و ارزیابی طرح مدیریت  -

و  انجام پژوهش ها و مطالعات روشنایی و نورپردازی مورد نیاز سازمان های دولتی و غیر دولتی -

 اشخاص حقیقی و حقوقی

 در حوزه ملی  فعالیت محدوده : 5 ماده

 انحالل تا تاسیس زمان از فعالیت مدت:  6 ماده

 

 



 ارکان : 7 ماده

 شامل: کانون ارکان

 : موسسین

 هآقای نوذر دل آسایی مدیرعامل و عضو هیئت مدیر

 آقای محسن برادران هاشمی زاده رئیس هیئت مدیره

 هیئت مدیره اصلی آقای علی توانائی جبارزاده عضو

 : مشاورین

رین مشاو انتخاب می شوند.به صالح دید هیئت موسس  کانونبا توجه به تخصص و فعالیت آن ها در مشاورین 

 از پرداخت حق عضویت معاف می باشند.و  بوده کانوندر فعالیت های علمی پژوهشی دارای حق رای 

 : اعضا

با تایید هیئت   پس از ارائه مدارک زیرکه عالقه مند به فعالیت های کانون بوده و است کسی کانون عضو

 کارت عضویت دریافت کرده باشد:موسس و مشاوران 

 تصویر کارت ملی برای تابعیت ایرانی و گذرنامه برای اتباع خارجی

 تصویر آخرین گواهینامه تحصیلی

 مربوط به سال های اخیر پرسنلییک قطعه عکس 

 پرداخت حق عضویت سالیانه

 : اعضا اختیارات و وظایف

 اساسنامه در مندرج موارد کلیه رعایت و آگاهی 1-

 اساسنامه در اهداف مندرج راستای در پیشنهاد ارائه و جلسات در شرکت 2-

 کانون های برنامه و فعالیتها انجام در داوطلبانه مشارکت 3-

 : اعضا انواع

 باشد. قابل قبولط و تبمرعضوی که دارای رزومه کاری  متخصص :

 در یکی از رشته های مرتبط به روشنایی و نورپردازی باشد. آکادمیک عضوی که در حال تحصیل دانشجو :

 . ی که صرفا عالقه مند به فعالیت های کانون می باشدعضو : عادی



فعالیت مرتبط به روشنایی و ی ها و دارای زمینه ثبت شرکت  اداره ثبت شده دری وقحقعضو  عضو حقوقی :

 در های رسانه توسط کانون طرف از ( عادی عضویت با متفاوت)  عضویت حق پرداخت از پس کهنورپردازی .

 .گردد می معرفی متخصصین دیگر و کارفرماهای ذیربط به اختیار

 32شماره  – 11 یرضا –رضا بلوار  –مدآباد حابلوار  –مشهد مقدس   :کانون نشانی

              111-31314138 تلفکس :


