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فصل اول :کليات
 -1مقدمه

این آئين نامه در اجرای بند  ......اساسنامه انجمن مدیریت راهبردی ایران مصوب  ..................به منظور تعریف شررای
مراحل اخذ مجوز تاسيس نمایندگی انجمن مدیریت راهبردی ایران تصریح چگونگی ارزشيابی این نماینردگی هرا تهيره
شده از تاریخ تصویب آن به سيله هيئت مدیره انجمن الزم االجرا است.
 -2هدف ها

 تعيين نحوه انتخاب نمایندگی های انجمن مدیریت راهبردی ایران در مناطق مختلف کشور.
 تعيين ساز کارهای ارزیابی متقاضريان دریافرت مجروز نماینردگی انجمرن مردیریت راهبرردی ایرران در منراطق
مختلف کشور.
 تعيين شرای اصلی فعاليت نمایندگی های انجمن مدیریت راهبردی ایران در مناطق مختلف کشور ساز کرار
ارزیابی عملکرد این نمایندگی ها.
 -3دامنه کاربرد

این دستورالعمل برای تمامی نمایندگی های انجمن مدیریت راهبردی ایران در سراسر کشور

احردهای سرتادی مربرو

در مرکز انجمن الزم االجراست.
 -4تعاریف

 انجمن :انجمن مدیریت راهبردی ایران
 نمایندگی رسمی  :کليه اشخاص حقوقی که با تایيد هيئرت مردیره انجمرن مردیریت راهبرردی ایرران برا مجروز
زارت متبوع به موجب قراردادی رسمی می توانند در قلمر جغرافيایی مشخص با رعایت کليه آیرين نامره هرا
دستورالعمل ها ی مربو عهده دار امور آموزشی غير آموزشگاهی دانشگاهی ،پژ هشی ،برگزاری همایش هرا
فعاليت های مشخص در چاچوب اساسنامه انجمن شوند.
 متقاضی :در این آیين نامه مقصود از متقاضی ،کليه اشخاص حقوقی است که در چرارچوب مقرررات ایرن آیرين
نامه درخواست دریافت مجوز تاسيس نمایندگی رسمی انجمن مدیریت راهبردی ایران را دارند.
 منطقه :مقصود قلمر جغرافيایی فعاليت نمایندگی های انجمن است .این قلمرر جغرافيرایی حسرب نظرر شرورای
علمی با تایيد هيئت مدیره انجمن تعيين می شود.
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 -5مراجع مسئول

مسئوليت اجرای بندهای مختلف این دستورالعمل حسب مورد بعهده افراد گر ه های زیر است:
 نمایندگی های انجمن در سراسر کشور
 مدیریت های ذیرب در ستاد مرکزی انجمن


شورای علمی انجمن

 هيئت مدیره انجمن
فصل دوم :شرایط اعطای نمایندگی
ماده  :1مرجع اعطای نمایندگی

هيئت مردیره انجمرن مردیریت راهبرردی ایرران بررای توسرعه فعاليرت هرای خرود در منراطق جغرافيرایی مختلرف ،حسرب
درخواست اشخاص حقوقی  ،با توجه به مفاد این آیين نامه ،اجرای امور مجاز بوسريل نماینردگی هرای رسرمی در حرد د
یک منطقه مشخص در سطوح مختلف به نمایندگی اگذار کند.
تبصره  :1/1انجمن در هر منطقه تنها مجاز به اگذاری یک نمایندگی رسرمی اسرت ،امراحق اگرذاری مجروز مروردی
عامليت به سایر اشخاص حقيقی حقوقی برای انجام پر ژه هایی خاص (اعم ازآموزشی ،پژ هشی ،مشا ره ای ،اجرایی
نظایر آن ها) برای انجمن محفوظ می ماند.
ماده  :2نحوه شناسایی متقاضيان نمایندگی

 -1-2متقاضيان نمایندگی رسمی انجمن در هر منطقه از طریق تکميل فرم های مربو به فراخوان عمومی شناسایی می
شوند .در موارد زیر فراخوان عمومی انجام می شود:
-1-2الف -انجمن در منطقه ای که ظرفيت گسترش دامنه فعاليت خود را دارد ،فاقد نمایندگی باشد.
-1-2ب -مدت مجوز نمایندگی انجمن در یک منطقه به پایان رسيده باشد.
ماده  :3شرایط اوليه متقاضيان نمایندگی

درخواست دریافت مجوز تاسيس نمایندگی رسمی انجمن ،تنها برای آن دسته از متقاضريان کره از شررای زیرر برخروردار
باشند مورد بررسی قرار می گيرد:
 -1-3بر مبنای اساسنامه در گر ه اشخاص حقوقی غير د لتی جای گيرد.
 -2-3دارای مجوز معتبر فعاليت از مراجع ذیصالح باشد.
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 -3-3فاقدسابقه سوء باشد در همکاری های احتمالی قبلی خرود برا انجمرن مردیریت راهبرردی نيرز تعهردات خرود را بره
درستی به صورت کامل اجرا کرده باشد.
 -4-3بر اساس مصوبه هيئت مدیره انجمن ،دارای عضویت طالیی انجمن باشد حق عضویت مربو را بر اسراس جرد
شماره ( )1پرداخت کرده باشد.
جدول شماره ( :)1مبلغ حق عضویت طالیی انجمن

ردیف
1

استان تهران

 222ميليون ریا

ميزان حق عضویت طالیی در هر سا برای هر منطقه با

2

ناحيه 1

 162ميليون ریا

توجه به شرای منطقه در نظر گرفتن ا لویت های

3

ناحيه 2

 122ميليون ریا

علمی اجرایی انجمن ،با پيشنهاد دبير اجرایی انجمن

ناحيه 3

 02ميليون ریا

4

ناحيه نمایندگی

1

ميزان حق عضویت طالیی سا 1334

ميزان حق عضویت طالیی برای سا های آتی

تصویب هيئت مدیره ،نسبت به سا قبل حداقل 12
حداکثر تا  22درصد افزایش می یابد

 -2-3بر اساس صورت های مالی معتبر (صورتهای مالی حسابرسی شرده یرا آخررین اظهارنامره ماليراتی تسرليمی) زیران ده
نباشد.
 -6-3دارای حداقل سه سا سابقه فعاليت مفيد در زمينه پژ هش ،آموزش یرا عرضره خردمات مشرا ره در حروزه علروم
مدیریت باشد .سابقه فعاليت مورد نياز برای متقاضيان استان تهران حداقل پنج سا است.
 -7-3از فضای کاری مفيد (در استان تهران حداقل  322متر در سایر مناطق حداقل  122متر) بررای انجرام فعاليرت هرای
اصلی خود پاسخگویی به مراجعان برخوردارباشد.
شماره ( )2تعدادی از اعضا هيئت علمی یا افرراد دارای دکترر تخصصری در شراخه هرای مختلرف

 -0-3با توجه به جد

مدیریت دارای دستا ردهای علمی قابل قبو  ،عضو هيئت مدیره موسسه متقاضری یرا فرق قرراردادی رسرمی متعهرد بره
همکاری با آن باشند.
جدول شماره ( :) 2تعداد اعضا هیئت علمی یا افراد دارای دکتر تخصصی فعال در هر نمایندگی

ردیف

ناحيه

حداقل تعداد اعضاء هيئت علمی  /دارای

نمایندگی

دکتری تخصصی در هيئت مدیره

1

استان تهران

 0نفر

انتشار  3مقاله علمی پژ هشی در حوزه های تخصصی مدیریت،

2

ناحيه 1

 4نفر

توس هر عضو علمی در  2سا گذشته یا برخورداری از دستا رد

3

ناحيه 2

 3نفر

4

ناحيه 3

 -1نواحی در پيوست شماره یک آمده است.

 2نفر

دستا ردهای علمی مورد انتظار از هریک از اعضاء مذکور

پژ هشی یژه مانند ثبت اختراع ،ابتکار ،نوآ ری ،حل معضالت
اجرایی ،در سطح ملی یا منطقه ای
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شماره ( ) 3حداقل امتياز الزم بررای تاسريس نماینردگی را در ارزیرابی هرای ا ليره انجمرن

کسب کند.
جدول شماره ( )3حداقل امتیاز الزم برای تاسیس نمایندگی

ردیف

ناحيه فعاليت نمایندگی

2

حداقل امتياز الزم برای تاسيس نمایندگی

استان تهران

 %72مجموع امتياز ارزیابی

1

ناحيه 1

 %72مجموع امتياز ارزیابی

2

ناحيه 2

 %62مجموع امتياز ارزیابی

3

ناحيه 3

 %22مجموع امتياز ارزیابی

تبصره :در شرای مسا ی ،شرکت های دانش بنيان متقاضيانی که دارای مراکز آموزشی پژ هشی مرورد تایيرد زارت
علوم ،تحقيقات فنا ری باشند؛ جهت دریافت نمایندگی انجمن در ا لویت قرار می گيرند.
ماده  : 4مدارک مورد نياز برای درخواست تاسيس نمایندگی رسمی

متقاضيان باید تقاضای خود را به همراه مدارک مورد نياز به مدیریت انتشارات ارتباطات انجمرن تسرليم کننرد .مردارک
مورد نياز برای درخواست نمایندگی عبارتند از:
 -1-4فرم درخواست نمایندگی به همراه تعهد نامه باالترین مقام مسئو موسسه متقاضی مبنی بر:
 -1-4الف -رعایت قوانين مقررات انجمن مدیریت راهبردی اجرای برنامره سراالنه ابالغری از سروی دفترر
مرکزی انجمن.
 -1-4ب -عرضه خدمات به اعضاء انجمن
-1-4ج -تامين فضای کاری ،امکانات منابع مالی انسانی الزم جهت اجرای برنامه عملياتی سراالنه ابالغری
از سوی انجمن .ميزان تعهدات نمایندگی در این بند برر مبنرای اسرتانداردهای سراالنه ای کره توسر مردیریت
ارزیابی های علمی تعيين به تصویب هيئت مدیره انجمن می رسد ،مشخص می شود.
 -2-4تصا یر آگهی ر زنامه رسمی آخرین اساسنامه مصوب موسسه.
 -3-4صورت های مالی حسابرسی شده یا تصویر اظهارنامه مالياتی تسليمی به اداره امرور ماليراتی بررای د سرا مرالی
منتهی به سا درخواست نمایندگی.
ماده  :5انواع مجوز تاسيس نمایندگی

مجوز تاسيس نمایندگی رسمی در د نوع موافقت اصولی مجوز پنج ساله ،با توجه به نتایج ارزشيابی ها پس از تائيد
هيئت مدیره انجمن مسئولين مربو در زارت علوم تحقيقات فنا ری صادر می شود.
 -2فهرست موارد ارزیابی امتياز هر مورد در پيوست شماره د آمده است.
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 -1-2موافقت اصولی اعطای موافقت اصولی منو به احرراز شررای ا ليره متقاضريان نماینردگی (منردرج در مراده )3
کسب باالترین امتياز در مقایسه با سایر متقاضيان اسرت .مردت اعتبرار موافقرت اصرولی یرک سراله اسرت در صرورت
برخورداری نمایندگی از شرای زیر ،با تایيد هيئت مدیره انجمن ،حداکثر برای مدت یک سا نيز قابل تمدید است:
 -1-2الف -امتياز ارزشيابی نمایندگی در پایان سرا ا

حرداقل  0درصرد براالتر از امتيراز کسرب شرده در

ارزیابی مربو به زمان تاسيس نمایندگی باشد.
 -1-2ب -سرود نماینردگی در پایران سررا ا

حرداقل  12درصرد براالتر از سررود موسسره در زمران تاسرريس

نمایندگی باشد.
 -1-2ج -به عنوان نماینده انجمرن مردیریت راهبرردی ،در حرداقل یرک طررح پژ هشری منطقره ای یرا ملری
مشارکت کرده باشد.
 -2-2د -کسب حداقل  %42از امتيازات مربو به دستا ردهای علمی مورد انتظار در برنامره عمليراتی سراالنه
ابالغی به نمایندگی ها.
 -2-2مجوز پنج ساله برای آن دسته از نمایندگی ها یی که حداقل د سرا متروالی برا موافقرت اصرولی در یرک منطقره
فعاليت کرده باشند ،صادر می شود .صد ر این مجوز حسب درخواست نمایندگی براساس نترایج مثبرت ارزشريابی هرا
مبنی بر احراز شرای زیر با تائيد هيئت مدیره انجمن مجوز مسرئولين مربرو در زارت علروم ،تحقيقرات فنرا ری
انجام می شود:
 -2-2الف -داشتن برنامه راهبردی مورد تائيد مدیریت ارزیابی علمی انجمن
 -2-2ب -برخورداری از ر ند ر به رشد امتيازات ارزشيابی سراالنه بره نحویکره امتيراز ارزشريابی سرا د م
حداقل  12درصد باالتر از امتياز کسب شده در پایان سا نخست باشد.
 -2-2ب -برخورداری از ر ند ر به رشد سود آ ری ساالنه به نحویکره سرود سرا د م حرداقل  12درصرد
باالتر از سود حاصله در پایان سا نخست باشد.
 -2-2ج -مشارکت در حداقل 3طرح پژ هشی منطقه ای ملی در طو د ره نمایندگی انجمن.
 -2-2د -کسب حداقل  %22از امتيازات مربو به دستا ردهای علمی مورد انتظار در برنامره عمليراتی سراالنه
ابالغی به نمایندگی ها.
تبصره ( : )1نمایندگی باید درخواست خود برای تمدید موافقت اصولی یا دریافت مجروز پرنج سراله را حرداقل سره مراه
پيش از پایان مهلت مجوز خود به انجمن تسليم کند .عدم تسليم درخواست در این مهلرت بره منزلره انصررا
ادامه همکاری با انجمن است.
تبصره ( :)2نمایندگی ها مکلف به ثبت مشخص کردن مدت نمایندگی در سربرگ های خود هستند.

از تمدیرد
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ماده  : 6نحوه رسيدگی به درخواست متقاضيان نمایندگی

 -1-6متقاضيان دریافت موافقت اصولی یا مجوز پنجساله نمایندگی ،باید درخواست خود را به همرراه اسرناد مردارک
مورد نياز به مدیریت انتشارات ارتباطات انجمن ارائه رسيد دریافت کنند .انجمن باید حداکثر ظرر

مردت چهرار

نيم ماه کاری از تاریخ دریافت درخواست متقاضی ،پاسخ رسمی آن مبنی بر رد یا پذیرش درخواسرت نماینردگی را بره
متقاضی اعالم کند .به این منظور مدیریت های ذیرب انجمن مکلفند ،حرداکثر ظرر

مردت یرک نريم مراه از تراریخ

دریافت درخواست ،بررسی های الزم را به عمل آ ردنرد پرس از طررح موضروع در شرورای علمری انجمرن ،پر نرده
متقاضی را جهت تصميم گيری نهایی به هيئت مدیره انجمن تسليم کنند.
 -2-6انجمن مکلف است یک نسخه از گزارش ارزیابی به همراه پاسخ رسرمی (رد یرا قبرو درخواسرت) را در مهلرت
مقرر پاسخگویی ،برای متقاضی ارسا کند .در صورت اعتراض متقاضی به پاسخ انجمن ،ی می تواند حرداکثر ظرر
 12ر ز کاری اعتراض خود را به همراه اسناد مردارک دالیرل مرتقن صرریح بره کميتره بازررسری رسريدگی بره
شکایات تسليم کند .کميته مذکور باید ظر

 22ر ز کاری این اعترراض را مرورد رسريدگی قررار دهرد در صرورت

ارد بودن اعتراض ،پر نده متقاضی را جهت بررسی مجدد به شورای علمی انجمن ارجاع کند.
فصل سوم  :شرایط فعاليت نمایندگی ها
ماده  :7شرایط فعاليت های علمی نمایندگی ها

 -1-7نمایندگی ها موظفند در برگزاری کليه ر یدادهای علمی اعم از د ره های آموزشی کوتراه مردت بلنرد مردت،
همایش ها ،سمينارها نشست های علمی ،مطابق دستورالعمل ها شيوه نامره هرای مرد ن انجمرن ،عمرل در تعریرف
سرفصل ها ،انتخاب اساتيد برگزاری ر یداد ،استانداردهای علمی تبيين شده توسر انجمرن را رعایرت کننرد .در غيرر
این صورت انجمن مسئوليتی در قبا تایيد ر یداد مذکور صد ر گواهی نامه برای شرکت کنندگان نخواهد داشت.
 -2-7نمایندگی ها باید به بر اساس برنامه ای مرد ن بره صرورتی نظرام منرد نسربت بره بازاریرابی خردمات آموزشری
پژ هشی انجمن انجام تبليغات جهت جذب اعضاء جدید حقيقی حقوقی اقدام کنند.
 -3-7نمایندگی ها باید به صرورت سراالنه نسربت بره نيازسرنجی آموزشری پژ هشری در منطقره فعاليرت خرود اقردام
گزارش مربو (نتایج نيازسنجی برنامه نمایندگی برای پاسخ آن نيز حوزه هایی که نمایندگی راسا توان یا تمایلی به
ر د به آن را ندارد) را در نيمه نخست هر سا به مدیيرت توسعه علمی انجمن ارسا کنند.
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ماده  :8شرایط مالی فعاليت نمایندگی ها

 -1-0نمایندگی ها مکلفند بخشی از عواید حاصل از فعاليت های مختلف خود را به شرح جد

شماره ( )4بره انجمرن

پرداخت کنند.
جدول شماره ( :)4میزان پرداختی مورد انتظار از نمایندگی ها

ردیف
1

میزان پرداختی به انجمن

شرح فعالیت

 %12مجموع عواید

فعاليت های آموزشی
فعاليت پژ هشی پر ژه های

2

کاربردی

تا سقف  122ميليون ریا عایدی معاد  %0مجموع عواید
مازاد  122ميليون ریا تا سقف  722ميليون ریا معاد  %7مجموع عواید
مازاد  722ميليون ریا تا سقف  2222ميليون ریا معاد  %6مجموع عواید
مازاد  2222ميليون ریا معاد  %2مجموع عواید

3

سمينارها همایش ها

 %6مجموع عواید

4

سایر فعاليت ها

 %2مجموع عواید

 -2-0نمایندگی ها مکلفند پيش ازعقدقرداد با سازمان ها ،ارگان ها نهادهای د لتی غير د لتی ،نسرخه ای از قررداد
را جهت اطالع تایيد به مدیریت  ..............انجمن ارسا نمایند.
 -2-0الف -در مورد قراردادهایی برا مبلرک کمترر از  222ميليرون ریرا  ،در صرورت تایيرد مردیریت  ...............انجمرن،
نمایندگی می تواند راسا نسبت به عقد قرارداد اقدام کند.
-2-0ب -در قراردادهای با مبلک بيش از  222ميليون ریا  ،امضاء قررارداد توسر نماینرده مردیریت ..............بره عنروان
یکی از طرفين قرارداد الزامی است .در غير اینصورت ،انجمن تعهدی در قبا نتایج قرارداد ندارد.
ماده  :9شرایط مدیریت و اداره نمایندگی ها

 -1-3نمایندگی باید دارای ساختار سازمانی شرح ظایف ر شن تعریف شده برای هر بخش باشد .به عال ه ،تعرداد
کارکنان دائمی موقت آن معين از نظر تعداد کيفيت ،متناسب با فعاليت های نمایندگی باشد.
 -2-3جلسات هيئت مدیره نمایندگی به صورت منظم حداقل چهار بار در سا با رعایت نکات زیر برگزار شود:
-2-3الف -در مورد تمام جلسات هيئت مدیره ،صورتجلسات به صورت دقيق تهيه شرود سراز کرار مشخصری بررای
پيگيری مصوبات جود داشته باشد.
-2-3ب -حداقل یکی از جلسات هيئت مدیره (مربو به طرح برنامه ساالنه تصویب گزارش مالی ساالنه) برا حضرور
نماینده ستاد انجمن برگزار شود.
-2 -3ج -نسخه ای از کليه جلسات هيئت مدیره گزارش های مربو به مجامع عادی فوق العاده نمایندگی حداکثر
ظر

یک ماه پس از تشکيل ،برای مدیریت ارزیابی انجمن ارسا شود.
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فصل چهارم :شرایط تداوم همکاری
ماده : 11شرایط ادامه همکاری با نمایندگی ها

 -1-12ادامه همکاری با نمایندگی ها ،اعم از نمایندگی های خواهان تمدید موافقت اصرولی یرا نماینردگی هرای دارای
مجوز پنج ساله ،مستلزم آن است که نمایندگی در ارزیابی های سراالنه حرداقل امتيراز الزم بررای ادامره فعاليرت را طبرق
جد

شماره ()2کسب کنند.
جدول شماره ( :) 5حداقل امتیاز الزم برای ادامه فعالیت نمایندگی ها

ردیف

منطقه قرار گرفتن نمایندگی

حداقل امتیاز الزم برای ادامه فعالیت

1

استان تهران

 %02مجموع امتياز ارزیابی

2

منطقه 1

 %02مجموع امتياز ارزیابی

3

منطقه 2

 %72مجموع امتياز ارزیابی

4

منطقه 3

 %62مجموع امتياز ارزیابی

 -2-12چنانچه نمایندگی تا ميزان  %02امتياز ارزیابی ساالنه را کسب کند ،ادامره همکراری بره صرورت مشرر
پذیر خواهد .بر این اساس ،نمایندگی مکلف است حداکثر ظر

امکران

د هفته از تاریخ ابالغ نتایج ارزیابی ،برنامه اصرالحی

خود برای رفع نقا ضعف مشخص شده از سوی انجمن را به ستاد انجمن ارائه ظر

سه ماه به اجرا در آ رد.

ماده  :11شرایط فسخ نمایندگی

 -1-11در موارد زیر قرارداد همکاری نمایندگی ها فسخ می شود:
 -1-11الف -تخطی نمایندگی از مفاد قرارداد همکاری ميان انجمن نمایندگی
-1-11ب -عدم پرداخت ساالنه حق عضویت طالیی توس نمایندگی
-1-11ج -تخطی نمایندگی ها از قوانين مقررات زارت علوم ،تحقيقات فنرا ری نيرز قروانين مقرررات داخلری
انجمن
-1-11د -اعالم انصرا

نمایندگی از ادامه همکاری

 -1-11ه -شکایات استفاده کنندگان از خدمات نمایندگی (اعم از خدمات آموزشی ،پژ هشی یا سرایر خردماتی کره از
سوی نمایندگی ،تحت نام انجمن عرضه می شود) در مورد کيفيت خدمات ارائه شده
 - -1-11اثبات شکایات کارکنان نمایندگی ها در مورد اجحا

نمایندگی یا رفتار سوء با ایشان

 -2-11هریک از مدیریت های انجمن مکلفند در صورت برخورد برا هریرک از مرواردی کره شررای فسرخ قررارداد را
فراهم می آ رد ،موضوع را حداکثر ظر

د هفته جهرت بررسری بره مردیریت .......گرزارش نمایرد .پرس از بررسری
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گردا ری اطالعات کافی در این خصوص ،توس مردیریت  ،...........موضروع فسرخ قررارداد جهرت تصرميم گيرری در
جلسه هيئت مدیره مطرح شود.
ماده  :12ارزیابی های ساالنه

 -1-12ارزیابی ساالنه نمایندگی ها بر اساس دسرتورالعمل مردیریت ارزیرابی هرای علمری انجمرن ،جهرت تعيرين امتيراز
عملکردی نمایندگی بررسی امکان ادامه فعاليت آن انجام می گيرد .به این منظور نمایندگی ها فرصت دارند از پرانزده
فر ردین تا  12اردیبهشت ماه هر سا با تکميل فرم های مربو  ،اطالعات عملکرد خود را جهت درخواست ارزیابی بره
مدیریت ارزیابی ارسا کنند  .عدم تسليم این مدارک در موعد تعيين شده به منزله انصرا

نمایندگی از ادامه همکراری

با انجمن است.
 -2-12انجمن باید حداکثر تا  12تيرماه هر سا امتيراز نهرایی ارزیرابی نماینردگی نظرر انجمرن مبنری برر امکران ادامره
همکاری را به نمایندگی اعالم کند .به این منظور مدیریت ارزیابی علمی مکلف است پس از انجام برررسی هرای الزم،
گزارش مربو را جهت بررسی تصميم گيری در شورای علمی انجمن طررح پرس از کسرب تایيرد شرورای علمری،
گزارش را جهت تایيد نهایی به هيئت مدیره انجمن ارائه دهد.
 -3-12انجمن مکلف است یک نسخه از گزارش ارزیابی را برای نمایندگی ارسا کند .در صورت اعتراض نمایندگی
به نتایج ارزیابی ،می تواند حداکثر ظر

 12ر ز کاری اعتراض خرود را بره همرراه اسرناد مردارک دالیرل مرتقن

صریح به کميته بازررسی رسيدگی به شکایات تسليم کند .کميته مذکور باید ظر

 22ر ز کاری ،اعترراض را مرورد

رسيدگی قرا ر دهد در صورت ارد بودن اعتراض ،پر نده را جهت بررسری مجردد بره شرورای علمری انجمرن ارجراع
دهد.
فصل پنجم :امتيازات نمایندگی ها و نحوه حمایت انجمن از فعاليت های آنان
ماده  :13حمایت از برگزاری دوره های آموزشی

در صورتيکه نمایندگی های رسمی انجمن ،د ره های آموزشی غير دانشگاهی را با رعایت تعهردات مرالی غيرر مرالی
خود به انجمن بر اساس قوانين مقررات انجمن به اجرا درآ رند ،انجمن با انجام اقدامات زیر ،ایرن د ره هرا را مرورد
حمایت قرار می دهد:
 -1-13تعيين رئوس استخراج سرفصل های آموزشی مربو به د ره های کوتاه مدت
 -2-13بررسی اظهار نظر در مورد طرح پيشنهادی مربو به د ره یا کارگاه هرای آموزشری بريش از هشرت سراعت
انجام اصالحات علمی اجرایی مورد نياز
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 -3-13ایجاد بانک اطالعاتی اساتيد مربو به هریک از د ره هرای آموزشری مرورد تایيرد انجمرن معرفری اسراتيد بره
نمایندگی ها
 -2-13ارائه فرار ش راهنمایی نمایندگی ها برای انجام نيازسنجی آموزشی منطقه ای
 -4-13صد رگواهينامه د ره های آموزشی برای شرکت کنندگان در د ره
ماده  :14حمایت از برگزاری همایش ها

برگزاری همایش از سوی نمایندگی های رسمی ،در صورت پایبندی نمایندگی به تعهدات مرالی غيرر مرالی خرود بره
انجمن رعایت قوانين مقررات مربو  ،به سيله اقدامات زیر از سوی انجمن مورد حمایت قرار می گيرد:
 -1-14بررسی اظهار نظر در مورد طرح پيشنهادی مربو به برگزاری همرایش انجرام اصرالحات علمری اجرایری
مورد نياز
 -2-14ارائه چارچوب استاندارد برای برگزاری همایش ها در سطوح مختلف (بين المللری ،ملری ،منطقره ای ،اسرتانی )
(شامل تعداد مقاالت ارائه شده ،انتشار مجموعه مقاالت)
 -3-14معرفی اساتيد صاحب نظران جهت همکاری در هيئت علمی انجمن
 -4-14ایجاد بانک اطالعاتی دا ران مورد تایيد انجمن در حوزه های تخصصی مدیریت معرفی آنان به نمایندگی هرا
جهت همکاری در هيئت دا ران همایش.
 -2-14صد رگواهينامه برای شرکت کنندگان در همایش.
 -6-14معرفی همایش در ب سایت درج آن در تقویم ساالنه انجمن.
ماده  :15حمایت از انجام طرح های پژوهشی و ارائه خدمات مشاوره ای

انجام طرح های پژ هشی ارائه خدمات مشا ره ای از سوی نمایندگی های رسمی ،در صورت پایبنردی نماینردگی بره
تعهدات مالی غير مالی خود به انجمن رعایت قوانين مقررات مربو  ،به سيله اقدامات زیر از سوی انجمرن مرورد
حمایت قرار می گيرد:
 -1- 12بررسی اظهار نظر در مورد طرح پيشنهادی انجام اصالحات علمی اجرایی مورد نياز.
 -2-12نظررارت کيفرری بررر دسررتا ردهای نماینرردگی در صررورت درخواسررت نماینرردگی کارفرمررا در چررارچوب
دستورالعمل های داخلی انجمن.
 -3-12ایجاد بانک اطالعاتی کارشناسان متخصصان فعا در حوزه های مختلف مدیریت معرفی آنان به نماینردگی
ها جهت همکاری در تيم کاری مربو .
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ماده  :16امتيازات خاص نمایندگان انجمن

شرماره ( )6بهرره منرد مری

نمایندگی های رسمی انجمن بر حسب نوع مجوز فعاليت خود از امتيازات مندرج در جرد
شوند.
جدول شماره ( : )6امتیازات نمایندگی ها بر حسب نوع مجوز آنها

شرح امتیازات

نوع مجوز نمایندگی
موافقت اصولی

مجوز پنج ساله

دریافت حمایت معنوی انجمن برای انجام فعالیت های آموزشی ،پژوهشی و مشاوره ای
(موضوع مواد  31الی  31این آیین نامه)

*

*

درج اخبار مربوط به فعالیت های علمی و پژوهشی نمایندگی در خبرنامه انجمن

*

*

امکان استفاده از جایگاه حقوقی انجمن در بستن قراردادهای علمی ،پژوهشی ،و
آموزشی با سازمانهای متقاضی

*

درج آگهی رایگان در پایگاه اینترنتی و نشریات انجمن

*

مشارکت در نبیین برنامه عملیاتی ساالنه انجمن

*

درج لوگوی موسسه به عنوان نماینده انجمن در وبگاه انجمن

*

*

درج مشخصات و رزومه کاری نمایندگی در بانك اطالعاتی انجمن و ارائه آن به شرکتها
و سازمانهای مرتبط جهت همکاری

*

*

فصل پنجم :سایر مقررات مربوط
ماده  :17بازبينی و اصالح آیين نامه

در موارد مورد نياز ،مفاد این آیين نامه با پيشنهاد دبير اجرایری انجمرن تصرویب هيئرت مردیره قابرل برازبينی اصرالح
خواهد بود .اصالحات باید حداکثر د هفته پس از تصویب هيئت مدیره از طریق سرایت انجمرن مکاتبرات رسرمی بره
اطالع تمامی نمایندگی ها برسد.
تبصره :تاریخ الزم االجرا شدن هر اصالحيه با توجه به ماهيت آن با در نظر گرفتن سایر شررای  ،توسر هيئرت مردیره
انجمن تعيين می شود.
ماده  :18تصویب آیين نامه

این آیين نامه در  ....................ماده  .............تبصره تهيه در جلسه مرور  .....................بره تصرویب هيئرت مردیره
انجمن مدیریت راهبردی ایران رسيده با امضای ریريس هيئرت مردیره انجمرن از تراریخ  ، ...............الزم االجررا شرده
است.
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پيوست شماره ()1

پيوست شماره ( )1آئين نامه تاسيس نمایندگی های رسمی انجمن مدیریت راهبردی ایران :
دسته بندی نواحی برای تعيين نمایندگی ها

ردیف

مناطق زیر مجموعه

ناحیه
ناحيه 1

استان های خراسان رضوی ،اصفهان ،فارس ،مازندران ،آذربایجان شرقی ،خوزستان ،البرز

ناحيه 2

استان های گيالن ،آذربایجان غربی ،هرمزگان ،یزد ،کرمان ،همدان ،قز ین ،گلستان ،همدان،
بوشهر ،مرکزی ،کرمانشاه ،گلستان

ناحيه 3

استان های کردستان ،لرستان ،ایالم ،چهارمحا

بختياری ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی،

کهکيلویه بویر احمد ،سيستان بلوچستان ،اردبيل ،سمنان ،قم ،زنجان

آئين نامه تاسيس نمایندگی های رسمی انجمن مدیریت راهبردی ایران

پيوست شماره ()2

در فایل اکسل آمده است

صفحه 14

