بسمه تعالی
آئین نامه اعضای حقیقی انجمن علمی شبكه هوشمند انرژی ایران
 -1مقدمه
این آئین نامه که بر اساس رعایت مواد اساسنامه انجمن علمي شبكه هوشمند انرژي ایران مصوب  82/29/92و تصمیمات متخذه توسذک کذارهرو
تدوین آیین نامه ها  ،تنظیم شد و پس از اصالحات الزم در جلسه شوراي اجرایي انجمن به تاریخ  29/29/92به تصذوی رسذید و تذا زمذان تاییذرات
بعدي الزماالجرا ميباشد.
 -2تعاریف
عضو پیوسته :طبق ماد  2-6از فصل سوم اساسنامه انجمن علمي شبكه هوشمند انرژي و تبصر 2
عضو وابسته :طبق ماد  9-6از فصل سوم اساسنامه انجمن علمي شبكه هوشمند انرژي ایران
عضو دانشجویي :طبق ماد  3-6از فصل سوم اساسنامه انجمن علمي شبكه هوشمند انرژي ایران
عضو افتخاري :طبق ماد  2-6از فصل سوم اساسنامه انجمن علمي شبكه هوشمند انرژي ایران
حق عضویت :طبق ماد  7از فصل سوم اساسنامه انجمن علمي شبكه هوشمند انرژي ایران و تبصر ذیل آن
سال مالي انجمن :طبق آخرین مصوبه شوراي اجرایي انجمن در این خصوص ،مطابق با سال شمسي ميباشد.

 -3معرفی اصول مربوط به اعضای حقیقی در اساسنامه انجمن علمی شبكه هوشمند انرژی
فصل سوم اساسنامه شامل مواد  8-7-6در خصوص انواع عضویت ميباشد که خالصه آن بشرح زیر است
ماد  6به تعریف ویژهيهاي اعضاء انجمن اشار ميکند
ماد  7مربوط به حق عضویت اعضاء ميباشد
ماد  8مربوط به نحو پایان عضویت و شرایک آن ميباشد
ماد  29از فصل چهارم در خصوص ترکی مجمع که متشكل از اعضاء پیوسته ميباشد ،اشار مي کند.
 -4سرفصلهای کلی و ساختار آئیننامه
ساختار کلي آئیننامه در  2بخش بترتی زیر بیان شد و شامل موارد زیر خواهد بود:
فصل  5مربوط به شرایک شروع عضویت یک فرد جدید و نحو تعیین نوع عضویت و مدارک الزم و همچنین نحو تمدید عضویت خواهد بود
در فصل  6در خصوص خدمات انجمن به اعضاء حقیقي و نحو پرداخت حق عضویت بندهاي آورد شد است
در فصل  7به قوانین اعضاء افتخاري پرداخته ميشود
در فصل  8به دور زماني و نوع هزارشات مسئول کمیته عضویت و ارتباطات اشار ميهردد
 -5نحوه شروع ،تمدید و خاتمه عضویت
 -2-5عضویت اعضاي حقیقي انجمن با تكمیل فرم عضویت ،تائید آن توسک کمیته عضویت و ارتباطات و تحویل فرم عضویت به دبیرخانه انجمن شروع
ميشود
 -9-5حداکثر تا یكما پس از تائید عضویت فرد ،کارت عضویت وي توسک دبیرخانه انجمن صذادر و بذه صذورت حضذوري یذا ارسذال از طریذق پسذت
سفارشي تحویل ایشان خواهد شد.
-3-5خ اتمه عضویت اعضاي حقیقي (و همچنین تمدید عضویت در صورت عدم پرداخت حق عضویت ساالنه) با توجه به مفاد ماد  8اساسنامه انجمذن
صورت ميپهیرد.
-2-5تقاضاي عضویت حقیقي در انجمن به هنگام برهزاري کنفرانسهاي انجمن مشمول معافیت از پرداخت حق عضویت همانسال خواهد بود.
 -5-5تمدید عضویت اعضاي حقیقي با پرداخت عضویت در هر سال صورت ميهیرد و این موضوع به ترتیبي که توسذک کمیتذه عضذویت و ارتباطذات
انجمن تعیین و اعالم خواهد شد ،با صدور مجدد یا تمدید اعتبار کارت عضویت اعضاء همرا خواهد بود.
 -6-5کمیته عضویت و ارتباطات انجمن موظف است جهت تمدید عضویت اعضاي حقیقي در پایان هر سال اقدامات الزم را انجام دهد

 -6میزان و نحوه اخذ حق عضویت
 -2-6حق عضویت ساالنه انجمن جهت اعضاي حقیقي پیوسته  599/999ریال ،وابسته  959/999ریال ،و بذراي عضذویت دانشذجویي  299/999ریذال
مقرر هردید است.
 -9-6پرداخت حق عضویت ميتواند به روشهاي زیر صورت هیرد:
الف) بصورت نقدي به دبیرخانه انجمن پرداخت شد و رسید آن دریافت شود،
ب) به یكي از حسابهاي انجمن واریز و فیش آن حداکثر تا یک ما پس از واریز جهت ثبت به دبیرخانه انجمن ارسال شود،
ج) از طریق درها پرداخت الكترونیكي ایجاد شد بر روي وبسایت انجمن پرداخت هردد،
 -3-6حق عضویت پرداختي اعضاي حقیقي در طول سال شمسي ،براي همان سال منظور ميشود و قابل عودت نميباشد،
 -2-6تمدید عضویت اعضاي قبلي در هر سال منوط به پرداخت حق عضویت همان سال ميباشد.
 -7ارائه خدمات انجمن به اعضاء
انجمن علمي شبكه هوشمند انرژي ایران موظف به ارائه خدمات مشروحه زیر به اعضاء ميباشد:
 -2-7ارسال نسخه الكترونیكي نشریات علمي پژوهشي و علمي ترویجي انجمن
 -9-7ارسال نسخه الكترونیكي دعوتنامه و معرفي سمینارها و همایشهاي ادواري و ساالنه
 -3-7تخفیف در هزینه ثبتنام دور هاي آموزشي ،کنفرانسها و کارها هاي آموزشي انجمن
 -2-7تخفیف در فروش کتاب ،فیلم و سایر محصوالت آموزشي تهیه شد توسک انجمن
 -5-7صدور کارت عضویت انجمن علمي شبكه هوشمند انرژي ایران
 -6-7ارائه معرفينامه به کتابخانهها و مراکز علمي پژوهشي
 -7-7ارائه رمز عبور ویژ جهت بهر برداري از سایت انجمن
 -8عضویت افتخاری
انجمن علمي شبكه هوشمند انرژي ميتواند مطابق بند  2-6اساسنامه عضو افتخاري داشته باشد و این اعضاء طبق ماد  7اساسذنامه از پرداخذت حذق
عضویت معاف هستند.
 -2-8هر عضو شوراي اجرایي ميتواند فردي را که داراي مشخصات اشار شد در بند  2-6اساسنامه باشد ،به عنوان عضذو افتخذاري بذه دبیذر انجمذن
معرفي نماید.
 -9-8دبیر انجمن موظف است طي اولین جلسه ،موضوع را در شوراي اجرایي مطرح نمود و نسبت به پهیرش یا عذدم پذهیرش عضذویت ایشذان اقذدام
نماید
 -9گزارشها و مستندات
کمیته عضویت و ارتباطات انجمن موظف است ساالنه دوبار (اول مرداد و اول بهمن) هزارشي از وضعیت اعضاء حقیقي انجمن شامل موارد زیر را جهذت
اطالع شوراي اجرایي انجمن به دبیر انجمن ارائه نمایند
 -2-2فهرست کامل اعضاي حقیقي به تفكیک نوع عضویت و به صورت مرت شد بر حس نام خانوادهي اعضاء
 -9-2فهرست اعضاء جدید انجمن به تفكیک نوع عضویت
 -3-2فهرست اعضاء وابسته که  3سال عضویت آنها در انجمن سپري شد است
 -2-2فهرست اعضاء انجمن با ذکر مدت تاخیر در پرداخت حق عضویت
 -5-2فهرست اعضاء متقاضي استعفاء از عضویت انجمن
کارگروه تدوین آیین نامه ها
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