
 
  ايران فيزيكژئو انجمن بانوان شاخه اساسنامة

  اهداف و كليات -اول فصل
  مقدمه

اجتماعي _نقش بالقوه زنان در توسعه علمي ،نياز رو به رشد جامعه مبني بر حضور پر رنگ تر زنان و دختران در جامعهبا توجه به : ضرورت وجود شاخه

هاي اخير و در سال مختلف دانشگاهيدر مقاطع  زمين و فضا هاي علمي فيزيكحوزه توسعه آنان درهاي بالقوه زنان و نقش شناخت توانمنديكشور و لزوم 

هاي مديريتي و ها و پستهاي تدريس و پژوهش در دانشگاه، سمتتر مثل مقاطع تحصيلي دكتريعالي مشاركت آنان در سطوحرشد بالنسبه هم چنين 

توجه بيشتري شود تا در  اين شاخهمقوله افزايش مشاركت كيفي، رفع موانع و بهره مندي از توانمندي زنان  ريزي در سطح كلان كشوري لازم است بهبرنامه

فيزيك ايران با اهداف ژئواينرو شاخه بانوان فعاليت خود را در چهارچوب اساسنامه انجمن  . ازاين قشر در كشور باشيمبالندگي هرچه بيشتر آينده شاهد 

 كندذيل آغاز مي

  عبارتند از:شاخه بانوان اهداف 

  :١ماده 
  شود.شاخه بانوان ناميده ميبلحاظ اختصار  اساسنامهاست و در اين  »فيزيك زمين و فضا بانوان«شاخه  نام:

  :٢ماده 
، مقررات جمهوري اسلامي ايرانهاي شاخه بانوان غير سياسي و غير انتفاعي و غير دولتي بوده و ضمن رعايت كامل قوانين و كليه فعاليتنوع فعاليت: 

  اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود. طبق دقيقاً
  :٣ماده 

 تواند برابر مقررات در ساير نقاط كشورت و در صورت لزوم مياسئوفيزيك ايران.... ژمحل انجمن در تهران و نشاني فعلي آن  شاخه بانواندفتر اصلي محل: 
  .داير كنددفتر يا نمايندگي شعبه، 

را به نشاني ديگري در شهر تهران منتقل كند، منوط به اينكه موضوع در روزنامة  شاخه بانوانتبصره: هيئت مديره مجاز است در صورت لزوم دفتر اصلي 
  .هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسانده شودرسمي اعلام و كتباً به اطلاع كميسيون انجمن

  :٤ماده 
  دارند.اعلام مي جمهوري اسلامي ايران اساسين وقانرا دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به  جمهوري اسلامي ايران تابعيت شاخه بانوان تابعيت:

  :٥ماده 
  باشد.تاريخ تاسيس براي مدت نامحدود مي زا شاخه بانوانمدت فعاليت: 

  اهداف
 زنان يهايو توانمند نشيب ،يارتقاء سطح آگاه .١

 و حضور مؤثر بانوان يمشاركت اجتماعارتقاء سطح  .٢

 آنان يهاينسبت به توانمند يمنف يهازنان و اصلاح نگرش انيدر م يفرهنگ خودباور ياشاعه .٣

 هايتوانمند نيجامعه از ا يريگ بهرهو زنان  يهايتوانمند يدر جهت معرف يساز نهيزم .٤

 آنان به جامعه يو معرف ختهيزنان فره شتريهر چه ب يرشد و تعال يمناسب برا ينهيفراهم نمودن زم .٥

  وظايف



 
احب نظران و افراد موثر و گردهمايي به منظور صهاي آموزشي و جلسات هماهنگي و تبادل نظر با حضور ها، كارگاهاري سمينارها، همايشزبرگ .١

  فيزيك زمين و فضا.جويان در موضوعات شآگاهي دان ارتقا سطح علمي و

   شاخهجذب اعضاي جديد جهت فعاليت در  .٢

   فيزيك زمين و فضا.هاي علمي و تخصصي در موضوع ستشاري نزبرگ .٣

  .ها، سمينارهاجويان دختر در كنفرانسشي حضور فعال دانزم در زمينهاانجام اقدامات ل .٤

   .با آنها اريكها و نهادهاي مربوطه و همبه سازمانبانوان و ارائه آنها اري كهاي ابتحطرحمايت از  .٥

  .قرار دارد شاخه بانوانهايي كه درچارچوب اهداف ساير فعاليت .٦

  غيرركن وركن   كه شامل : اركانفصل دوم: 

  شامل دو بخش ركن  و غيرركن است اركان

  بازرسان -٣هيأت مديره  - ٢مجمع عمومي  -١از  ركن شاخه بانوان عبارتند

 مجمع عمومي .١

توانند بدون حق رأي در مجمع عمومي شركت ميهم شود. ديگر اعضا العاده تشكيل ميپيوسته، به صورت عادي و فوقمجمع عمومي از گردهمايي اعضاي 
 كنند. تشكيل مجمع عمومي به نحو زير است:

بعلاوه خواهد شد براي رسميت جلسه حضور نصف تشكيل در ارديبهشت  ماه (همزمان با برگزاري كنفرانس) سالي يك بار عادي مجمع عمومي  .١
  .. جهت تصويب هر موضوعي نيز رأي موافق اكثريت ضرورت دارديابدتحقق مي يا اجازه كتبي نمايندگيكه با حضور  يك اعضا ضروري است

شود و با هر تعداد اعضاي روز بعد تشكيل مي ٢٠حداقل  ،در صورتي كه در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه دوم با فاصله .٢
  يابد و تصميمات آن با اكثريت نصف بعلاوه يك آرايي كه اصالتًا يا به نمايندگي داده مي شود، معتبر است.در جلسه رسميت ميپيوسته حاضر 

شود و با دعوت هيأت مديره با حضور يا اجازه كتبي نماينده دو سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي و مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري .٣
  يت نصف بعلاوه يك كل اعضاي پيوسته معتبر است.تصميمات آن با اكثر

به اطلاع اعضاي پيوسته بايست ميروز قبل از تشكيل مجمع عمومي  ١٥دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به صورت كتبي و اطلاعيه است كه :١تبصره 
  برسد.

  عاديمجمع عمومي وظايف 

 .البدل)و بازرسان(اصلي و علي انتخاب اعضاي هيأت مديره .١

  .شاخه بانوان انجمن كلي خط مشي تعيين .٢

  پيشنهادهاي هيأت مديره. يا رد بررسي و تصويب .٣

  .شاخه بانوان انجمنتعيين حق عضويت و تصويب ترازنامه و بودجه  .٤

  نامه اجرايي و تغييرات آن.تصويب آئين .٥

  .شاخه بانوان انجمنهاي مالي گذشته و بودجه سال آتي بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه .٦



 
  كنند.اداره مي ژئوفيزيك انجمن نمايندهو  اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظرمجامع عمومي را هيات رئيسه:١تبصره 

  شوند.اعضاي هيات رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي:٢تبصره 

  اند.باشند كه براي انتخاب شدن در هيأت مديره داوطلب شدهاعضاي هيات رئيسه نبايد از بين كساني :٣تبصره 

با راي دو سوم اعضاي حاضر  نيز را خواهد داشت. تصميمات اين مجمع عاديمجمع عمومي جهت رسميت همان شرايط العاده مجمع عمومي فوق:٤تبصره 
  بر خواهد بود.تدر جلسه مع

  العادهفوقمجمع عمومي وظايف  

  مفاد اساسنامه. تصويب تغييرات در -١

  عزل هيأت مديره. -٢

  .شاخه بانوان انجمنتصويب انحلال  -٣

  هيات مديره: .٢

  نفر عضو علي البدل خواهد بود. ٢نفر عضو اصلي و  ٥اي مركب از شاخه بانوان داراي هيات مديره

  رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آرا معتبر خواهد بود. جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضا :١تبصره 

شركت اعضاي هيات مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي يا چهار : ٢تبصره 
  جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

  ابلاغ شود.ساعت قبل از تشكيل جلسه  ٤٨بصورت ايميل يا درج در كانال بايست مياي هيات مديره دعوت از اعض :٣تبصره 

  در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيات مديره عضو علي البدل جايگزين عضو اصلي خواهد شد. :٤تبصره 

  بازرسان .٣

  يك يا دو نفر را بعنوان بازرس اصلي و يك نفر را بعنوان بازرس علي البدل به مدت يك سال انتخاب خواهد كرد. مجمع عمومي

  شوراي مشورتي - ٣هاي تخصصي كميته -٢هيأت موسس  -١ غيرركن شاخه بانوان عبارتند از:

  وظايف هيأت موسس:

  انجام اقدامات لازم براي تاسيس -١

  صورت لزومه در اساسنام تهيه و اصلاح -٢

 انتخاب هيئت امناء  -٣

  كارگروه به شرح ذيل مي باشد ٥شامل   :شاخه بانوانهاي تخصصي كميته

  زلزله -١

  لرزه -٢

  مغناطيس -٣



 
 هواشناسي -٤

  ژئوالكتريك -٥

  شود.جديد تشكيل  كميتهد با هم ادغام و يا نمي توان هاكميتهبنا به ضرورت  - ١تبصره

  .شود و براي انجام وظايف مي تواند داراي زير مجموعه باشد ببايد از بين اعضاي شوراي مركزي انتخا كميته مسئول هر - ٢تبصره

  .است مربوطه كميتهمسئوليت اجرا، پيگيري و پاسخگويي به شوراي مركزي در زمينه هر مصوبه بر عهده مسئول  -  ٣تبصره

 بودجه :مسو فصل

  عبارتند از: شاخه بانوانمنابع مالي  :٦ماده 

  . حق عضويت اعضا -١

  اي.درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره -٢

  ها و هدايا.دريافت كمك -٣

شود و در موقع مراجعه نگهداري مي ژئوفيزيك ايران در محل دفتر مركزي انجمن شاخههاي مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت اسنادكليه وجوه و  -٧ماده 
  دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.كننده يا ساير مراجع صلاحيتمراجع نظارت

  گردد.تعيين مي ژئوفيزيك ايراننامه اجرايي توسط هيأت مديره انجمن جزئيات اجرائي اين اساسنامه در آئين-٨ماده 

  باشد.اطلاع و پس از تصويب معتبر مي ژئوفيزيك ايرانهر گونه تغيير در مفاد اساسنامه، بلافاصله به صورت كتبي به دفتر انجمن  -٩ماده 

 
هيئت رئيسه مجمع عمومي  ١٠/٠٩/١٣٩٩تبصره است در جلسة مورخ  ٩   ماده و ٩  فصل و ٣اين اساسنامه كه، پس از اعمال تغييرات مصوب، مشتمل بر 

  .فيزيك ايران به تصويب رسيدژئواي پيوسته انجمن اعض

  

  

 


