
 بسمه تعالی

 ایران علمی شبكه هوشمند انرژی انجمن  حقیقیآئین نامه اعضای 
 

 مقدمه  -1
و تصمیمات متخذه  توسذک کذارهرو   92/29/82مصوب ایران علمي شبكه هوشمند انرژي اساسنامه انجمن  موادایت عاین آئین نامه که بر اساس ر

به تصذوی  رسذید و تذا زمذان تاییذرات  92/29/29 تاریخه انجمن ب شوراي اجرایي جلسهر پس از اصالحات الزم دو تنظیم شد   ،تدوین آیین نامه ها 

 باشد.االجرا ميبعدي الزم

 

 تعاریف -2
  2و تبصر   علمي شبكه هوشمند انرژي از فصل سوم اساسنامه انجمن  2-6  عضو پیوسته: طبق ماد

 ایران بكه هوشمند انرژيعلمي شاز فصل سوم اساسنامه انجمن  9-6طبق ماد  : عضو وابسته

  علمي شبكه هوشمند انرژي ایراناز فصل سوم اساسنامه انجمن  3-6عضو دانشجویي: طبق ماد  

  علمي شبكه هوشمند انرژي ایراناز فصل سوم اساسنامه انجمن  2-6عضو افتخاري: طبق ماد  

 و تبصر  ذیل آن ي ایرانعلمي شبكه هوشمند انرژاز فصل سوم اساسنامه انجمن  7حق عضویت: طبق ماد  

 .باشدسال شمسي مي شوراي اجرایي انجمن در این خصوص، مطابق باآخرین مصوبه  طبقسال مالي انجمن: 

 

  علمی شبكه هوشمند انرژیمعرفی اصول مربوط به اعضای حقیقی در اساسنامه انجمن  -3

 خالصه آن بشرح زیر استباشد که يدر خصوص انواع عضویت م 8-7-6فصل سوم اساسنامه شامل مواد 

 کندهاي اعضاء انجمن اشار  ميهيبه تعریف ویژ 6ماد  

 باشدمربوط به حق عضویت اعضاء مي 7ماد 

 باشدپایان عضویت و شرایک آن مي مربوط به نحو  8ماد  

 .اشار  مي کند ،باشدضاء پیوسته مي  مجمع که متشكل از اعیاز فصل چهارم در خصوص ترک 29ماد  

 

 نامه  سرفصلهای کلی و ساختار آئین -4
 :بترتی  زیر بیان شد  و شامل موارد زیر خواهد بود بخش 2نامه در ساختار کلي آئین

 چنین نحو  تمدید عضویت خواهد بودمربوط به شرایک شروع عضویت یک فرد جدید و نحو  تعیین نوع عضویت و مدارک الزم و هم 5فصل 

 ت حق عضویت بندهاي آورد  شد  استحقیقي و نحو  پرداخبه اعضاء  در خصوص خدمات انجمن 6در فصل 

 شودن اعضاء افتخاري پرداخته ميبه قوانی 7در فصل 

 هرددمي ارتباطات اشار عضویت و ول کمیته شات مسئبه دور  زماني و نوع هزار 8در فصل 

 

 نحوه شروع، تمدید و خاتمه عضویت -5
جمن شروع ضویت به دبیرخانه انو تحویل فرم ع عضویت و ارتباطاتیت، تائید آن توسک کمیته كمیل فرم عضوعضویت اعضاي حقیقي انجمن با ت -5-2

 شودمي

پسذت و بذه صذورت حضذوري یذا ارسذال از طریذق کارت عضویت وي توسک دبیرخانه انجمن صذادر  ،ئید عضویت فردحداکثر تا یكما  پس از تا  -5-9

 .سفارشي تحویل ایشان خواهد شد

نامه انجمذن اساس 8اد  ه به مفاد ماتمه عضویت اعضاي حقیقي )و همچنین تمدید عضویت در صورت عدم پرداخت حق عضویت ساالنه( با توجخ-5-3

 .پهیردميصورت 

 .داخت حق عضویت همانسال خواهد بودهاي انجمن مشمول معافیت از پرهنگام برهزاري کنفرانسه تقاضاي عضویت حقیقي در انجمن ب-5-2

 عضذویت و ارتباطذاتهیرد و این موضوع  به ترتیبي که توسذک کمیتذه تمدید عضویت اعضاي حقیقي با پرداخت عضویت در هر سال صورت مي -5-5

 انجمن تعیین و اعالم خواهد شد، با صدور مجدد یا تمدید اعتبار کارت عضویت اعضاء همرا  خواهد بود.

 ر سال اقدامات الزم را انجام دهداست جهت تمدید عضویت اعضاي حقیقي در پایان ه انجمن موظف عضویت و ارتباطاتکمیته  -5-6



 

 میزان و نحوه اخذ حق عضویت -6
ریذال  999/299ریال، و بذراي عضذویت دانشذجویي  999/959ریال، وابسته  999/599عضویت ساالنه انجمن جهت اعضاي حقیقي پیوسته حق  -6-2

 .مقرر هردید  است

 هاي زیر صورت هیرد:به روشتواند عضویت مي حقپرداخت  -6-9

 ،بصورت نقدي به دبیرخانه انجمن پرداخت شد  و رسید آن دریافت شودالف( 

 ،ثبت به دبیرخانه انجمن ارسال شودبه یكي از حسابهاي انجمن واریز و فیش آن حداکثر تا یک ما  پس از واریز جهت  ب(

 سایت انجمن پرداخت هردد،ر روي وبد شد  بج( از طریق درها  پرداخت الكترونیكي ایجا

 ،باشدشود و قابل عودت نميظور ميسال من حق عضویت پرداختي اعضاي حقیقي در طول سال شمسي، براي همان -6-3

 .باشدسال مي عضویت همانحق به پرداخت تمدید عضویت اعضاي قبلي در هر سال منوط  -6-2
 

  ارائه خدمات انجمن به اعضاء -7
 باشد:موظف به ارائه خدمات مشروحه زیر به اعضاء مي علمي شبكه هوشمند انرژي ایرانن انجم

  و علمي ترویجي انجمن علمي پژوهشينشریات ارسال نسخه الكترونیكي   -7-2

 هاي ادواري و ساالنه ارسال نسخه الكترونیكي دعوتنامه و معرفي سمینارها و همایش -7-9

  ي آموزشي انجمنهاها و کارها هاي آموزشي، کنفرانسم دور ناتخفیف در هزینه ثبت -7-3

 توسک انجمن تهیه شد   سایر محصوالت آموزشيکتاب، فیلم و  فروشتخفیف در  -7-2

 ایرانعلمي شبكه هوشمند انرژي صدور کارت عضویت انجمن  -7-5

 و مراکز علمي پژوهشي  هانامه به کتابخانهارائه معرفي -7-6

 برداري از سایت انجمن رمز عبور ویژ  جهت بهر ارائه  -7-7
 

 عضویت افتخاری -8
ه از پرداخذت حذق اساسذنام 7اساسنامه عضو افتخاري داشته باشد و این اعضاء طبق ماد   2-6د مطابق بند توانمي علمي شبكه هوشمند انرژي انجمن 

 .عضویت معاف هستند

خذاري بذه دبیذر انجمذن عنوان عضذو افته ب ،اساسنامه باشد 2-6اشار  شد  در بند  مشخصاتداراي تواند فردي را که هر عضو شوراي اجرایي مي -8-2

 .معرفي نماید

م پذهیرش عضذویت ایشذان اقذدام پهیرش یا عذدموضوع را در شوراي اجرایي مطرح نمود  و نسبت به  ،دبیر انجمن موظف است طي اولین جلسه -8-9

 نماید
 

 ها و مستندات گزارش -9
شامل موارد زیر را جهذت هزارشي از وضعیت اعضاء حقیقي انجمن  (ساالنه دوبار )اول مرداد و اول بهمناست  موظفانجمن  عضویت و ارتباطاتکمیته 

 اطالع شوراي اجرایي انجمن به دبیر انجمن ارائه نمایند

  وادهي اعضاءنوع عضویت و به صورت مرت  شد  بر حس  نام خان فهرست کامل اعضاي حقیقي به تفكیک -2-2

 فهرست اعضاء جدید انجمن به تفكیک نوع عضویت  -2-9

 سال عضویت آنها در انجمن سپري شد  است  3فهرست اعضاء وابسته که  -2-3

 فهرست اعضاء انجمن با ذکر مدت تاخیر در پرداخت حق عضویت  -2-2

 فهرست اعضاء متقاضي استعفاء از عضویت انجمن -2-5

 مه ها تدوین آیین ناکارگروه 

 ایران علمی شبكه هوشمند انرژی انجمن     

24/12/99 
 



 بسمه تعالی

 ایران هوشمند انرژیشبكه علمی انجمن  وقیحقآئین نامه اعضای 
 

 مقدمه  -1
و تصممیما  مخذم ت توسما گمار روت  9/21/99مصوب ایران هوشمند انرژي شبكه علمي اساسنامه انجمن  موادایت عاین آئین نامه بر اساس ر

و تما زممان  ت اسمتبمه تصمویر رسمید 12/21/99 انجممن بخماری  وراي اجرایيشٔ  جلسهپس از اصالحا  الزم در و تنظیم  ،تدوین آیین نامه ها 

 باشد.االجرا ميتغییرا  بعدي الزم

 

 تعاریف -2
هاي حقوقي هاي پژوهشي و شذصیتشامل سازمانهوشمند انرژي ایران شبكه علمي از فصل سوم اساسنامه انجمن  5-6: طبق مادت اعضاء حقوقي

  شوند.ي هسخند گه با تصویر شوراي اجرایي انجمن به عضویت حقوقي پ یرفخه ميدولخاعم از دولخي و یا غیر

 و تبصرت ذیل آن هوشمند انرژي ایرانشبكه علمي از فصل سوم اساسنامه انجمن  7حق عضویت: طبق مادت 

 باشدسال شمسي مي شوراي اجرایي انجمن در این خصوص، مطابق باآخرین مصوبه  طبقسال مالي انجمن: 

اي گه به تصویر شوراي اجرایمي انجممن خواهمد رسمید، نامهفعالیت )تولید، پژوهش و خدما ( و طبق آئین بندي: اعضاء حقوقي بر اساس نوعردت

 شوند.بندي ميردت

همد رسمید، اجرایي انجممن خوااي گمه بمه تصمویر شمورايناممهبر مبناي آئین و گیفیت فعالیتسابقه عضویت، بندي: اعضاء حقوقي بر اساس رتبه

 شوند.بندي ميرتبه

 

 نامه  سرفصلهای کلی و ساختار آئین -3
 ترتیر زیر بیان شدت و شامل موارد زیر خواهد بوده ب بذش 9نامه در ساخخار گلي آئین

 بود چنین نحوت تمدید عضویت خواهدجدید و نحوت تعیین نوع عضویت و مدارک الزم و هم عضومربوط به شرایا شروع عضویت یک  2بذش 

 پردازد.ميت حق عضویت نحوت پرداخبیان و  وقيحقخدما  انجمن به اعضاء  به معرفي 6بذش در 

 . رددارت ميارتباطا  اشعضویت وول گمیخه ا  مسئبه دورت زماني و نوع  زارش 7بذش در 

 

 نحوه شروع، تمدید و خاتمه عضویت -4
اعمالم پم یرع عضمویت بمه و  شموراي اجرایميآن توسما و تصمویر ئید ویت، تاعضدرخواست انجمن با تكمیل فرم  وقيعضویت اعضاي حق -2-2

 شودشروع مي هاي الزم جهت تكمیل،مخقاضي به همرات ارسال فرم

و بمه صمور  حضموري یما توسا دبیرخانه انجمن صمادر  آنعضویت   واهي ،حقوقي سازمان مخقاضيئید عضویت حداگثر تا یكمات پس از تا  -2-1

. مندرجا   واهي عضویت حقوقي انجمن و نحوت امضاء بر اسماس مصموبه شموراي اجرایمي ست سفارشي تحویل ایشان خواهد شدپارسال از طریق 

 انجمن خواهد بود.

اساسمنامه  9ادت قي )و همچنین تمدید عضویت در صور  عدم پرداخت حق عضویت ساالنه( با توجمه بمه مفماد مموخاتمه عضویت اعضاي حق-2-3

 .انجمن صور  پ یرد

سمال  داخت حق عضمویت هممانپرتذفیف انجمن مشمول  هايو نمایشگات هاهنگام بر زاري گنفرانسه قي در انجمن بوتقاضاي عضویت حق-2-2

 .خواهد بود

 ر سال اقداما  الزم را انجام دهدقي در پایان هوید عضویت اعضاي حقارتباطا  انجمن موظف است جهت تمدعضویت و گمیخه  -2-5

 

 اعضاء حقوقی بندیرتبه -5
شوند. دسخورالعمل بندي مياي فعالیت تولیدي، پژوهشي و خدماتي در جهار  روت ویژت، برجسخه، ممخاز و عادي، رتبههاعضاء حقوقي انجمن در ردت

  تنطیم و پس از تصویر شوراي اجرایي انجمن به اطالع عموم اعضاء خواهد رسید. ارتباطا عضویت و بندي اعضاء حقوقي توسا گمیخه رتبه

 



 میزان و نحوه اخذ حق عضویت -6
 شود:به شرح زیر تعیین ميقي وعضویت ساالنه انجمن جهت اعضاي حقحق  -6-2

 هاي دولخي،ها و شرگتلف( سازمانا  

 میلیون ریال، 399در رتبه ویژت:  -

  میلیون ریال، 199 در رتبه برجسخه: -

 میلیون ریال، 299در رتبه ممخاز:  -

 میلیون ریال، 59در رتبه عادي:  -

 هاي خصوصي،شرگتها، مؤسسا  پژوهشي و دانشگاتب(    

 میلیون ریال، 259در رتبه ویژت:  -

  میلیون ریال، 299در رتبه برجسخه:  -

 میلیون ریال، 59در رتبه ممخاز:  -

 میلیون ریال، 15ادي: در رتبه ع -        

 ال گر در حق عضویت اعضاء حقوقي وجود دارد. مبالغ فوق %59در موارد خاص و به تشذیص شوراي اجرایي انجمن، امكان تذفیف تا  -6-3

ریمز و فمیش تواند بصور  نقدي به دبیرخانه انجمن پرداخت شدت و رسید آن دریافت شود و یا به یكي از حسابهاي انجمن واحق عضویت مي -6-1

 .ثبت به دبیرخانه انجمن ارسال شودآن حداگثر تا یک مات پس از واریز جهت 

 باشدشود و قابل عود  نميظور ميسال من قي در طول سال شمسي، براي همانوحق عضویت پرداخخي اعضاي حق -6-3

 باشدسال مي پرداخت عضویت همان بهعضویت اعضاي جدید و یا تمدید عضویت اعضاي قبلي در هر سال منوط   واهيصدور  -6-2

 

  ارائه خدمات انجمن به اعضاء -7
 باشد:انجمن موظف به ارائه خدما  مشروحه زیر به اعضاء مي

 نشریا  انجمن،ارسال نسذه الكخرونیكي   -7-2

 هاي ادواري و ساالنه ارسال نسذه الكخرونیكي دعوتنامه و معرفي سمینارها و همایش -7-1

بر مزاري شمدت توسما  همايگنفمرانسهما و گار اتهاي آموزشي، دورتجهت شرگت در افراد معرفي شدت از سوي اعضاي حقیقي به تذفیف  -7-3

   بندي هر عضو،به تعداد مخناسر با ردت انجمن

 ،انجمن حقوقي عضویت  واهيصدور  -7-2

   بندي هر عضو، اي حقوقي با تذفیف مخناسر به رتبههاي اعضسایت انجمن براي معرفي فعالیتتذصیص فضاي نمایشگات مجازي در وب -7-5

 هاي مشخرک در حوزت گار انجمن،ها و فعالیتایجاد شرایا همكاري با سایر اعضاء حقوقي انجمن در انجام پروژت -7-6

 

 ها و مستندات گزارش -8
شامل مموارد زیمر را قي انجمن ورشي از وضعیت اعضاء حق زا (بار )اول مرداد و اول بهمن ساالنه دوموظف است انجمن ارتباطا  عضویت و گمیخه 

 نجمن به دبیر انجمن ارائه نمایندجهت اطالع شوراي اجرایي ا

   اعضاءعضویت و ردت نوع  قي به تفكیکوفهرست گامل اعضاي حق -9-2

 ء جدید انجمن به تفكیک نوع عضویت،فهرست اعضا -9-1

   ویت هسخند، ز شرایا تغییر ردت عضئگه حافهرست اعضاء  -9-3

  ،فهرست اعضاء انجمن با ذگر مد  تاخیر در پرداخت حق عضویت -9-2

 ،فهرست اعضاء مخقاضي اسخعفاء از عضویت انجمن -9-5

 

 

  تدوین آیین نامه هاکارگروه 

 ایران  علمی شبكه هوشمند انرژیانجمن     

24/12/09 
 





 ایران شبكه هوشمند انرژیانجمن آیین نامه برگزاری کنفرانس 

 

 حوزهدر اي توسعهو کاربردي  ،پژوهشهاي بنياديبا هدف گسترش ایران  شبكه هوشمند انرژيانجمن کنفرانس  مقدمه :

ی و فنی در آخرین دستاوردهاي علماز  علمیآگاهی جامعه  و روزآمد سازي پيشبرد مرزهاي دانش، هاي هوشمند انرژيشبكه

این  نامه حاضر به منظور برگزاري منسجمآیين شود.میذاري گایران پایه شبكه هوشمند انرژيجهان در موضوع فعاليت انجمن 

 به تصویب رسيد. ایران  شبكه هوشمند انرژيانجمن شوراي اجرایی ..........در در جلسه مورخ کنفرانس 

که  ایران،  شبكه هوشمند انرژيها یا مؤسسات پژوهشی کشور و با همكاري انجمن کنفرانس توسط یكی از دانشگاه این :1ماده 

 شبكه کنفرانس"با نام فارسی  سال هرتير و خرداد در محدوده ماههاي  چند روز پياپی طی شوددر این آیين نامه انجمن ناميده می

 .  شودبرگزار می  "  Iranian Conference on Smart Grids "و نام انگليسی  "ایران هوشمندالكتریكی  هاي

ها یا مؤسسات پژوهشی کشور که یكی از دانشگاه کنفرانس را،  ایران ميزبان شبكه هوشمند انرژياجرایی انجمن  شوراي :2ماده 

 نماید. شود مشخص مینامه برگزارکننده ناميده میو در این آیين است

و رئيس کنفرانس عموما باالترین مقام موسسه  کننده تعيين می شوددبير کنفرانس با توافق انجمن و برگزار -1تبصره 

 برگزارکننده خواهد بود.

جهت برگزاري هر کنفرانس، حداکثر یک ماه پس از کنفرانس قبلی یک کميته علمی از ميان اعضاي هيأت علمی دانشگاه  :3ماده 

پژوهش مرتبط با موضوع کنفرانس باشند به شرح زیر تجربه کاري در زمينه آموزش یا  دارايکشور که وهشی ژپها و مؤسسات 

 شود:  تشكيل می

 دبير کنفرانس -الف

  انجمنپژوهش آموزش و کميته  رئيس -ب

 نفر با انتخاب برگزارکننده  شش -پ

 نفر با انتخاب شوراي اجرایی انجمن  شش -ت

  رایی انجمنوراي اجشبه انتخاب  اخيرسه نفر ازميان دبيران کميته علمی سه کنفرانس  -ث

 . استدبير کميته علمی از ميان اعضاي کميته علمی انتخاب و ترجيحاٌ عضو هيأت علمی مؤسسه برگزارکننده  :4ماده 





دبير کميته علمی در جلسات شوراي اجرایی  یادبير کنفرانس در صورت لزوم جهت هماهنگی بيشتر الزم است  -2تبصره      

  انجمن به عنوان مدعو شرکت نماید.

تعيين برنامه  پژوهشی جهت معرفی سخنرانان مدعو داخلی و خارجی، تعيين سخنرانان مدعو،آموزشی و دعوت از  مراکز  :5ماده 

نهایی برنامه هاي  يشنهاد شوراي اجرایی انجمن، تدوینهاي کنفرانس، برنامه ریزي براي اهداي جوایز مختلف با توجه به پ

ت، پوسترها، کارگاه هاي تخصصی، ميزگردها، نمایشگاه ها، تدوین راهنماي علمی، مجموعه کنفرانس، تصميم گيري در مورد مقاال

مقاالت و سایر گزارش هاي علمی، برگزاري مسابقات و تجليل از پيشكسوتان و سایر امور برنامه ریزي علمی کنفرانس صرفاٌ به 

 . استمی باشد برگزار کننده عهده 

ميته علمی بسته جامعی از روالها، گردش کارها و پایگاههاي داده مورد نياز )مشتمل بر نمونه براي تسهيل وظایف ک -3تبصره     

فراخوان و پوستر، فرم داوري، نمونه نامه ها، بانک اطالعاتی داوران و نرم افزارهاي آماده شده براي کنفرانس( توسط دبيرخانه 

 شود. ارکننده قرار داده میانجمن)به عنوان دبيرخانه دائمی کنفرانس( در اختيار برگز

ترجيحاٌ عضو هيأت علمی مؤسسه )ه پس از تشكيل کميته علمی، یک کميته اجرایی هفتدر ظرف یک دبير کنفرانس  :6ماده 

بهتر است یكی از دبيران کنفرانس هاي قبلی نيز در این کميته عضو که براي برگزاري کنفرانس انتخاب می نماید ( برگزارکننده

 د بود. نعضو کميته اجرایی خواه کنفرانس نيز همچنين دبير کميته علمیو کميته ارتباطات انجمن  ده اي ازنماینباشد. 

 . استنفر  5حداقل تعداد اعضاي کميته اجرایی  :7ماده 

شرکت  مسئوليت برنامه ریزي اجرایی، تدارکات، ایجاد تسهيالت براي سخنرانان، پذیرایی، تغذیه و اسكان ميهمانان و سایر :8ماده 

براي ایرانيان مقيم خارج، توزیع پوسترها، آگهی ها، ورود به کشور کنندگان، حل مسائل ویزاي خارجيان و کسب اجازه موقت 

 . استبه عهده کميته اجرایی  9با توجه به ماده و تأمين هزینه ها  و سایر امور اجرایی کنفرانسراهنماها 

انس است. انجمن نيز در این مورد از ربا دبير کنفشامل هزینه هاي دبيرخانه دائمی مسئوليت تامين منابع مالی کنفرانس  :9ماده 

مازاد  .ليتها به برگزارکننده می پردازدبراي شروع به موقع فعابه عنوان وام مبلغی را  و تشریک مساعی فروگذار نخواهد کرد

بين انجمن و برگزار کننده تقسيم می شود که برگزار کننده از آن در راستاي گسترش موضوع بالمناصفه دریافت هاي کنفرانس 

 . درکخواهد  بهره برداريکنفرانس 





نفرانس )با مشورت کميته هاي علمی و اجرایی( تعيين ميزان حق ثبت نام و تعيين دقيق زمان کنفرانس به پيشنهاد دبير ک :11ماده 

 روز پس از تشكيل کميته علمی صورت خواهد گرفت.  55انجمن حداکثر  و تصویب شوراي اجرایی

  قيد می شود.و حاميان انجمن  ،در پوسترها و فراخوان هاي کنفرانس فقط نام برگزارکننده :11ماده 

   تنها پس از تصویب شوراي اجرایی انجمن ميسر است.و فراخوان ها : درج نام هر مؤسسه دیگر در پوسترها 5تبصره

تهيه و در زمان کنفرانس، باید مجموعه مقاالت کنفرانس شامل مقاالت سخنرانان کليدي را قبل از کنفرانس  کميته اجرایی :12ماده 

 کنفرانس توزیع نماید. 

مجمع عمومی به هنگی شوراي اجرایی( در برنامه کنفرانس در صورت درخواست انجمن یک جلسه دو ساعته )با هما :13ماده 

 شوراي اجرایی انجمن است. دبير انجمن اختصاص می یابد. تهيه ریز برنامه مجمع عمومی به عهده 

 . شودریز برنامه هاي افتتاحيه و اختتاميه نيز باید توسط کميته علمی تعيين و با مشورت کميته اجرایی تنظيم  :14ماده 

 را به کنفرانس علمی و اجرایی  هاي هر سه ماه یک بار گزارشی از پيشرفت فعاليت هاي کميتهحداقل دبير کنفرانس باید  :15ماده 

 شوراي اجرایی انجمن ارائه دهد. 

ر پس از اتمام کنفرانس الزم است موارد زیر با مسئوليت دبير کنفرانس تهيه و در اختيار دبيرخانه دائمی کنفرانس قرا :16ماده 

 گيرد:

 ها )از داخل و هاي دریافت شده و پذیرفته شده به تفكيک گرایشگزارش برگزاري کنفرانس شامل تعداد مقاله

 کنندگانخارج از کشور( و آمار شرکت

 کنندگان و روئساي جلساتها از شرکتبندي نظرخواهیجمع 

 به تفكيککنندگان و ميزان حمایت هریک و مخارج کنفرانس گزارش مالی شامل حمایت 

 اي از این گزارشات براي چاپ در نشریات ذیربطخالصه 

 کميته هاي جلسات و مصوبات ه از صورتخیک آلبوم عكس از مراسم، ده نسخه از پوستر و فراخوان، یک نس

 CDخصوص مراسم افتتاحيه و اختتاميه، ه ببرنامه هاي کنفرانس ( CDکنفرانس، نوار ویدئو )علمی و اجرایی 

 ارائه شده توسط سخنرانان، سی سري مجموعه مقاالت کنفرانس براي استفاده و بایگانی  شامل مطالب





 اند و داورانی که اند، روئساي نشستی که حضور پيدا ننمودهتهيه ليست اسامی افرادي که مقاله خود را ارائه نداده

 اند.پاسخ ارزیابی مقاالت را ارسال نكرده

اعضاي  نفر از اعضاي شوراي اجرایی انجمن و با تصویب دو سوم 2یين نامه به پيشنهاد حداقل هر گونه تغيير در این آ :17ماده 

 شوراي اجرایی امكان پذیر خواهد بود. 

و تصویب ایران تنظيم  شبكه هوشمند انرژيشوراي اجرایی انجمن جلسه مورخ ......... در  تبصره 5و بند 11این آئين نامه در 

    بل اجرا است. و از تاریخ تصویب قاشده 
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 باسمه تعالي

 

   علمی شبكه هوشمند انرژي ايرانانجمن نحوه انجام امور مالی آئین نامه 

 

 مقدمه  .1
و تصممیما   92/29/92این آئین نامه که بر اساس رعایت مواد اساسنامه انجمن علمي شبكه هوشمند انرژي ایران مصوب 

شموراي اجرایمي انجممن بمه تماری   ا  الزم در جلسهمتخذه توسط کارگروه تدوین آیین نامه ها ، تنظیم شده و پس از اصالح

 باشد.االجرا ميا  بعدي الزمبه تصویب رسید و تا زمان تغییر 92/29/29

 

 نحوه تهیه ریز هزینه .2

 باشد.بر ای خرید ها ارائه فاکتور مالک مي .1.2

 ای جداگانه تهیه شود.فاکتور اجناس مصرفي و خدماتي از اجناس سرمایه .1.1

 و ارائه گردد. استفاده 2فاکتور فقط از فرم نمونه شماره های بدون جهت خرید .1.2

 و ارائه گردد. استفاده 1جهت پرداخت به افراد بدون تنظیم قرارداد صرفاً از فرم شماره  .1.2

 و ارائه گردد. استفاده 2جهت پرداخت به افرادی که با انجمن قرارداد دارند صرفاً از فرم شماره  .1.2

 باشد که در قرارداد باید قید گردد.ویژه نیاز مي: برای هر قرارداد شماره 2تبصره

 

 هانحوه رسیدگی به هزینه .3

 گردند.ای مشخص ميتوسط حسابداری کنترل و اقالم سرمایه هاسناد مربوط .2.2

 گردد.اسناد حسابرسي شده جهت تایید به مسئول یا مسئولین مربوطه ارائه مي .2.1

 گردد.سر ميبعد از تائید اسناد، هزینه از بدهي کمیته مربوطه ک .2.2

بندی در مخزن مربوطه تا مددتي بندی و شمارههای اجناس مصرفي و خدماتي بصورت دستهفاکتور .2.2

 گردد.ماند و اسناد هزینه در پرونده بایگاني ميباقي مي

گردد )تا زمدان اسدقا و و سدند  ن داری الصاق ميای به شناسنامه جمعفاکتورهای اجناس سرمایه .2.2

 گردد. بایگاني مي

 

 نحوه تنظیم هزینه .4

 ای و مصرفي جداگانه تهیه شودریز هزینه اقالم سرمایه .2.2

 شود. درجو  2ها صرفاً در فرم مربوطه )فرم شماره ریز هزینه به ترتیب فاکتور .2.1



 
 

2 

ریدز هزینده و مب دن  ن بده تف ید  روی ریز هزینه برگه خالصه هزینه که شامل تعدداد صدفتات  .2.2

 باشد باید الصاق گردد.مي

 رسید داده شود. ،ویل ریز هزینه باید به تتویل دهنده ریز هزینهدر موقع تت .2.2

داری انجمدن در دار خزاندههای الزم بدا جمدعتتویل دهنده موظف است نسبت به انجام هماهنگي .2.2

 داری اقدام و پیگیری نماید.ای تا خاتمه مراحل جمعداری اقالم سرمایهمورد جمع

 

 بیرخانه انجمنها و دتوسط کمیته نحوه دریافت تنخواه .5

ها، به دو ها و دبیر انجمن با ذکر موارد هزینهدریافت تنخواه در ازای درخواست کتبي مسئول کمیته

 باشد:صورت زیر ام ان پذیر مي

)در اینصورت فیش دبیر انجمن یا ها و کمیتهواریز به حساب معرفي شده توسط مسئولین  -الف

داری انجمن عنوان سند نزد حسابدار خزانهه تنخواه بواریزی بهمراه اعالم وصول دریافت کننده 

 نگهداری خواهد شد.و

 دریافت نقدی بصورت چ  انجمن یا وجه نقد . -ب

قابل ذکر است که در هر دو صورت، گیرنده تنخواه بایستي فرم درخواست را ت میل و تتویل 

 و2 داری نماید.)فرم شمارهخزانه

 

 
 

 کارگروه تدوین آیین نامه ها

 من علمی شبكه هوشمند انرژي ایرانانج

24/12/09 
 



 

 بسمه تعالي
 

 ايران شبكه هوشمند انرژيشاخه دانشجوئي انجمن  تشكيلآئين نامه 

 پژوهشي کشور -در موسسات آموزشي

 

 نام -1ماده 

خواهد بود که در اين  "ايران در دانشگاه............. شبكه هوشمند انرژيشاخه دانشجوئي انجمن "نام کامل شاخه دانشجوئي 

 نشجوئي ناميده مي شود.آئين نامه به اختصار شاخه دا

 

 هدف -2ماده 

ايران، جذب، تشويق و هدايت دانشجويان عالقمند به انجام  شبكه هوشمند انرژيشاخه دانشجوئي انجمن شكيل هدف از ت

 باشد.ميدر موسسات آموزشي و پژوهشي کشور ايران  شبكه هوشمند انرژيهاي علمي مرتبط با اهداف انجمن فعاليت

 

 عضويت  -3ماده 

ايران را داشته باشند مي توانند به  شبكه هوشمند انرژيکليه دانشجويان عالقمند که شرايط عضويت دانشجوئي انجمن 

عضويت شاخه دانشجوئي انجمن در دانشگاه محل تحصيل خود درآيند. عضويت در شاخه دانشجوئي منوط به احراز شرايط 

 ايران است. شبكه هوشمند انرژيعضويت دانشجوئي انجمن 

 

 ايران شبكه هوشمند انرژينماينده انجمن  -4ماده 

شبكه هوشمند براي تشكيل شاخه دانشجوئي الزم است يكي از اعضاء هيئت علمي دانشگاه با عضويت پيوسته انجمن  -4-1

ي انجمن حكم نمايندگ ايران به عنوان نماينده انجمن حضور داشته و مسئوليت نمايندگي انجمن را در دانشگاه بپذيرد. انرژي

ه پيشنهاد کميته علمي انجمن، تصويب شوراي اجرايي انجمن و با امضاء رئيس ايران در هر دانشگاه ب شبكه هوشمند انرژي

 صادر مي گردد.سال  2به مدت ايران  شبكه هوشمند انرژيانجمن 

 

 شاخه دانشجويي شوراي اجرائي -5ماده 

توسط شوراي ايران  شبكه هوشمند انرژيهاي انجمن ها و برنامهتدر قالب سياساجراي کليه امور شاخه دانشجوئي  -5-1

 شود.ايران انجام مي شبكه هوشمند انرژيبا نظارت نماينده انجمن و  عضونفر  3شامل رئيس، دبير و شاخه اجرائي 

خفي اعضاء هر ساله در ابتداي سال تحصيلي و براي مدت يک سال، با راي م دانشجويي شوراي اجرائي شاخهاعضاء  -5-2

 افراد شوراي اجرايي شاخه دانشجويي يک دانشگاه بايد دانشجوي آن دانشگاه باشند.  شوند.شاخه انتخاب مي

کميته ارتباطات، کميته ، زير نظر هيئتي متشكل از نمايندگان شاخه دانشجويي نفر عضو شوراي اجرائي 5انتخابات  -5-3

  ود.شعلمي ونماينده انجمن در دانشگاه برگزار مي

. حكم رياست شاخه شوددر اولين جلسه شوراي اجرائي، انتخابات داخلي شورا جهت انتخاب رئيس و دبير انجام مي -5-4

 گردد.انجمن صادر مي رئيسايران و توسط  شبكه هوشمند انرژيانجمن  شوراي اجراييدانشجوئي با اطالع و هماهنگي 

 ائي سابق به کار خود ادامه خواهد دادتا انتخاب شوراي اجرائي بعدي، شوراي اجر -5-5



 

 

 شاخه دانشجويي وظايف اعضاء شوراي اجرائي -6ماده 

ايران بعهده رئيس  شبكه هوشمند انرژيهاي شاخه بر طبق موازين قانوني و ضوابط انجمن هدايت و مديريت فعاليت -6-1

ايران الزامي  شبكه هوشمند انرژيبراي انجمن ات تعهدآور در جلسات منجر به تصميمحضور نماينده انجمن شورا مي باشد. 

محول نمايد اما در هر حال  يكي از اعضاي شورا به عنوان دبيرانجام بخشي از وظايف خود را به  تواندمي رئيس است.

 خواهد بود.مسئوليت امور شاخه بعهده رئيس 

ورا را بعهده خواهد داشت. بعالوه شورا مسئوليت برگزاري جلسات و پيگيري مصوبات ش دبيردر غياب رئيس،  -6-2

 است. دبيردريافت حق عضويت ساالنه اعضاء و تنظيم دفاتر مالي شاخه نيز بعهده 

دبير شورا مسئوليت تنظيم دستور کار و تهيه صورت جلسات شورا را بعهده دارد. همچنين تهيه گزارش فعاليت هاي  -6-3 

نه توسط دبير شورا انجام مي شود. اين گزارش با تاييد رئيس در اختيار ساالنه شاخه براي ارائه در جلسه انتخابات ساال

 ايران ارسال شود.  شبكه هوشمند انرژينماينده انجمن قرار مي گيرد تا از طريق ايشان براي انجمن 

نماينده انجمن برنامه و بودجه ساالنه شاخه براي انجام فعاليت هاي مورد نظر توسط رئيس شورا تنظيم شده و با تأييد  -6-4

ايران تسليم مي شود تا مراحل تصويب برنامه و تخصيص بودجه مصوب از  شبكه هوشمند انرژيبه خزانه داري انجمن 

شبكه سوي انجمن انجام شود. بودجه تخصيص يافته براي اجراي برنامه هاي مصوب شاخه با نظارت نماينده انجمن 

. مسئوليت ارائه گزارش مالي فعاليت هاي شاخه در جلسه انتخابات ساليانه بعهده ايران قابل هزينه خواهد بود هوشمند انرژي

 معاون شورا است. و مسئوليت صحت هزينه کرد امور مالي شاخه بعهده رئيس شاخه مي باشد.

 

 

 کاري  هايکميته  -7ماده 

زير را از  هايکميتهگيري امور اجرائي، ريزي و پيتواند جهت پيشبرد اهداف، برنامهمي شاخه دانشجويي شوراي اجرائي -7-1

 ميان اعضاء شاخه تشكيل دهد:

 و پژوهشي آموزشي کميته 

 کميته اجرايي 

هاي موجود اقدام هاي جديد و يا ادغام کميتهتواند بنا به ضرورت نسبت به ايجاد کميتهتبصره : شوراي اجرايي شاخه مي

 نمايد.

 

 شوراي هماهنگي -8ماده 

که به رياست رئيس شوراي هاي کاري شاخه است کميتهگي شاخه متشكل از شوراي اجرائي و مسئولين شوراي هماهن -8-1

 باشد.هاي مصوب شاخه ميو وظيفه آن اجراي هماهنگ برنامهشود ماه يكبار تشكيل مي 3اجرايي شاخه و حداقل هر 

 

 فعاليت هاي شاخه -9ماده 

شبكه هوشمند و حداکثر تا دو هفته پس از انتخابات به شوراي اجرائي انجمن برنامه هاي شاخه بايد در آغاز هر دوره  -9-1

ايران ارائه گردد. در صورتيكه پس از يک ماه از ارائه برنامه به شوراي اجرائي انجمن نظري از طرف شوراي اجرائي  انرژي

 مه هاي تصويب شده خواهد بود.صادر نشد، برنامه مصوب تلقي مي گردد. فعاليت هاي شاخه در طي سال در راستاي برنا

 شاخه دانشجوئي مي تواند بر حسب مورد در زمينه هاي زير و يا زمينه هاي مشابه فعاليت نمايد: -9-2



 

 برگزاري جلسات سخنراني علمي، توجيهي و کارگاه هاي آموزشي 

  ايران شبكه هوشمند انرژيبرگزاري همايش هاي دانشجوئي انجمن 

 انجام پروژه هاي دانشجوئي تشكيل گروه هاي کاري براي 

 برگزاري بازديد هاي علمي براي اعضاء 

  حوزه کار انجمنهماهنگي براي تسهيل شرکت اعضاء در کنفرانس هاي مربوط به  

 برگزاري مسابقات علمي مختلف در حوزه کار انجمن 

  ايران مند انرژيشبكه هوشتهيه و ارسال گزارشات، مقاالت و مطالب علمي مناسب جهت چاپ در نشريات انجمن 

 ايران شبكه هوشمند انرژيگاه و نشريات انجمن تهيه مطالب قابل انتشار از طريق وب 

 

 ايران شبكه هوشمند انرژيانجمن  هاي شاخه و حمايتنظارت بر فعاليت -11ماده 

نظارت نماينده  پذيرد وايران صورت مي شبكه هوشمند انرژيهاي شاخه دانشجوئي تحت نظارت کلي انجمن فعاليت -11-1

هاي شاخه هر شش ماه يكبار به شوراي اجرايي انجمن گزارش فعاليت باشد.انجمن بر نحوه انجام امور جاري آن ضروري مي

 ايران منعكس خواهد شد. شبكه هوشمند انرژي

 هاي شاخه به شكل هاي زير انجام مي شود:ايران از فعاليت شبكه هوشمند انرژيحمايت انجمن  -11-2

 حمايت دانشگاه براي تخصيص فضاي انجام کار جلب 

 ارائه مشاوره هاي علمي از طريق کميته علمي انجمن 

 هاي شاخهدعوت از سخنرانان مورد نظر براي حضور در برنامه 

 تخصيص بودجه براساس برنامه پيشنهادي شاخه 

 هاي دانشجوئيهماهنگي و حمايت از برگزاري همايش 

 هاي مربوط به انجمنهاي علمي اعضاي شاخه از طريق رسانهات و فعاليتانتشار نتايج مطالعات، تحقيق 

  ايران شبكه هوشمند انرژيساير موارد مصوب در شوراي اجرائي انجمن 

 

 ايران شبكه هوشمند انرژيارتباط با انجمن جلسات مشترك و  -11ماده 

هاي انجمن و اطالع از ها و برنامهيين ساستهاي دانشجوي و تبهاي قابل انجام توسط شاخهبه منظور هماهنگي فعاليت

 شبكه هوشمند انرژيها، بنا به نياز و حداقل سالي يكبار جلسات مشترك بين شوراي اجرايي انجمن نظرات اعضاء شاخه

 ها برگزار خواهد شد.ها و با حضور نمايندگان انجمن در دانشگاهايران و شوراي اجرايي شاخه

 

ايران رسيد  شبكه هوشمند انرژيبه تصويب شوراي اجرائي انجمن   24/12/91ماده در تاريخ  12در  اين آئين نامه -12ماده 

 است. نگريکه در مقاطع الزم از سوي شوراي اجرائي قابل باز



 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

 


