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 یرانا خانواده روانشناسی علمی انجمن نمایندگی و شعب اخذ برای انجمن پیوسته اعضای فراخوان

 کشور: مختلف هایاستان در
  

 و مایدن اقدام انجمن های نمایندگی و شعب تشکیل به نسبت دارد تصمیم ایران خانواده روانشناسی علمی انجمن

 خودشان شهر یا استان در مسئولیت این داری عهده علاقمند که انجمن اعضای از دسته آن از اساس همین بر

 انجمن ایمیل به را خود علمی رزومه همراه به را خود درخواست آیدمی عمل به دعوت باشندمی

 @gmail.comifpa1390 نمایند. ارسال 
 

 انایر خانواده روانشناسی علمی انجمن های نمایندگی و ها شعبه فعالیت و تشکیل نامه ئینآ

 

 لازم برای تشکیل شعبرایط ش -1

 شرط لازم می باشد. انجمن علمی روانشناسی خانواده ایرانعضویت در  1-1

 ها است  مثال دانشگاه رضو موسساتی برای اشخاص حقوقی بطوع .و نمایندگی برای اشخاص حقیقی استشعبه  1- 2

 نفع مالی برای افراد نخواهد داشت. انتفایی است وغیر ایرانخانواده روان شناسی  علمی شعبه ها و نمایندگی های انجمن -3-1

  نمایندگی ها را ندارد.گذاری مکان برای شعب و نجمن امکان واا-4-1

 ح وظایفشر -2

بین محققان و متخصصانی که به نحوی با علم روان  تحقیقاتی در سطط  نمایندگی یا شعبایجاد و تحکیم روابط علمی و  -1-2

 ارتباط دارند. خانواده شناسی

امه های مربوط به امور آموزش و نه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنهمکاری با نهادهای اجرائی، علمی، و پژوهشططی در زمی -2-2

 دگی، پژوهش و صنعت در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن در حوزه شعبه یا نماین

   رگاه ها در محل شعبه یا نمایندگیارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و کا -3-2

 تشکیل گردهمایی های علمی در سط  شعبه یا نمایندگی -4-2

 و نشریات علمی )در محدوده قوانین مصوبه کشور ( بروشور ،انتشار کتب -2- 5

 به هیات مدیره انجمن هر سه ماه یکبار)آخر هر فصل(.ارسال  های شعب و نمایندگی ها و تهیه گزارش از فعالیت -6-2
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 گران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در حوزه شعبه یا نمایندگی ترغیب و تشویق پژوهش -7-2

 خانواده روان شناسیعلمی مجوز از هیات مدیره انجمن  ،بایسطتی قبل از اقدام، 2-4و  2-2اجرای وظایف ماده های در  تبصطره 

 د.ایران اخذ گرد

 ه تشکیل شعبهنحو -3

نفر از اعضاء پیوسته و تصویب هیئت مدیره  5عضو پیوسته باشد بنا به تقاضای  11در استان هایی که انجمن حداقل دارای  -1-3

 تشکیل خواهد شد. از طریق انتخابات و با نظارت نماینده هیات مدیره انجمن، شعبه 

شعبه برای مدت دو سال انتخاب  اعضای حاضر در جلسه انتخابات اکثریتتعداد اعضطاء شطورای اجرائی شطعبه که توسطط  -2-3

ای اجرائی از میان خود باید دارای درجه دکتری باشند. اعضاء شورترجیحاً ها شطود سه نفر خواهد بود که حداقل دو نفر از آنمی

یک نفر را به عنوان دبیر، و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند کرد. هر دو مرحله انتخابات  یک نفر را به عنوان رئیس، 

 رسمیت خواهد یافت.انجمن باید به هیئت مدیره انجمن گزارش شود و پس از تصویب هیئت مدیره 

ت کلیه امور شططعبه را در مقابل هیئت مدیره انجمن خواهد داشططت و در غیاب رئیس، دبیر رئیس شططورای اجرائی مسططئولی -3-3

 عهده دار وظایف و مسئولیت های او خواهد بود.شعبه 

 ، مسئول اجرای تصمیمات شورای اجرائی خواهد بود.شورای اجرایی رئیس -4-3

 .ان خواهد بود، زیر نظر شعبه همان استاستان آننمایندگی های در صورت وجود شعبه در یک استان،  -5-3

 نمایندگیتشکیل حوه ن -4

ب هیئت مدیره تصوی با و تایید شعبه آن استان درخواست  در شهر خاص وعضو پیوسته ساکن  3نمایندگی بنا به تقاضای  -1-4

 انجمن تأسیس می شود.

 وجود ندارد درخواست نمایندگی مستقیما توسط هیات مدیره بررسی می شود.در استان های که شعبه  تبصره  

فر از اعضاء ، یک نشعبه استان مربوطهآن نمایندگی و تصویب  درخواست کنندگاناکثریت در هر نمایندگی بنا به پیشنهاد  -2-4

 هرشبه شرط سکونت در آن  مدت یکسالو یک نفر به عنوان خزانه دار برای  لمسئوپیوسته ساکن در حوزه نمایندگی به عنوان 

 بلامانع است.تا سه سال پی در پی انتخاب می شوند. انتخاب مجدد افراد به این سمت ها 

 های علمی شعبهگروه   -5

شطعبه می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که بر اساس آئین نامه های مصوب هیئت مدیره انجمن به فعالیت می 

 پردازند 

 و..........( کودک و نوجوانروانشناسی خانواده،  مشاوره )خانواده درمانی،گروه های تخصصی (1

 کمیته آموزشی و پژوهشی (2
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 انتشاراتکمیته  (3

 کمیته آمار و اطلاعات (4

 کمیته پذیرش و روابط عمومی (5

 کمیته گردهمایی های علمی (6

 کمیته مالی (7

های گروهمسوولین هر کدام از گروههای تخصصی وکمیته ها گزارش فعالیت های خود را هر سه ماه یکبار ابتدا به شعبه و بعد به 

 کمیته های انجمن ارسال نمایند.)آخر هر فصل( مسوولین تخصصی و

 بودجه و مواد متفرقه -6

 عبارتند از  منابع مالی نمایندگی و شعب

 بخشی از حق عضویت اعضاء نمایندگی یا شعبه مربوط -1-6

 وکارگاهی مشاوره ای ،پژوهشی  ،بخشی از درآمد های ناشی از ارائه خدمات آموزشی -2-6

 بخشی از هدایا و کمک های دریافتی -3-6

 تحویل شود. انجمن رهبه هیئت مدی اهانهمگزارش مالی نمایندگی ها و شعبه ها باید   هتبصر

 

روان شناسی  علمی هیئت مدیره انجمن 14/17/1311 تبصطره در جلسطه مور 16ماده و  25فصطل،  6این آئین نامه در  اصلل

 ا خلاصه ای از آیین نامه اصلی می باشد(.) متن بال از آن تاریخ لازم الاجرا است.و  ایران به تصویب رسیدخانواده 


