بسمه تعالي

آئین نامه تشکیل شاخه دانشجویی انجمن ایرانی روابط بین الملل
در موسسات آموزشی – پژوهشی کشور
مبده  -1نبم
ًبم کبهل ؽبخِ داًؾجَیی " ؽبخِ داًؾجَیی اًجوي ایزاًی رٍاثظ ثیي الولل در داًؾگبُ  "........................................خَاّد ثوَد
کِ در ایي آئیي ًبهِ ثِ اختصبر ؽبخِ داًؾجَیی ًبهیدُ هیؽَد.

مبده  -2هدف
ّدف اس تؾکیل ؽبخِ داًؾجَیی اًجوي ایزاًی رٍاثظ ثیي الولل  ،جذة ،تؾوَی ٍ ّوداید داًؾوجَیبى ػندوٌود ثوِ اًجوبم
فؼبلیدّبی ػلوی هزتجظ ثب اّداف اًجوي  ................در هَعغبت آهَسؽی ٍ پضٍّؾی کؾَر هیثبؽد.

مبده  -3عضویت
کلیِ داًؾجَیبى ػندوٌد کِ ؽزایظ ػضَید داًؾجَیی اًجوي ایزاًی رٍاثظ ثیي الولل را داؽتِ ثبؽد هیتَاًٌود ثوِ ػضوَید
ؽبخِ داًؾجَیی اًجوي در داًؾگبُ هحل تحصیل خَد درآیٌد .ػضَید در ؽبخِ داًؾجَیی هٌَط ثِ احوزاس ؽوزایظ ػضوَید
داًؾجَیی اًجوي ایزاًی رٍاثظ ثیي الولل اعد.

مبده  -4نمبینده انجمن انجمن ایرانی روابظ بین الملل
 -1-4ثزای تؾکیل ؽبخِ داًؾجَیی السم اعد یکی اس اػضبء ّیئد ػلوی داًؾگبُ ثب ػضَید پیَعتِ اًجووي ایزاًوی رٍاثوظ
ثیي الولل ثِ ػٌَاى ًوبیٌدُ اًجوي حضَر داؽتِ ٍ هغئَلید ًوبیٌدگی اًجوي را در داًؾگبُ ثپذیزد .حکن ًوبیٌودگی اًجووي
در ّز داًؾگبُ ثِ پیؾٌْبد کویتِ ػلوی اًجوي ،تصَیت ّیئد هدیزُ اًجوي ٍ ثب اهضبء رئیظ اًجوي ثِ هودت  2عوب اوبدر
هیگزدد.

مبده  -5هیئت مدیره شبخه دانشجویی
 -1-5اجزای کلیِ اهَر ؽبخِ داًؾجَیی در دبلت عیبعدّب ٍ ثزًبهِّبی اًجوي تَعظ ّیئد هدیزُ ؽوبخِ ؽوبهل رئویظ،
دثیز ٍ ً 3فز ػضَ ٍ ثب ًظبرت ًوبیٌدُ اًجوي ایزاًی رٍاثظ ثیي الولل اًجبم هیؽَد.
 -2-5اػضبء ّیئد هدیزُ ؽبخِ داًؾجَیی ّز عبلِ در اثتدای عب تحصیلی ٍ ثزای هدت یک عوب  ،ثوب رای هیفوی اػضوبء
ؽبخِ اًتیبة هیؽًَد .افزاد ّیئد هدیزُ ؽبخِ داًؾجَیی یک داًؾگبُ ثبید داًؾجَیی آى داًؾگبُ ثبؽٌد.
 -3-5اًتیبثبتً 5فز ػضَ ّیئد هدیزُ ؽبخِ داًؾجَیی ،سیز ًظز ّیئتی هتؾکیل اس ًوبیٌدگبى کویتوِ ارتجبعوبت ،کویتوِ
ػلوی ٍ ًوبیٌدُ اًجوي در داًؾگبُ ثزگشار هیؽَد.
 -4-5در اٍلیي جلغِ ّیئد هدیزُ  ،اًتیبثبت داخلی ّیئد هدیزُ جْد اًتیبة رئیظ ٍ دثیز اًجبم هیؽَد .حکن ریبعود
ؽبخِ داًؾجَیی ثب اعنع ٍ ّوبٌّگی ّیئد هدیزُ اًجوي ٍ تَعظ رئیظ اًجوي ابدر هیگزدد.

 -5-5تب اًتیبة ّیئد هدیزُ ثؼدیّ ،یئد هدیزُ عبث ثِ کبر خَد اداهِ خَاّد داد.

مبده  -6وظبیف اعضبء هیئت مدیره شبخه دانشجویی
ّ -1-6داید ٍ هدیزید فؼبلیدّبی ؽبخِ ثز عج هَاسیي دبًًَی ٍ ضَاثظ اًجوي ایزاًی رٍاثظ ثیي الولول ثوِ ػْودُ رئویظ
ّیئد هدیزُ هی ثبؽد .حضَر ًوبیٌدُ اًجوي در جلغبت هٌجز ثوِ تصوویوبت تؼْودآٍر ثوزای اًجووي الشاهوی اعود .رئویظ
هیتَاًد اًجبم ثیؾی اس ٍظبیف خَد را ثِ یکی اس اػضبی ّیئد هدیزُ ثِ ػٌَاى دثیز هحَ ًوبید اهوب در ّوز حوب هغوئَلید
اهَر ؽبخِ ثؼْدُ رئیظ خَاّد ثَد.
 -2-6در غیبة رئیظ ،دثیز ّیئد هدیزُ هغئَلید ثزگشاری جلغبت ٍ پیگیزی هصوَثبت ّیئود هودیزُ را ثؼْودُ خَاّود
داؽد ثؼنٍُ دریبفد ح ػضَید عبالًِ اػضبء ٍ تٌظین دفبتز هبلی ؽبخِ ًیش ثِ ػْدُ دثیز اعد.
 -3-6دثیز ّیئد هدیزُ هغئَلید تٌظین دعتَر کبر ٍ تْیِ اَرت جلغبت ّیئد هدیزُ را ثِ ػْدُ داردّ .وچٌویي تْیوِ
گشارػ فؼبلید ّبی عبالًِ ؽبخِ ثزای ارائِ در جلغِ اًتیبثبت عبالًِ تَعظ دثیز ّیئد هدیزُ اًجبم هیؽَد .ایوي گوشارػ ثوب
تبیید رئیظ در اختیبر ًوبیٌدُ اًجوي دزار هیگیزد تب اس عزی ایؾبى ثزای اًجوي ایزاًی رٍاثظ ثیي الولل ارعب ؽَد.
 -4-6ثزًبهِ ٍ ثَدجِ عبالًِ ؽبخِ ثزای اًجبم فؼبلیدّبی هَرد ًظز تَعظ رئیظ ّیئود هودیزُ تٌظوین ؽودُ ٍ ثوب تبئیود
ًوبیٌدُ اًجوي ثِ خشاًِداری اًجوي ایزاًی رٍاثظ ثیي الولل تغلین هی ؽَد تب هزاحل تصَیت ثزًبهِ ٍ تیصیص ثَدجِ هصوَة
اس عَی اًجوي اًجبم ؽَد .ثَدجِ تیصیص یبفتِ ثزای اجزای ثزًبهِّبی هصَة ؽبخِ ثب ًظبرت ًوبیٌدُ اًجووي ایزاًوی رٍاثوظ
ثیي الولل دبثل ّشیٌِ خَاّد ثَد .هغئَلید ارائِ گشارػ هبلی فؼبلیدّبی ؽبخِ در جلغِ اًتیبثبت عوبلیبًِ ثوِ ػْودُ هؼوبٍى
ّیئد هدیزُ اعد ٍ هغئَلید احد ّشیٌِ کزد اهَر هبلی ؽبخِ ثِ ػْدُ رئیظ ّیئد هدیزُ هیثبؽد.

مبده  -7کمیتههبی کبری
ّ -1-7یئد هدیزُ ؽبخِ داًؾجَیی هیتَاًد جْد پیؾجزد اّداف ،ثزًبهِریشی ٍ پیگیزی اهَر اجزایی ،کویتِّبی سیوز را اس
هیبى اػضبء ؽبخِ تؾکیل دّد:



کویتِ آهَسؽی ٍ پضٍّؾی
کویتِ اجزایی

تبصرهّ :یئد هدیزُ ؽبخِ هیتَاًد ثٌب ثِ ضزٍرت ًغجد ثِ ایجبد کویتِّبی جدید ٍ یب ادغبم کویتِّبی هَجَد اددام ًوبید.

مبده  -8شورای همبهنگی
 -1-8ؽَرای ّوبٌّگی ؽبخِ هتؾکل اس ّیئد هدیزُ ٍ هغئَلیي کویتِّبی کبری ؽبخِ اعد کِ ثِ ریبعد رئیظ ّیئد
هدیزُ ؽبخِ ٍ حدادل ّز  3هبُ یکجبر تؾکیل هیؽَد ٍ ٍظیفِ آى اجزای ّوبٌّگ ثزًبهِّبی هصَة ؽبخِ هیثبؽد.

مبده  -9فعبلیتهبی شبخه
 -1-9ثزًبهِّبی ؽبخِ ثبید در آغبس ّز دٍرُ ٍ حداکثز تب دٍ ّفتِ پظ اس اًتیبثبت ثِ ّیئد هدیزُ اًجوي ایزاًی رٍاثظ ثیي
الولل ارائِ گزدد .در اَرتی کِ پظ اس یک هبُ اس ارائِ ثزًبهِ ثِ ّیئد هدیزُ اًجوي ًظزی اس عزف ّیئد هدیزُ ابدر ًؾد،
ثزًبهِ هصَة تلقی هیگزدد .فؼبلیدّبی ؽبخِ در عی عب در راعتبی ثزًبهِّبی تصَیت ؽدُ خَاّد ثَد.
 -2-9ؽبخِ داًؾجَئی هیتَاًد ثز حغت هَرد در سهیٌِّبی سیز ٍ یب سهیٌِّبی هؾبثِ فؼبلید ًوبید:
 ثزگشاری جلغبت عیٌزاًی ػلوی ،تَجیْی ٍ کبرگبُّبی آهَسؽی
 ثزگشاری ّوبیؼّبی داًؾجَئی اًجوي ایزاًی رٍاثظ ثیي الولل

 تؾکیل گزٍُّبی کبری ثزای اًجبم پزٍصُّبی داًؾجَئی
 ثزگشاری ثبسدیدّبی ػلوی ثزای اػضبء

ّ وبٌّگی ثزای تغْیل ؽزکد اػضبء در کٌفزاًظّبی هزثَط ثِ حَسُ ّبی تیصصی ٍ پضٍّؾی اًجوي
 ثزگشاری هغبثقبت ػلوی هیتلف در حَسُ کبر اًجوي

 تْیِ ٍ ارعب گشارؽبت ،هقبالت ٍ هغبلت ػلوی هٌبعت جْد چبح در ًؾزیبت اًجوي
 تْیِ هغبلت دبثل اًتؾبر اس عزی ٍةگبُ ٍ ًؾزیبت اًجوي

مبده  -11نظبرت بر فعبلیتهبی شبخه و حمبیت انجمن
 -1-11فؼبلیدّبی ؽبخِ داًؾجَئی تحد ًظبرت کلی اًجوي ایزاًی رٍاثظ ثیي الولل اَرت هیپذیزد ٍ ًظبرت ًوبیٌدُ
اًجوي ثز ًحَُ اًجبم اهَر جبری آى ضزٍری هیثبؽد .گشارػ فؼبلیدّبی ؽبخِ ّز ؽؼ هبُ یک ثبر ثِ ّیئد هدیزُ اًجوي
هٌؼکظ خَاّد ؽد.
 -2-11حوبید اًجوي اس فؼبلیدّبی ؽبخِ ثِ ؽکلّبی سیز اًجبم هیؽَد:
 جلت حوبید داًؾگبُ ثزای تیصیص فضبی اًجبم کبر
 ارائِ هؾبٍرُّبی ػلوی اس عزی کویتِ ػلوی اًجوي

 دػَت اس عیٌزاًبى هَردًظز ثزای حضَر در ثزًبهِّبی ؽبخِ
 تیصیص ثَدجِ ثزاعبط ثزًبهِ پیؾٌْبدی ؽبخِ

ّ وبٌّگی ٍ حوبید اس ثزگشاری ّوبیؼّبی داًؾجَئی
 اًتؾبر ًتبیج هغبلؼبت ،تحقیقبت ٍ فؼبلیدّبی ػلوی اػضبی ؽبخِ اس عزی رعبًِّبی هزثَط ثِ اًجوي
 عبیز هَارد هصَة در ّیئد هدیزُ اًجوي

مبده  -11جلسبت مشترک و ارتببط بب انجمن
ثِ هٌظَر ّوبٌّگی فؼبلیدّبی دبثل اًجبم تَعظ ؽبخِّبی داًؾجَیی ٍ تجییي عیبعدّب ٍ ثزًبهِّبی اًجوي ٍ اعنع اس
ًظزات اػضبء ؽبخِّب ،ثٌب ثِ ًیبس ٍ حدادل عبلی یکجبر جلغبت هؾتزک ثیي ّیئد هدیزُ اًجوي ٍ ّیئد هدیزُ ؽبخِّب ٍ
ثب حضَر ًوبیٌدگبى اًجوي در داًؾگبُّب ثزگشار خَاّد ؽد.
هبدُ  -12ایي آئیيًبهِ در  12هبدُ در تبریخ  ................................ثِ تصَیت ّیئد هدیزُ اًجوي رعید کِ در هقبعغ السم اس
عَی ّیئد هدیزُ دبثل ثبسًگزی اعد.

