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 بسمه تعــالي

 آئین نامه تاسیس شعبات استاني انجمن علمي معماری و شهرسازی ایران

اساسنامه خود و تایید کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می  ۳براساس ماده  علمی معماری و شهرسازی ایرانانجمن 

تواند نسبت به تاسیس شعب در سایر نقاط کشور اقدام نماید. لذا آیین نامه تاسیس شعب جهت گسترش دامنه فعالیت این انجمن به شرح ذیل 

 .تدوین گشته است

 اهداف. الف

 های مرتبط ه دامنه فعالیت های علمی در حوزهجهت توسع علمی معماری و شهرسازی ایران ضرورت گسترش حوزه فعالیت انجمن

 با فعالیت انجمن.

  های مرتبط با فعالیت انجمن.حوزهبسط وتوسعه دانش 

 کمک به ارتقای سطح علمی اعضاء. 

 مرتبط یرشته ها ریسا و های مرتبط با فعالیت انجمنحوزهبا متخصصان  یاتعامل حرفه. 

 متخصصان یاو حرفه یعلم یهاتیاز ظرف یمندبهره. 

 یدر سطح نهادها و موسسات استان انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران یها و کارکردهاتخصص یمعرف. 

 انجمن یهاتیاز فعال تیها به منظور حماجلب مشارکت در استان. 

 های مستعد تاسیس شعبه انجمنهای استانویژگي . ب

 تواند متقاضی تاسیس شعبه استانی شود.عضو پیوسته انجمن باشد، می 10که دارای حداقل  هر استانی -1

 مدارک مورد نیاز و فرآیند تاسیس شعبه انجمن توسط متقاضیان . پ

راد نفر به صورت مشترک( جهت تاسیس شعبه استانی به همراه رزومه اف ۳ارسال یک نامه درخواست رسمی با امضای مشترک متقاضیان ) -1

 به دفتر انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران. متقاضی

 درخواست تاسیس شعبه استانی باید توسط سه نفر از اعضای پیوسته انجمن در آن استان به انجمن تقدیم شود. :1 تبصره

عضو در استان به انجمن ارایه شود. در این حالت انجمن یک مجوز موقت  10تواند پیش از عضویت درخواست تاسیس شعبه استانی می :2 تبصره

های الزم برای دریافت مجوز اصلی را فراهم ماهه الزامات و ویژگی 6شوند در بازة ماهه را برای متقاضیان صادر خواهد کرد و متقاضیان متعهد می 6

 نمایند.

 الزامات مدیریتي و ساختاری شعب انجمن .ت

پس از دریافت مجوز موقت تاسیس شعبه استانی انجمن )که پس از ارسال نامه درخواست متقاضیان و تصویب تاسیس شعبه در هیات متقاضیان 

 مدیره انجمن صادر می شود(، موظف هستند موارد زیر را ظرف مدت یک ماه به انجام برسانند:

مزبور، هیات رییسه شعبه تعیین می گردند. هیات رییسه باید سه نفر عضو به منظور راهبری شعبه انجمن در استان  تشکیل هیات رییسه:    

 های استان محل تاسیس شعبه انجمن باشد.های مرتبط( یکی از دانشگاهداشته باشد و حداقل یکی از آن ها باید عضو هیات علمی )در رشته
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 دیره انجمن تعیین می گردد.مدیر شعبه با پیشنهاد هیات رییسه و تصویب هیات م تعیین مدیر شعبه:    

های شعبه هیات رییسه استانی باید هر ماه حداقل یک جلسه تشکیل داده و در خصوص برنامه ها، اقدامات و فعالیت برگزاری جلسات منظم:    

 گیری نماید.تصمیم

 ...( باید به تصویب هیات رییسه هر شعبه برسد. تمامی امور و اقدامات شعب )از جمله ساختار و تشکیالت شعب و تصویب امور در هیات رییسه:    

 ث. انتظارات و حدود اختیارات شعب انجمن

 ها و مطابق با قوانین مربوطه به عنوان شعبه انجمن ثبت شوند.ماه پس از دریافت مجوز، در اداره ثبت شرکت 6شعب انجمن باید ظرف مدت  -1

عبه استان در مهر انجمن( را تهیه و از آن در مکاتبات خود استفاده نمایند. طراحی و چاپ توانند مهر انجمن )با ذکر نام ششعب انجمن می -2

 انجمن( بالمانع است.هیات مدیره سربرگ و ... توسط شعب با استفاده از لوگوی انجمن )پس از تایید اقالم طراحی شده توسط 

ها و اساتید هر دوره آموزشی، به عهده انجمن ب برگزار شود. تایید سرفصلهای آموزشی مورد تایید انجمن، توسط شعرود تا دورهانتظار می -۳

های کلی های آموزشی، صرفا توسط انجمن صورت گرفته و مبتنی بر سیاستکنندگان در دورهباشد. بدیهی است صدور گواهینامه برای شرکتمی

 نه ثبت نام را دریافت خواهد کرد.درصد از هزی15انجمن خواهد بود. انجمن به ازای هر گواهینامه صادره، 

رود تا شعب تعداد اعضای حقیقی و حقوقی خود را بر اساس شرایط عمومی عضویت در انجمن افزایش دهند. سهم شعب از هر نوع انتظار می -4

شده، به عهده انجمن درصد خواهد بود. اعطای مدرک عضویت و ارایه خدمات به اعضای جذب  ۳0حق عضویت که توسط آن ها محقق شده باشد، 

 خواهد بود.

های متقاضی حضور در جایزه ملی مدیریت دانش و نوآوری فعالیت نمایند. سهم شعب از هر بنگاه که رود تا شعب جهت جذب بنگاهانتظار می -5

 انجمن خواهد بود. هیات مدیره های مربوطه، به عهدهها و هزینهدرصد خواهد بود. ارزیابی بنگاه 15توسط آن ها جذب شده باشد، 

المللی مدیریت دانش در استان خود تالش نمایند که در رود تا شعب جهت جذب حامی مالی و ثبت نام کننده برای کنفرانس بینانتظار می -6

نس، به شدگان شعب در کنفرادرصد از درآمد ناشی از ثبت نام معرفی ۳0درصد از میزان حمایت مالی جذب شده توسط شعبه و  25این صورت 

 شعبه پرداخت خواهد شد.

های فعال استان و به صورت ملی(، در ای یا بخشی )در بخشهای استانی یا منطقهها و همایشرود تا شعب جهت برگزاری کنفرانسانتظار می -7

یب موضوع، نحوه شرکت، های انجمن فعالیت نمایند. تصواندیشی در راستای سیاستراستای نیازها و فرصت های استان، همچنین جلسات هم

 انجمن خواهد بود؛ اما مسایل اجرایی بر عهده شعبه انجمن است. هیات مدیره گیری در خصوص مسایل مربوط به هزینه برگزاری بر عهدهتصمیم

دار شعبه خزانه دار انجمن وشعب مجاز به داشتن حساب بانکی جداگانه و مستقل بوده، اما برداشت از حساب به صورت امضای مشترک خزانه -8

واریز شود. انجمن پس از دریافت وجوه،  معماری و شهرسازی ایرانهای هر شعبه، باید به حساب انجمن است. الزم به ذکر است که تمامی دریافتی

 حداکثر ظرف یک هفته نسبت به پرداخت سهم شعب به حساب آن شعبه اقدام خواهد کرد.

شعب، صرفا محدود به قلمروی جغرافیایی استانی خواهد بود که مجوز تاسیس انجمن در آن استان توسط  های هر یک ازتمامی اقدامات و تالش -9

 شعبه اخذ شده است.

های در خصوص فعالیت های مجاور به یک شعبه واگذار نماید.تواند به صورت موقت امکان فعالیت یک شعبه را در استانانجمن میهیات مدیره  -10

 دیره انجمن نحوه همکاری با شعب استانی را تعیین خواهد کرد.آتی انجمن، هیات م
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های آن استان و جلب همکاری دانشجویان برای همکاری با انجمن تالش رود تا شعب برای ایجاد شاخه دانشجویی در دانشگاهانتظار می -11

 نمایند.

 ها تالش نمایند.به دانشجویان سایر رشته نجمنهای فعالیت احوزهدروس مرتبط با  رود تا شعب برای ارائهانتظار می -12

های دولتی فعال در استان را جلب کرده و مشارکت در ترویج به کارگیری رود تا شعب توجه و حمایت استانداری و سایر دستگاهانتظار می -1۳

 گیری اصلی بدانند.را جهت های فعالیت انجمنحوزهمرتبط با اصول 

 گیری در استان مانند شورای پژوهش استان تالش نمایند.ها و شوراهای تصمیمبرای عضویت در کمیته رود تا شعبانتظار می -14

 رود تا شعب برای ایجاد ارتباط سازنده میان دانشگاه ها و صنایع استان سازوکارهای مناسب را طراحی نمایند.انتظار می -15

های های علمی در این قالب، و عدم استفاده از پوشش انجمن برای فعالیتتن به فعالیتانجمن، پرداخ نامهاساس  بندی بهشعب استانی پای -16

 شوند.سیاسی و اقتصادی را متعهد می

 های سالیانه را به انجمن ارایه کرده و تایید انجمن را دریافت نمایند.شعب استانی باید گزارش عملکرد سالیانه و همچنین برنامه -17

های شعب، مختار به برای فعالیت در استان مربوطه سه سال خواهد بود و پس از اتمام این مدت، انجمن با ارزیابی فعالیت اعتبار مجوز شعب -18

تواند ساله و درصورت صالحدید و تصویب هیات مدیره انجمن، میتمدید یا لغو مجوز هر یک از شعب خواهد بود. همچنین انجمن در حین دوره سه

 ز شعب نماید. بدیهی است در صورت لغو مجوز، هر گونه سوءاستفاده شعب از مجوز قبلی، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.اقدام به ابطال مجو

 


