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 به نام خدا 

 هاگروه ر کا ینامهنییآ

  ل یانجمن تشک   یاجتماع   یو بدنه   ییاجرا   یبدنه   نیب   شتریانجمن با هدف تعامل ب   یتخصص   یهاکارگروه  ،اساسنامه   وفق .1
  ی هانهادها و سازمان  گر ید ه اطالعانجمن ب ق یخود را از طر  های دیدگاه ها و بتواند دغدغه  ی اجتماع یتا بدنه  گرددیم

 . رساندب یو خصوص یدولت
 . کند یدر حداکثر دو کارگروه انجمن اعالم آمادگ ت یعضو  یتواند در هر زمان برا ی انجمن م فناور هر عضو   .2
انتخاب    کارگروه  یسه یرئئت یهبه عنوان    نفرپنج  نفر و حداکثر  سه  حداقل    رهیمدئت یه  د یبا صالحد  ،یدر انتخابات عموم .3

انتخابات    .گرددیمابالغ  عامل    ری مدبه    و   دی خواهد رس  نا حاضر   یهمه   یبه امضا  انتخابات   ی صورتجلسه   شوند.می
 د. آن معتبر و نافذ خواهد بو ج ینتا  و تواند آنالین برگزار شودمی

عنوان    ،رهیمدئت یه   ینده ینما   ای  رعاملیمد .4 ه   در   ، انتخابات  یبرگزارکننده به    فا یا   نقش  کارگروه  ی سه یرئئت یانتخاب 
 .خواهند کرد

را منتشر  ها  انتخابات کارگروه  ی فراخوان برگزار از انتخابات    ش یهفته پ  ک یحداقل  باید    رهیمدئت یه   ینده ی نما  ا ی  رعاملیمد .5
 . نماید

 داشت.  مسؤولیت خواهندسال  کی  به مدت   ابخ انتکارگروه از زمان  یسه یرئئت ی هاعضای  .6
 گردد.ی برگزار مشده  ذکر  فات یکارگروه با تشر  ی جدیدسه یرئئت ی انتخابات ه ،سالهک ی  یدوره  انی پس از پا .7
آمار در حوزه  ن یآخر   دارد  فهیکارگروه، وظ  یسه یرئئت یه .8 و  آکارگروه    یتخصص   ی اطالعات  به دست  بدنه   ورد،را    یبا 

ارتباط    یو خصوص  یدولت  یهابا نهادها و سازمان   ،رهیمدئت یه   صالحدیدو در صورت  باشد    تعامل داشتهانجمن    ییاجرا 
 داشته باشد. 

و    رعاملیانتخاب و به مد  آنان  انیکارگروه از م  یسهی رئئت یه   ابانتخپس از    هفته  کیکارگروه    ری و دب  سیرئنائب   س،یرئ .9
 د.گردنی م یمعرف رهیمدئت یه

در  و  کارگروه    سیرئ  یر عهدهب   (یحضور   ای  نیآنال  )اعم از  کارگروه  یسه یرئئت یجلسات ه  یو اداره  یهماهنگ   تیولؤمس .10
  ینهادها کارگروه و ارتباط با   صورتجلسات بایگانی نمودنو  ی مستندساز  تیولؤمس کارگروه است. سیرئبا نائب  او ابیغ

 ر کارگروه است. یدب ی عهده  رب  یبعد  ر یخارج انجمن و انتقال مستندات به دب ایداخل 
  د ییأتپس از  و    تهیه  کارگروه  یسه یرئئت یه   به همت  پیشنهادی  متن توسط انجمن،    یخاذ موضع رسمتبه ا   از یدر صورت ن  .11

 شود.ها منتشر میدر رسانه  رهیمدئت یه
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دار  و خزانه   رعاملی با مد   یانجمن است و با هماهنگ   یعهده   ر جلسات کارگروه، در حد عرف، ب  لیتشک   یادار   ی هانه یهز  .12
 . قابل پرداخت است  انجمن

در اختیار کارگروه    دیی أتو پس از    بالغا   رهیمدئت یکارگروه، به ه   یسه یرئئت ی ه  ب یو تصو  س یرئ  شنهاد یپ   ا ه بکارگرو  یبودجه  .13
 گیرد. قرار می

و    ی سه یرئئت یه   ب یبا تصو  ی آموزش  ی هاها و دورهکالس   نارها، ی ، سمهاش یهما .14 انجمن    یره یمدئتیه   د ییأ تکارگروه 
انجام امور    یبرا   ،از یدر صورت ن  توانداست و کارگروه میکارگروه    یر عهده ب  رویدادها  یمحتوا   یه یته.  شودمی  برگزار

 د. ی نما ده انجمن استفا ییاجرا  یاز بدنه  یو هماهنگ  ییاجرا 
مورد  ی مرتبط  هاها و تشکلانجمن   گرید   انجمن و  یشهرها   یهاته ی کم  ،انجمن   یهاکارگروه   گریکارگروه با دهر  تعامل   .15

 انجمن است.  ت یو حما  ق یتشو
  است   روه ضروری صالحدید کارگو بنا به  مصوب کارگروه است    یبودجه   ا ی  یادار   ی هانهی هز   یفرا که  موردی    ی هانه یهز  .16

 مین گردد.أت کارگروه خود توسط  ید با
 رهیمدئت یبه ه  کتبا    باید   تغییرات  .دهد  ریی تغ  یداخل  یخود را با مصوبه   ییاجرا   یهاتواند نقشیکارگروه م  یسه یرئئت یه .17

 . شوداعالم 
  ب انتخاهفته پس از  سه  حداکثر  مدت  ظرف    ست یبایم هر کارگروه    ، فی وظا  م یجلسات و تقس  ینظم حداکثر جاد  ی ا جهت   .18

  ات نظر  دریافت انجمن جهت  یره یمدئت یه به و  بی تصو ن، یتدوخود را   یداخل های ها و مرامنامهنامه ن ییآ ، سهیرئئت یه
 تقدیم نماید.  یه اییدت  یا

انتخابات زودتر از    برگزاری   امکان  رهیمدئت یه،  وهی یک عضو هر کارگر عالوهبه درصد  پنجاهحداقل   یبا درخواست کتب .19
 کند.را بررسی می  موعد

 د. ینما م یتقد  رهیمدئت یآن را به ه  یو صورتجلسه  برگزار کنددر ماه   جلسه ک یحداقل   ست یبایها مکارگروه سه یرئئت یه .20
اند در موعد مقرر نظر خود  موظف   هاکارگروه  . ارجاع شود  ز یبه کارگروه مربوطه ن   ست یبایهرگونه استعالم نظر از انجمن م  .21

 مدیره اعالم نمایند. را به هیئت 


