
 ايران علمي شبکه هوشمند انرژینامه تشکیل شاخه استاني انجمن آيین

 

 نام -1ماده 

ار نامه به اختصایران( خواهد بود که در این آیین علمي شبکه هوشمند انرژینام کامل شاخه استاني )شاخه استان ................... انجمن 

  .شودنامیده مي "شاخه استاني"

 .س نمودطور جداگانه شاخه شهرستان تاسیها نیز بهتوان برای برخي از شهرستانمدیره انجمن، در یک استان ميهیاتتبصره: با تصویب 

 هدف -2ماده 

 های علمي مرتبط با اهدافایران، جذب عالقمندان به انجام فعالیت علمي شبکه هوشمند انرژیهدف از تشکیل شاخه استاني انجمن 

 .باشدایران در استان .................... مي انرژیعلمي شبکه هوشمند انجمن 

 عضویت -3ماده 

مه عضویت و پس ناتوانند مطابق با آیینایران را داشته باشند مي علمي شبکه هوشمند انرژیکلیه عالقمنداني که شرایط عضویت انجمن 

بر عضویت در انجمن، به عضویت شاخه استاني وهاز واریز وجه حق عضویت به حساب انجمن و ارسال مدارک برای کمیته عضویت، عال

 .انجمن مدیریت اجرایي ایران در استان محل اقامت خود نیز درآیند

 ایران علمی شبکه هوشمند انرژینماینده انجمن  -4ماده 

ر داشته و در استان حضوانجمن  مند انجمن، به عنوان نمایندهبرای تشکیل شاخه استاني الزم است یکي از اعضای پیوسته و عالقه -4-1

 .مسئولیت شاخه استاني انجمن را بپذیرد

ي نامه را امضا و در طول مدت نمایندگنماینده انجمن در استان موظف است که فرم تعهدنامه پیش بیني شده در پیوست این آیین -4-2

 .براجرای آن نظارت کامل داشه باشد

انجمن و تصویب هیات مدیره انجمن و با امضای رییس  عضویت و ارتباطاتی کمیته حکم نماینده انجمن در هر استان به پیشنهاد -4-3

 .گرددسال صادر مي 2هیات مدیره انجمن به مدت 

نفر عضو پیوسته را جذب نموده و این افراد را به عنوان اعضای موسس شاخه  11برای تشکیل شاخه استاني نماینده بایستي حداقل  -4-4

 .باشداستاني معرفي نموده 

 هيات رئيسه شاخه استانی -5ماده 

 علمي شبکهانجمن های مصوب ها و دستورالعملنامهها و انواع آیینها، برنامهاجرای کلیه امور شاخه استاني در قالب سیاست -5-1

 .پذیردتوسط هیات رئیسه شاخه استاني انجام مي ،ایران هوشمند انرژی

اد هیات شوند. افرهر ساله و برای مدت یک سال، با رای مخفي اعضای شاخه استاني انتخاب مياعضای هیات رئیسه شاخه استاني  -5-2

  د.ک استان باید مقیم آن استان باشنرئیسه شاخه استاني ی



 ت وعضویی البدل زیر نظر هیاتي متشکل از نمایندگان کمیتهنفر عضو علي 2نفر عضو هیات رئیسه شاخه استاني، و  5انتخابات  -5-3

 .شوددر سطح استان برگزار مي ایران علمي شبکه هوشمند انرژیانجمن و نماینده  ارتباطات

اني با شود. حکم ریاست شاخه استدر اولین جلسه هیات رئیسه، انتخابات داخلي هیات رئیسه جهت انتخاب رییس و دبیر انجام مي -5-4

 .گرددرئیسه انجمن صادر مياطالع و هماهنگي هیات مدیره انجمن و با امضای رییس هیات 

عنوان رئیس یا دبیر نیز انتخاب گردد. در غیر این صورت فقط به عنوان ناظر در تواند عضو هیات رئیسه بوده و بهنماینده انجمن مي -5-5

 .جلسات شرکت خواهد نمود

 .تا انتخاب هیات رئیسه بعدی، هیات رئیسه سابق به کار خود ادامه خواهد داد -5-6

  وظایف اعضای هيات رئيسه شاخه استانی -6ماده 

ی عهدههب ایران علمي شبکه هوشمند انرژیانجمن های شاخه استاني برطبق موازین قانوني و ضوابط هدایت و مدیریت فعالیت -6-1

آور برای در جلساتي که منجر به تصمیمات تعهد ایران علمي شبکه هوشمند انرژیانجمن باشد. حضور نماینده رییس هیات رئیسه مي

گردد، الزامي است و نماینده موظف است که اینگونه موارد را با هیات مدیره انجمن هماهنگ مي ایران علمي شبکه هوشمند انرژیانجمن 

ي از اعضای هیات رئیسه به عنوان تواند انجام بخشي از وظایف خود را به یکنموده و مجوزهای الزم را اخذ نماید. رییس هیات مدیره مي

  د.ی رییس هیات مدیره خواهد بوعهدهدبیر محول نماید؛ اما در هر حال مسئولیت امور شاخه استاني به

  .عهده خواهد داشتدر غیاب رییس، دبیر هیات رئیسه مسئولیت برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات هیات رئیسه را به -6-2

های فعالیت عهده دارد. همچنین تهیه گزارشدبیر هیات رئیسه مسئولیت تنظیم دستور جلسه و تهیه صورت جلسات هیات رئیسه را به -6-3

وسط و ارائه در جلسه انتخابات ساالنه ت ایران علمي شبکه هوشمند انرژیانجمن فصلي و ساالنه شاخه استاني برای ارائه به هیات مدیره 

علمي نجمن اگیرد تا از طریق ایشان برای شود. این گزارش، با تایید رییس در اختیار نماینده انجمن قرار مينجام ميدبیر هیات رئیسه ا

 .ارسال شود ایران شبکه هوشمند انرژی

 درئیسه و در پایان هر فصل گزارش عملکرجلسات ماهیانه هیات نماینده انجمن موظف است که در پایان هر ماه گزارش صورت -6-4

 .ارسال نماید ایران علمي شبکه هوشمند انرژیانجمن فصل و در پایان هر سال گزارش عملکرد سالیانه را برای هیات مدیره 

های مالي دریافتي از حامیان مالي و سایر موارد مشابه بایستي مستقیماً به حساب کلیه درآمدهای ناشي از حق عضویت و یا کمک -6-5

 .واریز گردد ایران نرژیعلمي شبکه هوشمند اانجمن 

های مالي که به حساب انجمن واریز شده است به صورت ادواری جهت درصدی از درآمدهای ناشي از حق عضویت و حمایت -6-6

رک گردد، در این راستا هیات رئیسه بایستي یک حساب مشتگردان شاخه استاني واریز ميپیشبرد اهداف شاخه استاني به حساب تنخواه

ردان با نمایندی، شاخه استاني ایجاد نماید. هرگونه برداشت از این حساب بایستي با حداقل دو امضا بوده و یکي از امضاها توسط گتنخواه

 .نماینده انجمن یا رئیس هیات رئیسه صورت پذیرد

 .گرددم ميهای استاني اعالمدیره انجمن تعیین و به شاخههای استاني هر ساله توسط هیاتتبصره: درصد سهم شاخه

داری های مورد نظر با تنظیم رییس هیات رئیسه و با تایید نماینده انجمن به خزانهبرنامه و بودجه ساالنه شاخه استاني برای انجام فعالیت -6-7

شود تا مراحل تصویب برنامه و تخصیص بودجه مصوب از سوی انجمن انجام شود. تسلیم مي ایران علمي شبکه هوشمند انرژیانجمن 

های مصوب شاخه استاني با نظارت نماینده انجمن قابل هزینه خواهد بود. نماینده انجمن بایستي بودجه تخصیص یافته برای اجرای برنامه

دار انجمن ارسال نموده و تایید آن را دریافت نماید. مدارک مربوط برای خزانههای انجام شده را همراه با در پایان هر دوره گزارش هزینه



مسئولیت  دار انجمن است وعهده خزانههای شاخه استاني در جلسه انتخابات سالیانه شاخه استاني بهمسئولیت ارایه گزارش مالي فعالیت

 .باشده ميی رییس هیات رئیسعهدهصحت هزینه کرد امور مالي شاخه استاني به

 .تواند بخشي از درآمد شاخه استاني را صرف بازاریابي برای توسعه اعضا نمایدتبصره: هیات رئیسه مي

های تعهدآور در محدوده اختیارات هیات رئیسه و نماینده انجمن نبوده و اینگونه موارد حتماً نامه، قرارداد و نامهعقد هرگونه تفاهم -6-8

 .ایران صورت پذیرد علمي شبکه هوشمند انرژیانجمن مجاز تعریف شده و توسط هیات مدیره بایستي از طریق امضاهای 

تواند یک سر برگ کاغذی یا الکترونیکي همراه با آرم انجمن طراحي نموده و پس از تصویب در هیات رئیسه شاخه استاني مي -6-9

 .نماید هیات مدیره انجمن برای مکاتبات داخلي غیر تعهدآور از آن استفاده

 های کاریکميته -7ماده 

ضای شاخه های زیر را از میان اعریزی و پیگیری امور اجرایي، کمیتهتواند جهت پیشبرد اهداف، برنامههیات رئیسه شاخه استاني مي -7-1

 :استاني تشکیل دهد

 کمیته آموزش و پژوهش -

 فناوری و صنعتکمیته  -

 عضویت و ارتباطاتکمیته  -

 انتشارات و همایش هاکمیته  -

های جدید و یا تواند بنا به ضرورت و پس از تصویب هیات مدیره انجمن، نسبت به ایجاد کمیته : هیات رئیسه شاخه استاني مي1تبصره 

 .های موجود اقدام نمایدادغام کمیته

 .فعالیت نمایند اجرایي انجمنشورای های متناظر خود در های ایجاد شده بایستي هماهنگ با کمیته: کلیه کمیته2تبصره 

 شورای هماهنگی -8ماده 

 های کاری هر شاخه استاني است که به ریاستشورای هماهنگي شاخه استاني، متشکل از اعضای هیات رئیسه و مسئولین کمیته -8-1

های مصوب شاخه استاني برنامهشود و وظیفه آن اجرای هماهنگ ماه یکبار تشکیل مي 3رییس هیات مدیره شاخه استاني و حداقل هر 

 .باشدمي

 های شاخه استانیفعاليت -9ماده 

های شاخه استاني باید در آغاز هر دوره و حداکثر تا دو هفته پس از انتخابات به هیات مدیره انجمن ارایه گردیده و نظر برنامه -9-1

ه نظری از طرف هیات مدیره صادر نشود، برنامه مصوب مدیره حداکثر ظرف یک هفته اعالم گردد. در صورتي که پس از یک ماهیات

 .های تصویب شده خواهد بودهای شاخه استاني در طي سال در راستای برنامهگردد. فعالیتتلقي مي

 :های مشابه فعالیت نمایدهای زیر و یا زمینهتواند بر حسب مورد در زمینهشاخه استاني مي -9-2

 های آموزشيعلمي، توجیهي و کارگاهبرگزاری جلسات سخنراني   -

 های علمي برای اعضابرگزاری بازدید  -

 های مرتبط با اهداف انجمنهماهنگي برای تسهیل شرکت اعضا در کنفرانس -

  تهیه و ارسال گزارشات، مقاالت و مطالب علمي مناسب جهت چاپ در نشریات انجمن -



  ریات انجمنگاه و نشتهیه مطالب قابل انتشار از طریق وب -

  هیات مدیره انجمنسایر موارد جدید پیشنهادی، پس از ارائه و اخذ تاییدیه -

ی های علمي و توجیهي، برگزارها، برگزاری سخنرانيکه شاخه استاني بخواهد راساً نسبت به برگزاری کنفرانسدرصورتي -9-3

ماهنگ ه ایران علمي شبکه هوشمند انرژیانجمن تک موارد را با هیات مدیره های آموزشي و امثال آن اقدام نماید. بایستي تکهکارگا

اجرا و نحوه مدیریت مالي پروژه و اخذ مجوزهای مربوطه از هیات مدیره انجمن، نسبت به برگزاری  سازی نحوهنموده و پس از شفاف

 .موارد یاد شده اقدام نماید

 های شاخه استانی و حمایت انجمننظارت بر فعاليت -11ماده 

بر نحوه انجام امور جاری آن پذیرد و نظارت نماینده انجمن های شاخه استاني تحت نظارت کلي انجمن صورت ميفعالیت -11-1

 .های شاخه استاني هر سه ماه یک بار به هیات مدیره انجمن منعکس خواهد شدباشد. گزارش فعالیتضروری مي

 :شودهای زیر انجام ميهای شاخه استاني به شکلحمایت انجمن از فعالیت -11-2

 ربط برای تخصیص فضای انجام کارجلب حمایت موسسات ذی  -

  های علمي از طریق کمیته آموزش و پژوهش انجمنارایه مشاوره  -

  های شاخه استانيدعوت از سخنرانان موردنظر برای حضور در برنامه  -

  تخصیص بودجه براساس برنامه پیشنهادی شاخه استاني  -

 ربطهای ذیهماهنگي و حمایت از برگزاری همایش  -

 های مربوط به انجمنهای علمي اعضای شاخه استاني از طریق رسانهعالیتانتشار نتایج مطالعات، تحقیقات و ف  -

 سایر موارد مصوب در هیات مدیره انجمن  -

پذیر هایي که به تصویب هیات مدیره انجمن رسیده باشد، امکانامکان استفاده از نام و لوگوی انجمن، صرفاً درخصوص طرح -11-3

 .باشدمي

  ارتباط با انجمنجلسات مشترک و  -11ماده 

های انجمن و اطالع از نظرات اعضای ها و برنامهاستاني و تبیین سیاستهای های قابل انجام توسط شاخهبه منظور هماهنگي فعالیت

 با حضور های استاني وهای استاني، بنا به نیاز و حداقل سالي یکبار جلسات مشترک بین هیات مدیره انجمن و هیات رئیسه شاخهشاخه

 .ها برگزار خواهد شدنمایندگان انجمن در استان

  -12ماده 

رسید که در  ایران علمي شبکه هوشمند انرژیانجمن ماده در تاریخ ................................ به تصویب هیات مدیره  12نامه در این آیین

 .مقاطع الزم از سوی هیات مدیره قابل بازنگری است

 

 

 



 تعهدنامه

............................، ضمن قبولي اینجانب...........................فرزند...................... به شماره شناسنامه............................کد ملي............

 .نمایمیر را تعهد ميدر استان .............................، موارد ز ایران علمي شبکه هوشمند انرژیانجمن نمایندگي 

 .، به هیچ وجه از نام و لوگوی انجمن استفاده ننمایم ایران علمي شبکه هوشمند انرژیانجمن بدون هماهنگي با هیات مدیره  -1

 .های انجمن توسط هیات رئیسه شاخه استاني نظارت نمایمبر انجام کلیه فعالیت -2

دام گونه اقدراستان ............، راساً یا از طریق شرکت حقوقي خود، هیچ ایران انرژیعلمي شبکه هوشمند انجمن به عنوان نماینده  -3

های تدر استان در چارچوب اختیارات و فعالی ایران علمي شبکه هوشمند انرژیانجمن های مستقلي ننموده و نظارت نمایم که کلیه فعالیت

 .هیات رئیسه صورت پذیرد

شمند علمي شبکه هوانجمن های مالي حامیان انجمن مستقیماً به حساب نظارت نمایم که کلیه وجوه مربوط به حق عضویت و کمک -4

 .واریز گردد ایران انرژی

 .اشمبدر استان .................. نظارت کامل داشته  ایران علمي شبکه هوشمند انرژیانجمن نامه تشکیل شاخه استاني بر اجرای آیین  -5

ست آمده )طبق فهر ایران علمي شبکه هوشمند انرژیانجمن های اجرایي ها و دستورالعملنامهبا امضای کلیه صفحات اساسنامه و آیین -6

 .نمایم که بر اجرای درست آن در استان نظارت کامل داشته باشمدر زیر(، تعهد مي

 

 :نام و نام خانوادگی نماینده

 :تاریخ تایيد

 :امضا

 


