
  نامه اجرايي شاخه دانشجويي انجمن فيزيك ايران آئين
  

  هدافا :1مادة 
  هاي علمي و آموزشي ميان دانشجويان فيزيك ايجاد تشكل براي همكاري )الف
  مند به پژوهش هايجاد انگيزه و تشويق دانشجويان مستعد و عالق )ب 
  هاي جديد فيزيك آنها از ابعاد و قلمرو كردنسطح علمي دانشجويان فيزيك و آگاه  باال بردن )پ
  هاي دانشجويي فيزيك ساير كشورها برقراري ارتباط با تشكل )ت
  وط به فعاليتهاي علمي دانشجويانانتشار اخبار مرب )ث
  مند به فيزيك هآموزان عالق اد ارتباط ميان دانشجويان و دانشجاي )ج
  اداره امور انجمنك در ي انجمن فيزيافزايش مشاركت اعضاي دانشجوي )چ
  دانشجويان براي كاريابي و كارآفريني كردنراهنمايي و آماده  )ح
  

  شاخه دانشجويياعضاي  :2مادة 
كارشناسي ارشد و كارشناسي، هاي  هاي وابسته به آن، شامل دانشجويان دوره شجويان فيزيك و رشتهتمامي دان

  .هستنددكتري كه عضو انجمن فيزيك ايران 
  

  .كند دانشجويي در چارچوب اساسنامه انجمن فيزيك ايران فعاليت ميشاخه : 3مادة 
  

  اركان شاخه دانشجويي :4مادة 
  راييشوراي اج - 1
  مديرة انجمن هيأتنماينده  - 2
  

  .شود يك بار در كنفرانس ساالنه دانشجويي فيزيك تشكيل ميگردهمايي دانشجويي سالي : 5مادة 
  

  6مادة 
  .شود كليه اعضا رسانده مي آگاهيگزارش شوراي اجرايي در گردهمايي دانشجويي به  –الف 
  .شود فعاليتهاي جديد شاخه در گردهمايي دانشجويي پيشنهاد مي –ب 

  .گزارش شوراي اجرايي از طريق وبگاه انجمن در اختيار اعضاي شاخه دانشجويي قرار خواهد گرفت :تبصره
  



همگي عضو (البدل  نفر عضو علي 3نفر عضو اصلي و  7شوراي اجرايي مركب از  شاخه دانشجويي داراي: 7مادة 
 .مديره با شوراي اجرايي است هيأترابط از اعضاي پيوسته انجمن به عنوان و يك نفر ) شاخه دانشجويي انجمن

  .شود معرفي ميانجمن مديره  هيأتنفر اخير توسط 
شوراي اجرايي بايد حداقل شامل يك دانشجوي غيرساكن شهر تهران، يك دانشجوي دكتري، يك  :1 تبصره

  .دانشجوي كارشناسي ارشد، يك دانشجوي كارشناسي، يك دانشجوي خانم و يك دانشجوي آقا باشد
  .توانند از يك دانشگاه باشند مي عضو شوراي اجرايي 3حداكثر  :2 تبصره

و را برآورده نكنند تصميم نهايي در 2و  1هاي  نامزدهاي شوراي اجرايي شرايط تبصرهدر صورتي كه  :3تبصرة 
  .خصوص برگزاري انتخابات برعهده هيئت مديره انجمن است

 .يابد ت مديره رسميت ميأنفر از اعضاي اصلي و نماينده هي 5 هاي شوراي اجرايي با حضور حداقل جلسه :4تبصره 
  .معتبر استبيش از نيمي از اعضاي حاضر در جلسه رسمي ق ي موافأهاي متخذه با ر تصميم
دهند و از بين خود يك نفر  اعضاي شوراي اجرايي حداكثر يك ماه بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه مي :5تبصرة 

  .كنند نفر را به عنوان نايب رئيس انتخاب مي شورا و يك رئيسرا به عنوان 
شركت اعضاي شورا در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطالع  :6تبصره 

كه اعضا به جاي بديهي است . قبلي تا سه جلسه و با اطالع قبلي تا پنج جلسه در حكم استعفاي عضو غايب است
  .توانند معرفي كنند شركت در جلسه شورا نميبراي خود شخص ديگري را 

در هر زمان . شود ام جلسات به پيشنهاد رئيس شورا و در غياب وي به پيشنهاد نايب رئيس تشكيل ميتم :7تبصره 
  .توانند تشكيل جلسه را پيشنهاد كنند سه نفر از اعضاي شورا مي

البدل براي مدت  در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي شوراي اجرايي عضو علي :8تبصره 
  .به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد كرد باقي مانده

تواند  مي ،دهند كه مرتب و حداقل هر دو ماه يكبار تشكيل مي هايي شوراي اجرايي عالوه بر تشكيل جلسه :9تبصره 
دعوت در تمام موارد  .العاده تشكيل دهد رئيس شورا جلسه فوقتوسط ا تلفني يبنا به ضرورت، با دعوت كتبي 

  .كنندگان برسد شركت اطالعحداقل يك هفته قبل بايد به 
  .همكاري كنندبا شورا توانند تا پايان دوره  التحصيل شدن، مي هر يك از اعضاي شورا در صورت فارغ :10تبصره 
  .برگزار شوند) تله كنفرانس(حضوري  توانند به صورت حضوري يا غير جلسات مي :11 تبصره

  
  انتخابات: 8 مادة

اي توسط هيئت  مكاتبه ياگيري به طريق الكترونيكي  نامه رأي آيين. شوند شوراي اجرايي از طريق انتخابات تعيين مي
انتخاب . كند سال انتخاب مي دواعضاي شاخه دانشجويي، شوراي اجرايي را براي مدت . شود تهيه مي مديره انجمن

شوراي اجرايي موظف است ظرف حداكثر دو ماه قبل از  .بالمانع استمجدد اعضاي شورا براي يك دوره ديگر 



هيئت مديره انجمن ظرف مدت دو هفته تاريخ برگزاري . موضوع را به اطالع هيئت مديره برساندپايان دوره، 
  .كند انتخابات و نماينده خود را به شوراي اجرايي اعالم مي

  .دانشجويي برعهده بازرس انجمن است نظارت بر انتخابات شوراي اجرايي شاخه :1تبصره 
، نمايندگان واجد شرايط از بين 7ماده  2و  1هاي  پس از انجام انتخابات و شمارش آرا با توجه به تبصره :2تبصره 

  .بيشترين رأي به دست آمده توسط ناظر انتخابات معرفي خواهند شد
  

گيري به صورت  رأي. بگذاردعمومي گيري  رأيداند به  تواند مواردي را كه صالح مي شوراي اجرايي مي: 9مادة 
  .دهندگان خواهد بود رأيبيش از نصف  رأيشود و مالك  انجمن انجام مي بگاهآنالين در و

  .استنامه مشروط به تصويب هيئت مديره انجمن فيزيك ايران  آئينتغيير اين  :1تبصره 
اين پيشنهادها  كنندنامه پيشنهاد  سوم اعضاي شاخه دانشجويي تغييراتي در خصوص آئيندر صورتيكه دو  :2 تبصره

  .قابل طرح و بررسي در هيأت مديره انجمن فيزيك ايران خواهد بود
  

  ف شوراي اجرايييوظا: 10مادة 
  و مؤسسات پژوهشي سراسر كشور ها هاي علمي دانشجويي در دانشگاه تشويق فعاليت -الف 

  آموزي دانشجويي و دانش هاي كنفرانسها، سمينارها و  ها، دوره كالسپيشنهاد  -ب
  مند هآموزان مستعد و عالق جذب دانشبراي تالش  -پ
  تبادل نظر در امر آموزش و پژوهش رايايجاد ارتباط ميان دانشجويان فيزيك ب -ت
  همكاري با هيأت مديره انجمن -ث
ها،  ها، كارگاه گردهماييها،  آموزي مانند، كنفرانس هاي دانشجويي و دانش مديريت يا مشاركت در مديريت برنامه -ج

  ، خبرهاي دانشجويي، همكاري با مجالت منتشره توسط انجمنها نمايشگاهمسابقات، 
  .ن معرفي نمايدشوراي اجرايي نماينده اي را براي همكاري مستمر با انجمن در خصوص برنامه هاي انجم -د
  

رايي بايد در راستاي اهداف شاخه دانشجويي در حدود وظايف شوراي اجرايي جتمام تصميمات شوراي ا: 11مادة 
  .باشد

  .هيأت مديرة انجمن اجرا شود تواند مغاير با اساسنامة انجمن فيزيك باشد و بايد با تصويب تصميمات نمي :تبصره
  

ها بايد  فعاليت مالي مستقل نيست و تمام امور مالي آن از قبيل درآمدها و هزينهشاخه دانشجويي مجاز به : 12مادة 
  .زير نظر انجمن و با سازوكار معمول انجمن انجام پذيرد

  
 .به تصويب هيأت مديره انجمن فيزيك ايران رسيد 7/8/1390 تبصره در تاريخ 16ماده و  12اين آئين نامه در 


