
 
 

 

 "آيين نامه نمايندگان انجمن ايراني تحقيق در عمليات"
 

 مقدمه

ها در هر دوره سه ساله در انجمن ايراني تحقيق در عمليات جهت برآورده نمودن اهداف انجمن در كليه زمينه

   اعضاي انجمن براي همكاري با انجمن طبق اين ندانشگاهها و مؤسسات در داخل و خارج از كشور افرادي را از ميا

نمايد. در اين آيين نامه منظور از انجمن، هيأت مديره، آيين نامه انتخاب كرده و براي آنها ابالغ نمايندگي صادر مي

 نماينده و مؤسسه به ترتيب انجمن ايراني تحقيق در عمليات، هيأت مديره انجمن ايراني تحقيق در عمليات، نماينده

 باشد.انجمن تحقيق در عمليات و دانشگاهها و مؤسسات مي

 

 مشخصات عمومي:

 اي را انتخاب نمايد.تواند نمايندهاي كه صالح بداند ميهيأت مديره در هر مؤسسه -1ماده

 يكي از اعضاي هيأت مديره، مسئول هماهنگي نمايندگان انجمن است. -2ماده

نمايندگان انجمن مشكالت و پيشنهادهاي مربوط به حوزه نمايندگي خود را از طريق مسئول هماهنگي به  -3ماده

 رسانند.اطالع هيأت مديره مي

 نماينده انجمن بايد عضو پيوسته انجمن در محل باشد. -4ماده

موافقت نماينده و هيأت مدت نمايندگي انجمن براي يك دوره سه ساله است و با پيشنهاد مسئول هماهنگي و  -5ماده

 تواند تمديد شود.مديره مي

 حسب تقاضاي نماينده، گواهي انجام همكاري جهت ارائه به مؤسسه يا دانشگاه ذيربط صادر خواهد شد. -1تبصره

 

 وظايف نماينده انجمن:

 نماينده انجمن در امور زير با انجمن همكاري دارد:

 هاي انجمن مشاركت در اجراي اهداف و رسالت -1

 ... .و ها، بروشورها هاي انجمن، فرمشهماي و هاكنفرانس اطالع رساني در خصوص -2

تشويق مستمر همكاران و دانشجويان جهت عضويت در انجمن، يادآوري لزوم تمديد عضويت با كمك ساير  -3

 دانشجويي  -ي انجمن علميهمكاران و اعضاي زبده



كنترل دقيق مندرجات فرم هاي تكميل شده و ارسال آنها به  دريافت حق عضويت، ،توزيع فرم درخواست عضويت -4

 رصت. ي انجمن در اولين فدبيرخانه

 هاي مالي و علمي.ساير حمايت جذب و نيزدر انجمن ي ذيربط موسسه عضويت حقوقيتالش در جهت  -5

 گي براي تهيه مقاالت مناسب جهت چاپ در نشريات انجمن تشويق اعضاي انجمن در حوزه نمايند -6

انجمن جهت بررسي و درج دبير خبرنامه گي و ارسال آنها براي سرحوزه نمايند و اطالعات علميآماري تهيه اخبار  -7

 در خبرنامه

ي گزارش عملكرد حوزه نمايندگي خود در صورت نياز و به ويژه در پايان هر دوره به مسئول هماهنگي ارائه -8

 نمايندگان انجمن

هايي از آخرين نشريات به ويژه نشريات ادواري انجمن، نمايش نمونه فراهم نمودن فضا و امكانات مورد نياز براي -9

 .ختلف عضويت و نظاير آنهافرمهاي م

 .هاي انجمنجديت در حفظ شأن و ارتقاي سطح كيفي فعاليت -11

پيشنهادات مربوط در خصوص مشكالت و يا مسئول هماهنگي نمايندگان انجمن با دبيرخانه انجمن  مستمرتماس  -11

 .به حوزه نمايندگي

معرفي فارغ التحصيالن دكتراي مرتبط با تحقيق در عمليات همراه با رزومه فرد و خالصه اي از پايان نامه جهت   -12

 درج در خبرنامه انجمن

 معرفي لينك انجمن در وب سايت دانشگاه و دانشكده ها -13

 


