
  اساسنامه شاخه بانوان انجمن فيزيك ايران
  

  :وجود شاخهضرورت . 1ماده
هاي علمي  هاي آنان در حوزه  ها و قابليت و لزوم شكوفايي ظرفيت اجتماعي كشور _علمي با توجه به نقش بالقوه زنان در توسعه

هم  پيش دانشگاهي و كارشناسي در سال هاي اخير  و فيزيك  در مقاطع  در آموزش رشد كمي حضور  بانوان و با عنايت بر 
و دانشگاه ها  سمت هاي تدريس و پژوهش در  ،دكتري تحصيلي افت مشاركت آنان  در  سطوح عالي تر مثل مقاطع چنين  

بهره مندي و ، رفع موانع الزم است به مقوله افزايش مشاركت كيفي كشوري  پست هاي  مديريتي و برنامه ريزي  در سطح كالن 
شماري از اين قشر در كشور باشيم.  بي توجه بيشتري شود  تا در آينده شاهد ظهور ستارگان علمي از توانمندي زنان فيزيك پيشه

  با اهداف ذيل آغاز مي كند  فيزيك ايران  انجمن اساسنامه  در چهارچوب فعاليت خود را  شاخه بانوان از اينرو 
  

   :شاخه . اهداف2ماده 
  ايجاد تشكل بيشتر براي همكاري نزديكتر اعضا شاخه -
  هاي مرتبط ها و امكانات موجود در كشور براي انجام فعاليت گيري از تخصص بهره -
  مندان به موضوع شاخة تخصصي جذب، تشويق و هدايت عالقه -
  بررسي آماري وضعيت  كمي و كيفي مشاركت زنان در فيزيك ايران  -
آموزشي  مرتبط با  –ارتقاي سطح علمي  و توانمندي هاي بانوان فيزيك پيشه در كليه سطوح علمي ارائه برنامه هائي جهت  -

  فيزيك با تاكيد بر افزايش مشاركت كيفي در دانشگاه ها و مراكز پژوهشي 
   كوشش براي رفع موانع در زمينه هاي  آموزشي ، پژوهشي و فناوري هاي مرتبط با  فيزيك -
  ، برنامه ريزي و مديريتي در حوزه هاي مرتبط با فيزيك گذاري آماده سازي زنان براي قبول مسئوليت  در زمينه هاي  سياست  -
  ايجاد ، تشويق و تسهيل ارتباطات ملي و بين المللي زنان براي افزايش دانش و توانمندي زنان در حوزه فيزيك -
  به منظور تشويق  و ايجاد روحيه خود باوري معرفي زنان برجسته و موفق فيزيك پيشه -
  استفاده از توانمندي هاي زنان فيزيك پيشه در تدوين كتب و برنامه هاي آموزش فيزيك -
 

همان انجمن  ،در چارچوب اساسنامه انجمن فيزيك ايران فعاليت مي كند. محل و اطالعات تماس با شاخه بانوانشاخه . 3ماده 

  فيزيك ايران است 

 

  :عضويت. 4ماده 
خود براي هاي كه شاخه را بعنوان يكي از انتخاب  ) ( پيوسته، وابسته و...  اعم از زنان و مردان  ايران  كليه اعضاي انجمن فيزيك
  و شاخه هستند. ضعضويت اعالم كرده اند، ع

  



 اركان  تخصصي شاخه تشكيل مي شودگردهم آيي اعضاي شاخه سالي يك بار در كنفرانس ساالنه فيزيك يا كنفرانس . 5ماده 
  :وراي شاخه. ش6ماده 

تركيب و نحوه انتخاب اعضاي شورا ي اجرايي كه از اين پس شورا خوانده مي شود همان است كه در آيين نامه تشكيل شاخه در 
  انجمن آمده است .

  نفر عضو اصلي و دو نفر جانشين از اعضاي عضو شاخه هستند است.   5{ شوراي اجرايي متشكل از 
گيري به طريق حضوري،  نامه انتخابات و رأي شوند. آيين چهار عضو اصلي و دو عضو جانشين شورا از طريق انتخابات تعيين مي

  عضو اصلي پنجم را هيئت مديرة انجمن معرفي مي كند. شود. اي يا الكترونيكي توسط هيئت مديرة انجمن تهيه مي مكاتبه
  كنند. عضويت در شورا براي دو دورة پياپي مانعي ندارد. سال انتخاب مي 3اعضاي شاخه، شوراي اجرايي را براي مدت 

اصلي، در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي شورا، عضو جانشين براي مدت باقيمانده، به جاي عضو  
  انجام وظيفه خواهد كرد.

  نظارت بر انتخابات شورا بر عهدة بازرس انجمن است.} 
  
اعضاي شورا حداكثر يك ماه پس از انتخابات تشكيل جلسه داده و از بين خود يك نفر را به عنوان دبير شورا انتخاب خواهند  -

  كرد.
  يابد. جلسات شوراي اجرايي با حضور بيش از نيمي از اعضا رسميت مي -
شركت اعضاي شورا در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطالع قبلي تا سه جلسه  -

توانند شخص ديگري را به جاي خود در جلسات معرفي  متوالي در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود. بديهي است اعضا نمي
  كنند.

يندة انجمن تشكيل خواهد شد و در موارد بسيار استثنايي (حداكثر دو بار در سال) ايشان همة جلسات با حضور دبير شورا و نما -
  توانند به جاي خود يكي از اعضاي شورا را به جاي خود در جلسه مأمور كنند. مي
با دعوت شوراي اجرايي عالوه بر جلساتي كه به طور مرتب و حداقل هر دو ماه يك بار تشكيل خواهد داد، بنا به ضرورت،  -

  دهد. العاده مي كتبي يا تلفني دبير شورا، تشكيل جلسة فوق
  

  وظايف شوراي اجرايي:. 7ماده 
  و شناسايي مشكالت موجود بانوان بررسي امكانات پژوهشي و آموزشي موجود در كشور در شاخة  -
ملي و تالش در حل مشكالت  هاي تحقيقاتي و توليدي كوشش در به كارگيري امكانات موجود در طراحي و اجراي پروژه -

  پژوهشي كشور
ها،  در كشور با برگزاري كنفرانسها، سمينارها، نمايشگاه فيزيك با تاكيد بر مشاركت زنانتالش در باال بردن سطح آموزش  -

  هاي آموزشي ريزي هاي كوتاه مدت و برنامه ها و دوره ها، گردهمايي كارگاه
المللي به منظور همكاري و آگاهي در پيشرفتهاي حاصل در رشتة  كشورها و مجامع بينبرقراري ارتباط با مؤسسات علمي  -

  تخصصي مربوط با هماهنگي هيئت مديرة انجمن



  هاي مرتبط با شاخه به انجمن، براي انعكاس توسط انجمن فرستادن اخبار علمي و فعاليت -
  از سوي هيئت مديره انجمن همكاري در انجام پيشنهادهاي فرستاده شده و وظايف واگذار شده -
برگزاري گردهمايي ساالنه اعضاي شاخه و ارائه گزارش شورا در گردهمايي و شنيدن پيشنهادهاي اعضاي شاخه. گزارش شورا  -

  از طريق وبگاه انجمن در اختيار اعضاي شاخه قرار خواهد گرفت.
  هاي ساالنه به هيئت مديرة انجمن. ارائه گزارش فعاليت -
  نامه هاي كوتاه و بلند مدت در جهت نيل به اهداف شاخه و ارائه به هيات مديره انجمن دوين برت -
  تدوين آئين نامه هاي اجرائي براي مفاد برنامه ها و ايجاد تمهيداتي براي اجراي آنها -
مديره انجمن  و ساير  تهيه گزارش ها ، اطالعات و برنامه هاي عملياتي مرتبط با اهداف و فعاليت ها به اعضا، انجمن، هيئت -

  ارگان ها و سازمان ها
  برگزاري حداقل يك جلسه در ماه و تصميم گيري درمورد روش هاي اجرائي موارد پيشنهادي و مصوب -
  برگزاري نشستها، سمينارها و كارگاه هاي مرتبط با اهداف -
 ايجاد شاخه هاي فرعي در دانشگاه ها و يا سازمان ها با تصويب هيات مديره -
شورا بايد دو ماه پيش از پايان دوره خود موضوع را به اطالع هيئت مديره انجمن برساند. هيئت مديره انجمن بايد ظرف مدت  -

  دو هفته، نحوة انتخابات و تاريخ برگزاري انتخابات و نماينده خود را، به شورا اعالم كند.
  

 
مديره  جلسات شورا بايد به اطالع هيئت باشد. كلية مصوبات و صورتتواند مغاير با اساسنامه انجمن  تصميمات شورا نمي .8ماده 

  رسانده شود.
  

ها بايد زير نظر انجمن و با  مجاز به فعاليت مالي مستقل نيست و تمام امور مالي آن از قبيل درآمدها و هزينه بانوانشاخة  .9ماده 
  ساز و كار معمول انجام انجام شود. 

تواند نسبت به  در صورتي كه شورا براي مدت يك سال تشكيل جلسه ندهد و فعال نباشد، هيئت مديره انجمن مي .10ماده 
  برگزاري دوباره انتخابات اقدام كند.

  تغيير اساسنامه مشروط به تصويب محدد هيئت مديره انجمن است. .11ماده 
  

  به تصويب هيئت مديره انجمن فيزيك ايران رسيد.  3/4/1394ماده در تاريخ   11اين اساسنامه  در 
  
 


