
 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 
 


