
  رانيا كيزيانجمن ف يتخصص يها نامه شاخه نييآ
  
  

  شاخه في. تعر1 ماده
  عضو. نفر 25اقل با حد پردازند يم تيفعال مشترك به نهيزم كي) كه در شود يپس انجمن خوانده م ني(كه از ا رانيا كيزيف انجمن ياز اعضا يا مجموعه

  
  . اهداف2 ماده

  شاخه يضااع نيب  كينزد يهمكار يرابستري ب جاديا. 2- 1
  مرتبط يها تيانجام فعال يها و امكانات موجود در كشور برا از تخصصاستفاده  .2- 2
  مندان به موضوع شاخه عالقه تيو هدا قيجذب، تشو. 2- 3
  علمي شاخه يها تيانجام فعال يبراالمللي  ملي و بينها و امكانات  از تخصصاستفاده  .4- 4
  

  شاخه لي. تشك3 ماده
انجمن  ياعضا يةكل اطالع به يطور رسم شود و به جاديانجمن ا رهيمد ئتيه بيانجمن و تصو رهيمد ئتيه شنهاديپ اي وستهيپ يااعض يبا تقاضا شاخه

  كند. ين مييانجمن را تع ي و با سابقه وستهيپ يشامل حداقل سه نفر از اعضا يموسس ئتيكار شاخه، ه شروع به يدر ابتدا رهيمد ئتي. هشود يرسانده م
  همراه داشته باشد. شاخه را به ليتشك يده نفر متقاض يحداقل امضا ديبا هتقاضانام

  
  موسس: ئتيه فيوظا

  شاخه ليخبر تشك هيته - 
  در شاخه تيعضو يانجمن برا ياز اعضا دعوت - 
  نامزد شوند) زيخود ن توانند يموسس م ئتيه يشاخه (اعضا يياجرا يدر شورا ينامزد فعال به ياعضا قيتشو - 
  و انتخابات شاخه ينامزد نديفرا يزمانبند - 
  موسس ئتيه يشاخه و اعالم انحالل رسم يياجرا يشورا تيفعال يشروع رسم اعالم - 

  
  تي. عضو4 ماده
  اند، عضو آن شاخه هستند. اعالم كرده تيعضو ياز سه انتخاب خود برا يكيمربوطه را به عنوان  ةانجمن كه شاخ ياعضا هيكل
  

   شاخه گردهمايي عمومي. 5 ماده
  .شود يم ليشاخه تشك يكنفرانس تخصص اي انجمن يمجمع عموم ،كيزيبار در كنفرانس ساالنه ف كي يسال حداقل شاخه ياعضاعمومي  يياگردهم

  
  يياجرا ي. شورا6 ماده

  عضو شاخه هستند. يِاز اعضا نينفر جانش 2و  ينفر عضو اصل 5متشكل از  شود، يپس شورا خوانده م نيكه از ا يياجرا يشورا. 6- 1
 نامه نيي. آشوند يم نييشاخه را دارند تع تيانجمن كه عضو وستهيپ يانتخابات از اعضا قيشورا، از طر نيو دو عضو جانش يعضو اصل چهار. 6- 2

انجمن  ةريمد ئتيپنجم را ه ي. عضو اصلشود يم هيانجمن ته ةريمد ئتيتوسط ه يكيالكترون اي يا مكاتبه ،يحضور قيبه طر يريگ يانتخابات و رأ
  .كند يم يرفمع
  .مجاز است يانتخاب ياعضا يبرا ياپيپ ةدو دور يدر شورا برا تي. عضوكنند يسال انتخاب م 3مدت  يرا برا يياجرا يشاخه، شورا ياعضا. 6- 3



 يبه جا مانده،يمدت باق يبرا ،يرا بيبه ترت نيجانش يعضااشورا، انتخابي  ياز اعضا كياز هر  طيسلب شرا ايفوت  ايصورت استعفا  در. 6- 4
  د كرد.نخواه فهيانجام وظ يعضو اصل

  بازرس انجمن است. ةبر انتخابات شورا بر عهد نظارت. 6- 5
  شورا انتخاب خواهند كرد. رينفر را به عنوان دب كيخود  نيجلسه داده و از ب ليماه پس از انتخابات تشك كيشورا حداكثر  ياعضا .6- 6
  .ابدي يم تيعضا رسماز ا يمياز ن شيبا حضور ب يياجرا يجلسات شورا. 6- 7
 بيعضو غا يدر حكم استعفا يتا سه جلسه متوال ياز اعضا بدون اطالع قبل كيهر  بتياست و غ يشورا در جلسات ضرور يشركت اعضا .6- 8

  كنند. يخود در جلسات معرف يرا به جا يگريشخص د توانند ياست اعضا نم يهيخواهد بود. بد
  است. يجلسات شورا الزام تيرسم يبرا عضو اصلي پنجم ايشورا  ريحضور دب .6- 9

 ريدب يتلفن اي يخواهد داد، بنا به ضرورت، با دعوت كتب ليبار تشك كيماه  3كه به طور مرتب و حداقل هر  يعالوه بر جلسات يياجرا يشورا .6- 10
  .دهد يالعاده م فوق ةجلس ليشورا، تشك

  
  شورا في. وظا7 ماده

  مشكالت موجود ييمربوطه و شناسا ةموجود در كشور در شاخ يآموزش و يامكانات پژوهش يبررس. 7- 1
  كشور يو تالش در حل مشكالت پژوهش يمل يديو تول يقاتيتحق يها پروژه يو اجرا يامكانات موجود در طراح يريكارگ كوشش در به . 7- 2
كوتاه  يها و دوره ها ييها، گردهما كارگاه ها، شگاهينما نارها،يمكنفرانسها، س يمربوطه در كشور با برگزار ةتالش در باال بردن سطح آموزش شاخ. 7- 3

  يآموزش يها يزير مدت و برنامه
مربوط با  يتخصص ةحاصل در رشت يها شرفتيپ از يو آگاه يبه منظور همكار يالملل نيمجامع بكشورها و  يارتباط با مؤسسات علم يبرقرار. 7- 4

  انجمن ةريمد ئتيه يهماهنگ
  انعكاس توسط انجمن يمرتبط با شاخه به انجمن، برا يها تيو فعال يخبار علماارسال  . 7- 5
  انجمن رهيمد ئتيه يواگذار شده از سو فيفرستاده شده و وظا يشنهادهايدر انجام پ يهمكار. 7- 6
  / دوساالنه ساالنههاي علمي  فعاليت يبرگزار .7- 7
  من.انج ةريمد ئتيساالنه به ه يها تيارائه گزارش فعال .7- 8
  الزم. يزير و برنامه يمال يها ينيب شيپ يانجمن برا ةريمد تيساالنه به هئ يشنهاديپ ةارائه برنام .7- 9

 ةظرف مدت دو هفته، نحو ديانجمن با رهيمد ئتيانجمن برساند. ه رهيمد ئتيدوره خود موضوع را به اطالع ه انياز پا شيدو ماه پ ديشورا با .7- 10
  خود را، به شورا اعالم كند. ندهيانتخابات و نما يبرگزار خيانتخابات و تار

   رسانده شود. رهيمد ئتيبه اطالع ه ديجلسات شورا با مصوبات و صورت يةكل. 7- 11
  گيرد. ن و با امضاي رييس انجمن صورت ميهاي خارج از انجمن تنها از راه دفتر انجم ها و ارگان ؛ دانشگاهها مكاتبات رسمي با سازمان .7- 12

  

  با اساسنامه انجمن باشد.  ريمغا تواند يشورا نم ماتيتصم :1ه تبصر
  

  امور مالي .11 ماده
  شود. كار معمول انجامنظر انجمن و با سازو ريز ديبا ها نهيدرآمدها و هز ليآن از قب يو تمام امور مال ستين يمال تيمجاز به فعال طور مستقل به شاخه 

  
  . انحالل شاخه12 ماده

  شودنقض  1شرط ماده  .12- 1
  اتفاق آرا بهانجمن  رهيمد ئتيه بيتصو .12- 2
  



  شاخه يياجرا ي. انحالل شورا13 ماده
  جلسات در بازه شش ماه ليتشك عدم. 13- 1
  شاخه يياجرا يشورا يانتخاب يسه نفر از اعضا ييجدا ايانصراف  .13- 2
  شاخه بر انحالل خود يياجرا يشورا بيتصو. 13- 3
 ق آرااتفا بهانجمن  رهيمد ئتيه بيتصو. 13- 4
  

 اقدام نمايد.  مجددبرگزاري انتخابات  مدت يك ماه نسبت بهبايد ظرف ؛ هيئت مديره در صورت انحالل شوراي اجرايي :2صرهتب

  
  و از اين تاريخ الزم االجراست. ديرس رانيا كيزيانجمن ف رهيمد ئتيه بيتصو به 26/11/1396 خيدر تار تبصره 2و  بند 32 ماده، 13نامه در  نييآ نيا

  


