
  انجمن فيزيك ايران درها  هآيين نامه تشكيل شاخ
  

  شاخه تعريف . 1ماده 
به فعاليت  زمينه مشتركشود) كه در يك  اعضاي انجمن فيزيك ايران (كه از اين پس انجمن خوانده مياي از  مجموعه

  نفر باشد.  25پردازند. تعداد اعضاي يك شاخه نبايد كمتر از  مي
  

  . اهداف2ماده 
  شاخهيك  اعضاتر بين  بيشتر براي همكاري نزديك ايجاد تشكل - 
  هاي مرتبط ها و امكانات موجود در كشور براي انجام فعاليت گيري از تخصص بهره - 
  مندان به موضوع شاخه هدايت عالقهجذب، تشويق و  - 
  

  . تشكيل شاخه3ماده 
به طور  ويب هيئت مديره انجمن ايجاد شده وتواند به تقاضاي اعضاي پيوسته يا پيشنهاد هيئت مديره انجمن و تص شاخه مي

هيئت موسسي شامل حداقل  ،شود. هيئت مديره در ابتداي شروع به كار شاخه رسمي به اطالع كلية اعضاي انجمن رسانده مي
راي ي انجمن را مامور عضوگيري؛ تدوين اساسنامه منطبق بر اساسنامه پيشنهادي انجمن ب سه نفر از اعضاي پيوسته و با سابقه

  اساسنامه شاخه بايد به تصويب هيئت مديره برسد. خه تعيين مي نمايد.اشوراي اجرايي ش انتخابات براي ها و برگزاري شاخه
  همراه داشته باشد. تقاضانامه بايد حداقل امضاي ده نفر متقاضي تشكيل شاخه را به

  
  . عضويت4ماده 

  هستند. اند، عضو آن شاخه عضويت اعالم كردهانتخاب خود براي  سهكي از را به عنوان ي........... كليه اعضاي انجمن كه شاخة 
  
  

  . شوراي اجرايي5ماده 
  .  هستند شاخهعضو  اعضايِ ازنفر جانشين  2نفر عضو اصلي و  5شود، متشكل از  شوراي اجرايي كه از اين پس شورا خوانده مي

نامه انتخابات و  شوند. آيين تعيين مياز اعضاي پيوسته انجمن  از طريق انتخابات ،چهار عضو اصلي و دو عضو جانشين شورا
عضو اصلي پنجم را هيئت  شود. اي يا الكترونيكي توسط هيئت مديرة انجمن تهيه مي گيري به طريق حضوري، مكاتبه رأي

  كند. مديرة انجمن معرفي مي
  دو دورة پياپي مانعي ندارد. شورا براي كنند. عضويت در انتخاب مي سال 3، شوراي اجرايي را براي مدت اعضاي شاخه

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

  نظارت بر انتخابات شورا بر عهدة بازرس انجمن است. 
  

ها بايد زير نظر انجمن و با  ل نيست و تمام امور مالي آن از قبيل درآمدها و هزينهمجاز به فعاليت مالي مستق شاخه .6ماده 
  ام شود.انج نسازوكار معمول انجم

تواند نسبت به  ميتشكيل جلسه ندهد و فعال نباشد، هيئت مديره انجمن  شش ماهدر صورتي كه شورا براي مدت . 7ماده 
  .اقدام كند شاخهتعليق و يا انحالل  برگزاري دوباره انتخابات

  
  به تصويب هيئت مديره انجمن فيزيك ايران رسيد. 20/9/1393تاريخ ماده  در   7در  نامه آيين اين 


