
  انجمن فيزيك ايران اتمي و مولكولي فيزيك نور، هشاخ اساسنامه
  

  اتمي و مولكولينور، فيزيك ضرورت وجود شاخه . 1ماده 
و  فيزيك نور، اتمي و مولكوليهاي مختلف از جمله  ايران و لزوم كار تخصصي در شاخه پيشگان به دليل توسعه كمي جامعه فيزيك
هاي علمي ديگر، ايجاد اين شاخه در جهت نيل به اهداف  ي، كاربردي و صنعتي و تعامل با انجمنلزوم ايجاد ارتباط با مراكز پژوهش

  رسد. انجمن فيزيك ايران ضروري به نظر مي
  

  شاخه . اهداف2ماده 
  شاخه ياعضاتر  همكاري نزديكتبادل نظر و بيشتر براي انسجام ايجاد  .1
  اي پژوهشي، كاربردي و توسعه ،آموزشي هاي مرتبط ي انجام فعاليتها و امكانات موجود در كشور برا گيري از تخصص بهره .2
از جمله اپتيك، فوتونيك، ليزر، پالسما،  فيزيك نور، اتمي و مولكوليه مندان به موضوع شاخ جذب، تشويق و هدايت عالقه .3

  سنجي، برهمكنش نور با ماده و ... طيف
 لي در سطح كشورمولكو اتمي ونور، تالش در ايجاد مرجعيت علمي در شاخه  .4

 المللي هاي تخصصي مرتبط با شاخه در هر دو سطح ملي و بين ها و گردهمايي برگزاري پنل، همايش .5

  در سطح كالن كشور ،دستيابي به جايگاه مشاوره عالي علمي مرتبط .6
  اتمي و مولكولي در سطح عموم و جوامع هدفنور، هاي  آموزش كليه زيرشاخهكمي و كيفي ترويج و توسعه  .7
 هاي مرتبط و ساير انجمن انجمن اپتيك و فوتونيك ايران، انجمن مهندسي اپتيك و انجمن مهندسي برقافزايي با  هم .8

  هاي خارج كشور بر علمي و دانشگاهالمللي با مراكز معت ر ارتباطات بينتالش در برقراري بيشت .9
با مشورت با  ،هاي آموزشي، پژوهشي در زمينه شاخه تخصصي در كشور فعاليت ها و هدايت تعيين اولويتتالش براي  .10

ت أهيستي با كمك ها و اسناد باالد ثيرگذاري در تدوين برنامهأتبراي و اقدام اعضاي شاخه نظران، متخصصين و  صاحب
  مديره انجمن

 
در چارچوب اساسنامه انجمن فيزيك ايران فعاليت مي كند. محل و اطالعات تماس با  فيزيك نور، اتمي و مولكوليشاخه  .3ماده 

  .همان انجمن فيزيك ايران است فيزيك نور، اتمي و مولكوليشاخه 
  

  . عضويت4ماده 
  اساسنامه انجمن فيزيك ايران است. 8همانند ماده  لكوليفيزيك نور، اتمي و موشرايط عضويت در شاخه 

  
  شود. مي برگزارسالي يك بار در كنفرانس ساالنه فيزيك يا كنفرانس تخصصي شاخه حداقل  ،يي اعضاي شاخهاگردهم .5ماده 

  
  . شوراي اجرايي6ماده 

نامه تشكيل شاخه  ان است كه در آيينشود هم ميكيب و نحوه انتخاب اعضاي شوراي اجرايي كه از اين پس شورا خوانده تر .1
  )نفر عضو اصلي و دو نفر جانشين از اعضاي عضو شاخه هستند. 5شوراي اجرايي متشكل از ( در انجمن آمده است

نامه انتخابات و  شوند. آيين تعيين مياز اعضاي پيوسته انجمن  چهار عضو اصلي و دو عضو جانشين شورا از طريق انتخابات .2
شود. عضو اصلي پنجم را هيئت  اي يا الكترونيكي توسط هيئت مديرة انجمن تهيه مي يق حضوري، مكاتبهگيري به طر رأي

  كند. مديرة انجمن معرفي مي
  كنند. عضويت در شورا براي دو دورة پياپي مانعي ندارد. سال انتخاب مي 3اعضاي شاخه، شوراي اجرايي را براي مدت  .3



براي مدت باقيمانده، به جاي عضو  علي البدلاز هر يك از اعضاي شورا، عضو  در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط .4
  اصلي، انجام وظيفه خواهد كرد.

  ت شورا بر عهدة بازرس انجمن است.نظارت بر انتخابا .5
ك نفر را و ي  دبير شورااعضاي شورا حداكثر يك ماه پس از انتخابات تشكيل جلسه داده و از بين خود يك نفر را به عنوان  .6

  .كردانتخاب خواهند به عنوان جانشين دبير 
  يابد. رسميت ميي شورا از اعضانفر  3حداقل جلسات شوراي اجرايي با حضور  .7
  بدون حق رأي در جلسات بالمانع است.و بازرس انجمن البدل  حضور اعضاي علي .8
و بدون اطالع قبلي تا سه جلسه  ركت اعضاي شورا در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذرموجهش .9

جلسات  درتوانند شخص ديگري را به جاي خود  متوالي در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود. بديهي است اعضا نمي
  معرفي كنند.

(حداكثر  و نمايندة انجمن تشكيل خواهد شد و در موارد بسيار استثنايي(يا جانشين وي) همة جلسات با حضور دبير شورا  .10
  د.نجلسه مأمور كن دريكي از اعضاي شورا را  ،به جاي خود تواند مي نماينده انجمن ر در سال)دو با

(حداقل ماه يك بار تشكيل خواهد داد، بنا به ضرورت،  سهشوراي اجرايي عالوه بر جلساتي كه به طور مرتب و حداقل هر  .11
  دهد. العاده مي ، تشكيل جلسة فوق(يا جانشين وي) دبير شورا با دعوت كتبي يا تلفني) از يك هفته قبل

در صورت ضرورت برگزاري جلسات در فضاي  ،با هماهنگي دبير شورا يا نمايندة انجمن ،برحسب صالحديد اعضاي شورا .12
   .داشتمجازي رسميت خواهد 

  
  . وظايف شورا7 ماده

  و شناسايي مشكالت موجود يزيك نور، اتمي و مولكوليفه ررسي امكانات پژوهشي و آموزشي موجود در كشور در شاخب .1
هاي تحقيقاتي و توليدي ملي و تالش در حل مشكالت  كارگيري امكانات موجود در طراحي و اجراي پروژه بهكوشش در  .2

  فيزيك نور، اتمي و مولكوليدر حوزه  كشور
ها، سمينارها،  ا برگزاري كنفرانسدر كشور ب فيزيك نور، اتمي و مولكوليو پژوهش سطح آموزش  هبودتالش در ب .3

  هاي آموزشي ريزي هاي كوتاه مدت و برنامه ها و دوره ها، گردهمايي ها، كارگاه نمايشگاه
   و ..... هاي در دست اقدام شاخه و برنامهزمينه اهداف  نظرسنجي و مشورت با اعضاي شاخه در .4
هاي حاصل  پيشرفت ازالمللي به منظور همكاري و آگاهي  مجامع بينها و  انجمن ،برقراري ارتباط با مؤسسات علمي كشور .5

اين  وجود آمده از بهفرصت هاي و استفاده از  المللي بين در مجامع علمي در جهت عضويت فعالشاخه در رشتة تخصصي 
  انجمن ها هماهنگي هيئت مديرب ،طريق

  هاي مرتبط با شاخه به انجمن، براي انعكاس توسط انجمن فعاليتگزارش اخبار علمي و  ارسال .6
  هيئت مديره انجمن با همكاري  .7
و ارائه گزارش شورا در و برنامه ساالنه  ، تعيين اهدافيياگردهم برنامه ، تنظيمبرگزاري گردهمايي ساالنه اعضاي شاخه .8

قرار خواهد گردهمايي و شنيدن پيشنهادهاي اعضاي شاخه. گزارش شورا از طريق وبگاه انجمن در اختيار اعضاي شاخه 
  .گرفت

  به هيئت مديرة انجمنا هر شش ماه يكبار ه ارائه گزارش فعاليت .9
  ريزي الزم. هاي مالي و برنامه بيني ي ساالنه به هئيت مديرة انجمن براي پيشارائه برنامة پيشنهاد .10
ماه پيش از پايان دوره خود موضوع را به اطالع هيئت مديره انجمن برساند. هيئت مديره انجمن بايد ظرف چهار شورا بايد  .11

  ورا اعالم كند.مدت دو هفته، نحوة انتخابات و تاريخ برگزاري انتخابات و نماينده خود را، به ش
  



. كلية مصوبات و نظارت بر اين امر بر عهده بازرس انجمن است و تواند مغاير با اساسنامه انجمن باشد نميشورا تصميمات  .8ماده 
  مديره رسانده شود. ه اطالع هيئتب جلسات شورا بايد صورت

  
ها بايد  ت و تمام امور مالي آن از قبيل درآمدها و هزينهمجاز به فعاليت مالي مستقل نيس فيزيك نور، اتمي و مولكوليه شاخ .9ماده 

  انجام شود. شود، منعقد مي با انجمن كه اي نامه راساس تفاهمزير نظر انجمن و ب
  

درخواست تشكيل تواند  ميفعال نباشد، هيئت مديره انجمن  يا ادهتشكيل جلسه ند شش ماه در صورتي كه شورا براي مدت . 10ماده 
نسبت به هيئت مديره پس از خاتمه دادن به فعاليت شورا  ،ي شاخه را بدهد، در صورت عدم تشكيل اين جلسهشوراي اضطرار

  .كند ميبرگزاري دوباره انتخابات اقدام 
  

  دد هيئت مديره انجمن است.جتغيير اساسنامه مشروط به تصويب م .11ماده 
  

  يئت مديره انجمن فيزيك ايران رسيد.به تصويب ه  1/7/1395تاريخ ماده در   11در  اين اساسنامه 


