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 مجمع عمومی

 هیأت مدیره

 دبیرخانه کمیته ها شعبات

 بازرسین

 آمار و اطالعات     تبلیغات و یروابط عموم بین الملل انتشارات آموزش

 خراسان رضوی گیالن

 شمسی  1399انجمن ژئوپلیتیک ایران سال چارت سازمانی 
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  هدف -1ماده

بودن ساختار سازمانی  هاي گروهی دارافعالیتگذار در دستیابی به موفقیت در هاي مهم تاثیریکی از ابزار
در  یعلم يهاانجمن يهاتیفعالنوع با در نظر گرفتن  من ژئوپلیتیک ایران انج ن رویاز هم. باشدمیمتناسب 

ف و نحوه اداره ی، شرح وظامشخص يهاتهیبا کمجامع انجمن  یالتین ساختار تشکویداقدام به ت ،هان برنامهیا
  .آنها نموده است

  :یارکان ساختار سازمان  -2ماده

  اعضاي هیأت مدیره) 2-1

 اندانتخاب شده انجمن ق انتخابات برگزار شده توسط یکه از طر ژئوپلیتیک ایراننجمن ا هیأت مدیره يااعض
- می 3با شرح وظایف مندرج در ماده خزانه دار و عضو هیأت مدیره  دبیر،  ، رئیس انجمن، نایب رئیس،شامل

- ییو توانا يمندهبا توجه به عالق ،تعیین شده وظایفعالوه بر ست یبایم هیأت مدیرهاعضاي همچنین .باشند

  .نامه تعیین گردند هاي مندرج در این آئینه عنوان رابط یکی از کمیتهبخود  يها

  هاتهیکم)  2-2

به تناسب رشته و  و  مسئولهر کمیته شامل یک نفر باشد که یته فعال میکم 4انجمن شامل  یساختار سازمان
  .عضو باشد زیر گروه و تعدادي تواند شاملمیهر رشته  يهاتیا نوع فعالیگرایش تحصیلی 

در حوزه اختیارت هر  مأخوذهجلسات هریک از کمیته ها به صورت مستقل برگزار شده و تصمیمات  -1تبصره
 .کمیته رسمیت دارد
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  : هیأت مدیره ياعضاف یوظا شرح -3ماده 

  :رئیس انجمنوظایف )  3-1
 ومجامع عمومی ت ي مصوبااجراظر بر ه نادمدیره بوت أء هیعضااکننده هماهنگ مدیره هیات ئیس ر .1

را لیت عضویت ئومدیره مست هیات ه جلسااداره بر وعالو  می باشدساسنامه ب اچور چادر مدیره هیات 
  . داردنیز به عهده 

ور ي تعهدآهااردادقردار و بهاد، اوراق سنااه دمدیره بوهیات ئیس رنجمن به عهده اي ت ادارمکاتباء مضاا  .2
 . می باشدنجمن معتبر ابا مهر و نجمن دار انه اخزو مدیره هیات ئیس ر ءمضاانجمن با ا

  
  :وظایف نایب رئیس انجمن) -3-2

خواهد داشت و در بعهده را ي رات وختیاو اها لیتومدیره کلیه مسئهیات ئیس ب رغیار دمدیره هیات ئیس رنایب 
  نیاز اقدام خواهد نمود باقی اوقات طبق توافق اعضاي هیات مدیره نسبت به انجام امور مورد

  
  :وظایف دبیر)-3-3

  و دعوت اعضاء براي تشکیل جلسات  هیأت مدیره  تهیه دستورجلسات  -1
  هیأت مدیرهاداره جلسات  -2
  انجمن به کمیسیون انجمن هاي علمی ایرانارسال صورت جلسات  -3
  انجمن نظارت و هماهنگی جهت اجراي مصوبات  -4
  کمیسیون انجمن هاي علمی ایرانفعالیت هاي انجام شده به  ارسال گزارش ماهیانه از -5
اجراي هاي علمی در راستاي  و سایر انجمن هاي علمیکمیسیون انجمنانجام مکاتبات رسمی با مسئولین ،  -6

  مصوبات  انجمن ژئوپلیتیک ایران
  
  :خزانه داروظایف )  4-3

با را نجمن اور اي تعهد ارداد هاقردار و بهااوراق د و سناء امضااه دنجمن بوامالی ر موول امسئودار نه اخز .1
 .دارد نجمن باشد بعهده ابه مهر ر مدیره که ممهوهیات ئیس ء رمضاا

 .کلیه مدارك و اسناد مالی را در پرونده مربوطه نگهداري و ثبت و ضبط نمایدست اموظف دار نه اخز .2
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ر ختیادر اسی رفان بازبه ف و شفار طوبرا نجمن امالی از ترر سه ماه یکباهر ست اموظف دار نهاخز  .3
 .د اردهمدیره قرء هیات عضاا

جهت ارائه به مجمع ه دنگلیسی تهیه نموو اسی رفان بادو زبه را مالی ساالنه از ست تراموظف دار نه اخز .4
 .عمومی تسلیم رییس هیات مدیره نماید

ءهیات عضااکثریت اه به تصویب کد د بواهمجامع عمومی خوء و عضاائه به ارامانی قابل زي مالی از هاتر .5
 .سیده باشد رمدیره 

سیدگی رجهت را مدیره ء هیات عضااز ایک رد درخواست هرك موارمدد و سنااست اموظف دار نه اخز .6
ر ختیادر امدیره هیات ئیس رطریق از سیده باشد رمدیره هیات ئیس ء رمضااي که به اتجلسه رطی صو

 .بدهدتجلسه رصون در مازبا قید را  دسناداد استراترتیب و ه ار دادقرن آنا

یافت م درعدرت صوح و در مطردار نه ابا خزشخصاً را ي مالی از هاه به ترواردي هاادیرانند اتومیء عضاا .7
نند اسیدگی میتوم رعدرت صوو در نمایند ع جارییس هیات مدیره ارکتبا به را تب امرزم پاسخ ال

 .ند ع را به مجمع عمومی ارجاع نمایسیدگی موضور

مدیره هیات تصویب از پس دد میگرد که پیشنهارا ي اه وژپرو برنامه هزینه هر ست اموظف دار نه اخز  .8
 .د ار دهقرول اجراي پروژه مسئور ختیادر ا

 .هیأت مدیرهرائه گزارش از وضعیت مالی انجمن علمی در جلسات ا .9
 تهیه دفترمالی و نرم افزارهاي مرتبطدرآمدها و هزینه ها با :ثبت گردش مالی انجمن علمی شامل  .10
قبل ل مالی سااز ه ترهمرابه دار را بهاو اوراق فاتر دین سمت کلیه از احراز است پس اموظف دار نه اخز .11

بعدي تحویل دار نه امین نحو به خزهبه و ي تحویل گرفته اتجلسه رقبلی طی صودار نه اخزرا از نجمن ا
 .نماید

  

  :و روابط عمومی وظایف مسئول دبیرخانه)  3-5
  برنامه ریزي جهت برگزاري بازدید هاي علمی  -1
  هاي علمی  برقراري ارتباط مناسب با سایر انجمن -2
  ته هایک از کمیمستند شده هر يت هایو فعال بایگانی کلیه مکاتبات انجمن علمی -3
  تهیه مطالب براي برد انجمن علمی -4
  ارائه تبلیغات مناسب در راستاي رشدکمی و کیفی انجمن علمی -5
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ها و مصاحبهها، طالعیه و اآگهی ، درج یحقوقو ي حقیقی هاشخصیت ، یوهي گرهاسانه ربا ط تباارگونه هر -6
بط عمومی ول روامدیره به عهده مسئوهیات تصویب از پس  د عیاو اسم جشن امرهر گونه ي ارترتیب برگز

 . میباشد
  
  :وظایف بازرسان) 4-5

  .بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش براي مجمع عمومی -1
مطالعه گزارش ساالنه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارشی از عملکرد انجمن براي اطالع  -2

  .مجمع عمومی
 .گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی -3
  

کلیه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالی و غیره، هر زمان بدون قید و شرط، به وسیله هیأت مدیره  :1تبصره 
  . انجمن باید جهت بررسی در اختیار بازرسان قرار گیرد

  
  :ته هایکم وظایفشرح  -4ماده 

  :ته هاین کمیمسئول)  4-1

  آن يت و نظارت بر اجرایته مربوطه و هدایف کمیالزم جهت انجام وظا يزیربرنامه -
  آئین نامه اجرائی کمیته مربوطه جهت تصویب در شوراي مدیریتها و ر گروهیساختار زتدوین  -
  مربوطه جهت فعالیت در کمیتهدانشکده  جذب دانشجویان فعالنه جهت یجاد زمیا -
  از عملکرد کمیته به شوراي مدیریت يدوره ا ارائه گزارش -
  ت برگزاري جلسات هفتگی دعوت از اعضاء کمیته جه -
 جذب حمایت مالی مراکز علمی و صنعتی براي برنامه هاي کمیته مربوطه -
  ته مربوطهیکم يت هایفعالبرقراري ارتباط با اساتید جهت غنا بخشیدن به  -
  ته مربوطه و ارائه به مسئول دبیرخانه و روابط عمومییکم یعلم يت هایه فعالیکل يمستند ساز -
  
  نارهایش ها و سمیهما  تهیکم)4-2

  ک روزهیم روزه و ین یعلم يرگزاري سمینارهاب) الف
  میزگردهاي تخصصی يبرگزار )ب 
  یعلم يهفته ها يبرگزار )ج  
  برگزاري همایش ها و کنفرانس هاي دانشجویی  )د  
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 برگزاري نمایشگاههاي تخصصی) ه  
 ان از آنهایت استفاده دانشجوالزم جه یو هماهنگ یعلم ينار هایش ها و سمیهما ییشناسا) و  
  برنامه هاي اجرائی مرتبط به همایش ها و سمینار هاهیه و تدوین ت )ز  
  
  آموزش تهیکم)4-4

  )فوق برنامه علمی(آموزشی يدوره هازاري برگ) الف
  یآموزش يکار گاهها يبرگزار) ب 
  مرتبط با رشته تحصیلی تشکیل بانک اطالعات نرم افزاري) ج  
  مرتبط دستورالعمل اجرائیوین هیه و تدت )د  

  
  پژوهش تهیکم )4-5

  خالقیت و شکوفایی علمی دانشجویانایجاد زمینه مناسب براي تجلی استعدادها و برانگیختن ) الف
 و تقویت ارتباط پژوهشی با اساتیدهاي علمی  افزایش سطح مشارکت و جذب دانشجویان در فعالیت) ب 
بر اساس آیین نامه طرح هاي تحقیقاتی  ی و پژوهشی دانشجویانهاي علم فعالیتمند ساختن  نظام )ج  

 دانشجویی
  اکز علمی صنعتی مرتبط با رشته تحصیلیرتشکیل بانک اطالعاتی م )د  
  برقراري ارتباط مناسب با مراکز علمی و صنعتی ) ه  
  

  انتشارات تهیکم )4-6
  انتشار منظم نشریه ) الف

 علمی جهت چاپ در نشریهها و اخبار ش، گزارتمقاالو بررسی آوري  جمع) ب 
  وزیع و ارسال نشریه براي مشترکینتو  جذب مشترك براي نشریه) ج  
  هاي دانشگاهی همسو با نشریه برقراري ارتباط مناسب با سایر رشته )د  
  جهت رشد نشریهاقدامات الزم ارائه  )ه  
  اجرائی نشریههاي  تهیه و تدوین آئین نامه )و   
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