
  انجمن فيزيك ايران ...... ةشاختيپ  اساسنامه
  

  ضرورت وجود شاخه ..... 1ماده 
  در اين مقدمه ضرورت وجود شاخه آورده شود

  
  شاخه . اهداف2ماده 

  شاخهاعضا تر  ايجاد تشكل بيشتر براي همكاري نزديك - 
  هاي مرتبط ها و امكانات موجود براي انجام فعاليت گيري از تخصص بهره - 
  مندان به موضوع شاخة تخصصي تشويق و هدايت عالقهجذب،  - 

 ساير اهداف ويژه اي كه براي شاخه مدنظر است در اين قسمت آورده شود
 

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

  ويت. عض4ماده 
  نامه تشكيل شاخه آمده در اين قسمت آورده شود.  آيينشرايط عضويت در شاخه به جز آنچه در 

  
  شود .  ميگردهم آيي اعضاي شاخه سالي يك بار در كنفرانس ساالنه فيزيك يا كنفرانس تخصصي شاخه تشكيل  .5ماده 

  
  . شوراي اجرايي6ماده 

  .شود همان است كه در آيين نامه تشكيل شاخه در انجمن آمده است  مياز اين پس شورا خوانده تركيب و نحوه انتخاب اعضاي شوراي اجرايي كه 
  نفر عضو اصلي و دو نفر جانشين از اعضاي عضو شاخه هستند .  5{ شوراي اجرايي متشكل از 

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

اعضا اعم از  ي همهحكم  كنند. عضويت در شورا براي دو دورة پياپي مانعي ندارد. سال انتخاب مي 3اعضاي شاخه، شوراي اجرايي را براي مدت 
  .منتخبين و رابط به مدت سه سال برقرار است

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.} 
  
  نفر را به عنوان دبير شورا انتخاب خواهند كرد. اعضاي شورا حداكثر يك ماه پس از انتخابات تشكيل جلسه داده و از بين خود يك - 
  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 عذرموجه و بدون اطالع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي  - 

  جلسات معرفي كنند. درتوانند شخص ديگري را به جاي خود  ي است اعضا نميعضو غايب خواهد بود. بديه
د به جاي نتوان مي ايشان (حداكثر دو بار در سال) همة جلسات با حضور دبير شورا و نمايندة انجمن تشكيل خواهد شد و در موارد بسيار استثنايي - 

  د.نجلسه مأمور كن درخود يكي از اعضاي شورا را 
ايي عالوه بر جلساتي كه به طور مرتب و حداقل هر دو ماه يك بار تشكيل خواهد داد، بنا به ضرورت، با دعوت كتبي يا تلفني دبير شوراي اجر - 

  دهد. العاده مي شورا، تشكيل جلسة فوق



  
  ساير موارد متناسب با هر شاخه مي تواند در اين قسمت آورده شود- 

  . وظايف شورا7 ماده
  و شناسايي مشكالت موجود ........بررسي امكانات پژوهشي و آموزشي موجود در كشور در شاخة  - 
  هاي تحقيقاتي و توليدي ملي و تالش در حل مشكالت پژوهشي كشور كارگيري امكانات موجود در طراحي و اجراي پروژه بهكوشش در  - 
هاي كوتاه مدت و  ها و دوره ها، گردهمايي ها، كارگاه رگزاري كنفرانسها، سمينارها، نمايشگاهدر كشور با ب ...........تالش در باال بردن سطح آموزش  - 

  هاي آموزشي ريزي برنامه
هاي حاصل در رشتة تخصصي مربوط با .المللي به منظور همكاري و آگاهي در پيشرفت برقراري ارتباط با مؤسسات علمي كشورها و مجامع بين - 

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

  قرار خواهد گرفت.انجمن در اختيار اعضاي شاخه 
  به هيئت مديرة انجمن.ا هر شش ماه يكبار ه ارائه گزارش فعاليت - 
  ريزي الزم. هاي مالي و برنامه بيني ارائه برنامة پيشنهادي ساالنه به هئيت مديرة انجمن براي پيش - 
ش از پايان دوره خود موضوع را به اطالع هيئت مديره انجمن برساند. هيئت مديره انجمن بايد ظرف مدت دو هفته، نحوة شورا بايد دو ماه پي - 

  انتخابات و تاريخ برگزاري انتخابات و نماينده خود را، به شورا اعالم كند.
  ود.ساير وظايفي كه در باال نيامده و مورد نظر شاخه هست مي تواند در اين قسمت آورده ش

  
  مديره رسانده شود. ه اطالع هيئتب جلسات شورا بايد . كلية مصوبات و صورتتواند مغاير با اساسنامه انجمن باشد نميشورا تصميمات  .8ماده 

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

  انجام انجام شود. 
برگزاري دوباره انتخابات تواند نسبت به  ميتشكيل جلسه ندهد و فعال نباشد، هيئت مديره انجمن  شش ماه در صورتي كه شورا براي مدت . 10ماده 

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

  
  به تصويب هيئت مديره انجمن فيزيك ايران رسيد.  20/9/1393تاريخ ماده در   11در  امه اين اساسن

  


