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 .1کلیات
با عنايت به نقش مهم انجمن مديريت پروژه ايران در رشددد و بالندگی مديريت پروژه در کشددور ،گسددتر روزافزون اعضددا و
فعالیتهای انجمن ،ضدرورت توسدعه فعالیتهای علمی ،صدنفی و تخصدصدی مديريت پروژه در تمامی مناطق /اسدتانهای کشدور و
همچنین به منظور برقراری ارتباط نزديكتر با جامعه مديريت پروژه که در مناطق /اسدتانهای کشدور فعالیت مینمايند ،ضدرورت
ايجاد شاخههای انجمن در سراسر کشور به وضوح مشاهده میشود.

 .2هدف
هدف از تدوين اين آيیننامه ،وضدددع ضدددوابط و مقررات معین برای تأسد دیس ،مديريت و راهبری شددداخههای انجمن ،به منظور
سدازماندهی مناسد جهت دسدتیابی به شدبکه گسدتردهتر و امکان توسدعه بیشدتر انجمن ،برقراری ارتباطات مؤثرتر ،تسدهی ارائه
خدمات به اعضدای انجمن درخارج از محدوده اسدتان تهران و رفع مشدکالت آنان و برقراری اتحاد مسدتحکمتر اعضدا در سدح کشدور
میباشد.

 .3تعاريف
 -1-3انجمن :انجمن مديريت پروژه ايران ،مستقر در شهر تهران.
 -2-3شااخه انجمن :شداخهای از انجمن اسدت که با توجه به شدرايط و معیارهای تعیینشدده در اين آيیننامه در يك اسدتان يا
منحقه جغرافیايی (شددام چند اسددتان همجوار) تأس دیس شددده و تحت نظارت انجمن و طبق ضددوابط و حدود اختیارات
تعیینشدده در اين آيیننامه به ايفای نقش میپردازد .شداخه انجمن در اين مسدتند در مواردی به اختصدار «شداخه انجمن»
يا «شاخه» نامیده میشود.
انجمن در پايتخت شاخه تأسیس نمیکند و پیگیری امور پايتخت به عهده ارکان انجمن است.
 -3-3کمیته شااخههای انجمن(مرجع ارزيابي) :يکی از ارکان انجمن ،که با ماموريت ايجاد ارتباط مسددتمر میان شدداخهها و
سداير ارکان و کمیتههای انجمن تشدکی شدده اسدت و مسدئولیت نظارت بر اجرای دقیق اين آيیننامه و در صدورت لزوم
بهروزرسدانی آن را به عهده دارد .کمیتههای شداخههای انجمن مديريت پروژه ايران در مواردی در اين مسدتند به اختصدار
«کمیته شاخهها» نامیده میشود.
 -4-3اعضاای حقیقي /حقوقي انجمن :اعضدايی از انجمن مديريت پروژه ايران هسدتند که محابق با اسداسدنامه و مسدتندات
انجمن ،به عنوان عضو حقیقی /حقوقی انجمن شناخته شدهاند.
 -5-3اعضاای شااخه :اعضدای حقیقی /حقوقی انجمن که در محدوده تحت پوشدش شداخه به عضدويت انجمن درآمده اند .حضدور
اعضدای حقوقی به معنای ثبت دفتر مرکزی آنها و يا مح اصدلی فعالیتشدان در منحقه /اسدتان اسدت .حضدور اعضدای حقیقی
به معنای تولد و يا سدکونت و يا اشدتغال در منحقه /اسدتان اسدت و انتخاب آن توسدط افراد اختیاری می باشدد که در زمان
درخواست عضويت می توانند شاخه خود را تعیین نمايند.
عضدويت همزمان در شداخهها مجاز نیسدت و در صدورت ارتباط عضدو با بیش از يك شداخه الزم اسدت شداخه موردنظر توسدط
عضو انتخاب و به کمیته عضويت اعالم شود.
 -6-3هیئتمؤسا

شااخه :هیئتی متشدک از اعضدای حقیقی /حقوقی انجمن که توسدط کمیته شداخهها انتخاب میشدوند و

مسئولیت تأسیس شاخه را به عهده دارند .عضويت در هیئتمؤسس شاخهها داوطلبانه ،اختیاری ،غیرسیاسی و غیرانتفاعی
است .هیات موسس می بايست عضو شاخه مورد نظر باشند.
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 -7-3شاورای مرکیی شااخه :هیئتی متشدک از اعضدای شداخه که توسدط اعضدای شداخه در جلسده گردهمايی عمومی عمومی
شداخه انتخاب شدده و پس از تنفیذ توسدط هیات مديره انجمن  ،مسدئولیت اداره شداخه را برعهده دارند .عضدويت در شدورای
مرکزی شاخهها داوطلبانه ،اختیاری ،غیرسیاسی و غیرانتفاعی است.

 .4دامنه فعالیت شاخههای انجمن
شداخههای انجمن در راسدتای توسدعه و گسدتر اهداف و فعالیتهای انجمن مديريت پروژه در محدوده منحقه معین شدده شدام
اسدتانهايی که در بدو تاسدیس به تايید کمیته شداخه ها و هیات مديره انجمن مديريت پروژه ايران رسدیده و با عنوان مناطق تحت
پوشش معرفی می گردد ،به شرح زير و تحت نظارت کمیته شاخه ها فعالیت مینمايند:
 -1-4فعالیت علمی و توسدعه دانش و مهارت های مديريت پروژه در راسدتای فعالیت های انجمن مديريت پروژه ايران در رأس و
اولويت فعالیت شاخهها؛
 -2-4اطالعرسانی در خصوص انجمن و تال
 -3-4افزايش و گستر

برای ارتقای جايگاه انجمن

آخرين تجارب مديريت پروژه در شاخه؛

 -4-4تشويق و ترغی مستمر اعضا به لزوم توجه بیشتر به دانش و تجارب بهروز مديريت پروژه؛
 -5-4شددناسددايی و ارائه راهح برای مسددائ مرتبط با انواع پروژه های هر منحقه وتعام با مسددئوالن و کانونهای تأثیرگذار در
سح منحقه /استان مربوطه با هماهنگی انجمن مديريت پروژه ايران ؛
 -6-4بهرهبرداری از توان و ظرفیتهای منحقهای /استانی برای تحقق اهداف انجمن و شاخه؛
 -7-4برقراری ارتباط مستمر با انجمنهای صنفی ،علمی ،اجتماعی و سازمانهای مرتبط در محدوده فعالیت شاخه؛
 -8-4همکاری در توزيع و اطالعرسدانی در خصدوص نشدريات و مکاتبات انجمن ،نرمافزارهای رايانهای ،فیلمهای علمی ،آموزشدی و
غیره که از طرف انجمن مشددخ میشددود و انجام تبلیغات در خصددوص معرفی انجمن مديريت پروژه ايران در منحقه /
استان ها
 -9-4هماهنگی ،برنامهريزی و اجرای فعالیتهای مربوط به انجمن ،جهت مشارکت و حضور انجمن در رويدادهای منحقهای/
استانی نظیر نمايشگاهها ،سمینارها ،کنفرانسها و غیره؛
 -10-4همکاری با انجمن در برنامهريزی و سدداماندهی بازديدهای علمی از مراکز علمی ،صددنعتی و فرهنگی که در محدوده
فعالیت شاخه انجمن میباشد؛
 -11-4تشدکی کمیتهها و کارگروههای تخصدصدی در مناطق /اسدتانها متناظر با کمیتهها و کارگروههای انجمن با درنظر داشدتن
سیاستها و اهداف انجمن؛
تبصاره  :1سداختار شداخهها ،منحبق با سداختار مصدوب انجمن اسدت .اما درصدورتیکه تشدکی کمیتهها يا کارگروههای
ديگری (عالوه بر کمیتههای تخصدصدی موجود در انجمن) ضدرورت يابد ،پس از درخواسدت کتبی از طرف شداخه و
دريافت مجوز از کمیته شاخهها ،اقدامات الزم انجام خواهد شد.
 -12-4تسهی ارتباطات انجمن با اعضای شاخه و ساير نهادها در مناطق /استانهای تحت پوشش؛
 -13-4تسهی ارائه خدمات انجمن به اعضای شاخه؛
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 -14-4تال برای جذب اعضای جديد انجمن از بین اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه مديريت پروژه و رشتههای مرتبط
و کمك به کمیته عضويت انجمن در ارزيابی اولیه صالحیت آنان؛
 -15-4ارائه راهکار برای ايجاد هماهنگی بین فعالیتها و مزيتهای بهدست آمده از طرف انجمن برای اعضا؛
 -16-4انتقال تجارب و نظرات اعضا در مناطق /استانها به انجمن جهت ساماندهی بهتر به اهداف و برنامههای انجمن؛
 -17-4تال

برای کس حمايت سازمانهای دولتی و خصوصی در مناطق /استانها ،همراستا و هماهنگ با سیاستهای انجمن؛

 -18-4برقراری ارتباط و تعام با ديگر شاخهها درجهت همافزايی و ارتقای عملکرد انجمن و شاخه؛
 -19-4انجام سداير فعالیتهای مرتبط با اهداف ،موضدوع اسداسدنامه ،مصدوبات هیئتمديره انجمن و آيین نامه های و بخش نامه ها
در محدوده مناطق تحت پوشش شاخه؛
 -20-4همکاری با نهادهای برنامه ريز و اجرايی دولتی و خصدوصدی اسدتانی در زمینه ارزيابی عملکرد طرح ها و پروژه ها و دسدت
اندرکاران آنها با هماهنگی و نظارت کمیته شاخه ها
تبصاره  :2فعالیتهای شدداخهها در چارچوب اسدداسددنامه ،سددیاسددتها و برنامههای مصددوب هیئتمديره انجمن بوده و شدداخهها
نمیتوانند نسبت به اخذ ،پذير و اجرای هر نوع پروژه و قرارداد با بنگاههای اقتصادی که فعالیت مربوط به آن جنبه
رقابت با اعضای انجمن را داشته باشد اقدام نمايند.
تبصاره  :3شداخهها نمیتوانند مسدتقالً نسدبت به برگزاری جوايز ملی مديريت پروژه (پروژه برتر ،پژوهش برتر و  )...و نیز صددور
گواهینامههای  4سدححی مديريت پروژه ( IPMAشدام ارزيابی و برگزاری آزمون و صددور گواهینامه) و سداير گواهی
ندامده هدای حرفده ای و بین المللی و نظداير آن اقددام نمدايندد و هرگونده فعدالیتی مرتبط بدا منداطق /اسدددتدانهدای مدذکور
میبايست صرفاً با هماهنگی و تأيید انجمن صورت گیرد.
تبصاره  :4محدوده فعالیت شدداخهها محدود به همان منحقه /اسددتان خواهد بود و شدداخهها در امور مناطق /اسددتانهای ديگر
مداخلهای نخواهند داشت.

 .5تأسی

شاخههای انجمن

 -1-5شرايط تأسیس
مجوز فعالیت شداخههای انجمن تنها در مناطق /اسدتانهايی که حداق  3عضدو حقوقی (بايد حداق يك عضدو حقوقی از
بخش خصوصی باشد) و  30عضو حقیقی در آن وجود داشته باشد ،صادر میشود.
صدور مجوز تأسیس و آغاز مراح تأسیس میتواند با حضور يك عضو حقوقی و  15عضو حقیقی انجام شود.
تبصره  :5پتانسی بالقوه منحقه مورد نظر جهت تاسیس شاخه می بايست به گونه ای باشد که عالوه بر دارا بودن شرايط بند -1
 ، 5امکان گسدتر فعالیت های انجمن در محدوده فو وجود داشدته باشدد .اين مهم به تشدخی
و تايید کمیته شاخه ها خواهد بود.

هیات موسدس شداخه

 -2-5اقدامات مقدماتی و صدور مجوز تأسیس
 .1-2-5اقدامات مقدماتی بنا به درخواسدت حداق يك عضدو حقوقی و  8عضدو حقیقی انجمن در منحقه /اسدتان و معرفی
 3نفر نماينده از طرف ايشان و ارائه درخواست کتبی به رئیس کمیته شاخهها آغاز میشود؛
 .2-2-5کمیته شداخهها اسدامی اعضدای حاضدر در منحقه /اسدتان متقاضدی را از کمیته عضدويت انجمن اسدتعالم مینمايد؛ و
کمیته عضويت فهرست کام اعضا و اطالعات ايشان را ارائه میدهد؛
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 .3-2-5کمیته شداخهها درخواسدت را بررسدی و در صدورت اطمینان از ظرفیت مناس در منحقه /استان موردنظر و امکان
تأسیس شاخه ،مجوز تأسیس شاخه را از هیئتمديره بهصورت کتبی اخذ مینمايد.
 -3-5مراح تأسیس
پس از صدور مجوز تأسیس ،مراح زير طی میشود:
 .1-3-5کمیته شداخهها ،هیئتمؤسدس را از بین نمايندگان متقاضدیان يا سداير اعضدای انجمن حاضدر در منحقه که طبق
بند  5-4حائز شرايط باشند ،پس از انجام مصاحبه حضوری /مجازی انتخاب مینمايد؛
-

تعداد اعضدای هئیتمؤسدس میتواند بین  3تا  5نفر باشدد که يکی از آنها از سدوی کمیته شداخهها به عنوان
رئیس معرفی میشود.

 .2-3-5حکم هیئدتمؤسدددس به پیشدددنهداد کمیتده شددداخه ها ،از طرف رئیس هیئدتمديره انجمن صدددادر میشدددود و
هیئتمؤسددس وظیفه دارد اقدامات الزم برای تأسددیس شدداخه را بر اسدداس اين آيیننامه ،با هماهنگی کام با
رئیس کمیته شاخهها ظرف حداکثر شش ماه به انجام برساند؛
 هیئت مؤسددس تصددوير صددورتجلسددات و گزار ماهانه فعالیتهای خود را برای دبیرخانه کمیته شدداخههاارسال مینمايد.
 .3-3-5کمیته عضدويت بر اسداس درخواسدت رسدمی کمیته شداخهها دسدترسدی آنالين هیئتمؤسدس را به اطالعات اعضدای
حاضر در شاخه برقرار مینمايد؛
 .4-3-5هیئتمؤسدس در صدورت اطمینان از ايجاد شدرايط تأسدیس شداخه ،مقدمات برگزاری گردهمايی شداخه را طبق
ماده  6فراهم مینمايد؛
 در صدورتی که منحقه /اسدتان متقاضدی معرفیشدده حائز شدرايط فعالیت نباشدد ،هیئتمؤسس تال مینمايداز طريق جذب اعضای جديد و پیگیری تمديد عضويت اعضای قديمی ،تعداد اعضا را به حد نصاب برساند.
 .5-3-5گردهمايی شاخه بر اساس ماده  6برگزار میشود.
 .6-3-5هیئتمديره انجمن در اولین جلسده خود بعد از انجام انتخابات شداخه و نخسدتین جلسده شدورای مرکزی شداخه،
صحت انتخابات را بررسی نموده و دستور آغاز فعالیت شاخه و احکام اعضای شورای مرکزی را صادر مینمايد.
تبصاره  :6در صدورت تشدکی نشددن شداخه طی مدت شدش ماه ،با تشدخی

کمیته شداخهها يك بار امکان تمديد احکام

هیئتمؤسس وجود دارد .وگرنه تمامی مراح بند  3-5تکرار میشود.
 -4-5شرايط احراز اعضای هیئتمؤسس
 .1-4-5عضويت انجمن؛
 از طرف اعضای حقوقی ،تنها يك نفر از بین مديرعام يا يکی از اعضای هیئتمديره میتواند به عنواننماينده شرکت ،معرفی شود.
 اعضای حقیقی بايد عضو اصلی باشند. .2-4-5نداشتن سوءپیشینه کیفری بنا بر خوداظهاری فرد.
 -5-5هزينههای احتمالی تأسیس و راهاندازی شاخههای جديد در بودجه کمیته شاخهها منظور خواهد شد.

 .6جلسات گردهمايي عمومي شاخههای انجمن
صفحه  7از15

آیین نامه شاخه ها
سامانه مدیریت یکپارچه انجمن مدیریت پروژه ایران

کاربران  :عمومی – شاخه ها
کد سند IrPMA-SY/-19-RG-01009 :

 -1-6گردهمايی عمومی شداخهها سدالی يك بار تشدکی میشدود و با حضدور حداق  30درصدد از ک اعضای اصلی شاخه رسمیت
يافته و تصمیمات آن با اکثريت آرا معتبر است.
 -2-6وظايف گردهمايی عمومی:
 .1-2-6پیشنهاد اعضای شورای مرکزی هر دو سال يك بار
بدين منظور اقدامات زير انجام خواهد شد:
 -1-1-2-6اعالم فراخوان عضويت در شورای مرکزی در سايت انجمن و شبکههای اجتماعی حداق دو هفته
قب از گردهمايی عمومی توسط کمیته شاخهها؛
 -2-1-2-6اعالم آمادگی برای عضويت در شورای مرکزی از میان اعضای اصلی شاخه ؛
 -3-1-2-6بررسی مدارکو درخواست عضويت؛
-4-1-2-6
تبصره  :7عضويت در شورای مرکزی بیش از دو دوره متوالی مجاز نیست.
 .2-2-6انتخاب هیأت ريیسه گردهمايی
 .3-2-6ارائه و قرائت گزار

ساالنه عملکرد و برنامههای شاخه؛

 .4-2-6ارائه و قرائت گزار

بازرس انجمن توسط ناظر هیأت مديره انجمن در جلسه گردهمايی؛

 .5-2-6ارائه و قرائت گزار

کمیته شاخه های انجمن؛

 .6-2-6استماع پیشنهادها و انتقادات اعضای شاخه.
تبصره :8گزارش ساالنه و مالی شاخه می بایست  10روز قبل از تاریخ برگزاری گردهمایی به استحضار بازرس
انجمن برسد.
 -3-6برگزاری نخستین گردهمايی عمومی شاخه به عهده هیئتمؤسس و جلسات بعدی به عهده شورای مرکزی است.
 -4-6برگزاری گردهمايی عمومی شداخه پس از اعالم آمادگی هیئتمؤسدس /شدورای مرکزی ،توسدط رئیس کمیته شداخهها برای
اقدامات الزم (انتشار آگهی ،صدور تعرفههای رأیگیری و  )...رسماً به دبیر انجمن اعالم میشود.
 -5-6دعوت از اعضدای شداخه برای تشدکی گردهمايی عمومی به صدورت آگهی الکترونیکی در وبسدايت انجمن و حداق يك
هفته قب صددورت میپذيرد .هیئتمؤسددس /شددورای مرکزی میتوانند بنا به تشددخی خود و شددرايط شدداخه مربوطه ،از
رو های ديگری (نظیر آگهی در روزنامههای محلی ،شبکههای اجتماعی ،ايمی و  )...عالوه بر مورد فو استفاده نمايند.
 -6-6اخذ رأی در گردهمايی عمومی به صدورت حضدوری (مکتوب يا الکترونیکی) و براسداس آيیننامههايی که توسدط انجمن
تدوين میشود مجاز است.
تبصاره :9هر عضدو اصدلی می تواند به يك عضدو اصدلی حاضدر در جلسده برای رای دادن از طريق ارسدال ايمی به ايمی
انجمن وکالت بدهد .وکالت بايد به صورت مکتوب به ايمی انجمن ارسال شده باشد.
 -7-6حضور اعضای غیر اصلی شاخه به عنوان ناظر در گردهمايی عمومی شاخهها بالمانع می باشد.
 -8-6جلسده گردهمايی عمومی توسدط هیئترئیسدهای مرک از يك رئیس ،يك منشدی و دو ناظر اداره میشدود .رئیس ،نماينده
ای از کمیته شاخه ها ،ناظرين از اعضای شاخه و منشی از اعضای شاخه با تأيید اعضای حاضر در جلسه انتخاب میشود.
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کاربران  :عمومی – شاخه ها
کد سند IrPMA-SY/-19-RG-01009 :

تبصره  :10اعضای هیئترئیسه نبايد از بین داوطلبین عضويت در شورای مرکزی باشند.
 -9-6هیئترئیسده گردهمايی  ،تصدوير صدورتجلسده گردهمايی و ضدمائم آن (شدام فهرسدت حاضدران ،برگههای رأی ،گزار
شورای مرکزی ،گزار بازرس انجمن و  )...را برای رئیس کمیته شاخهها ارسال مینمايند.
 -10-6رئیس کمیته شداخهها ،صدورتجلسده گردهمايی و ضدمائم مربوطه و صدورتجلسه نخست شورای مرکزی شاخهها را برای تأيید
نهايی هیئتمديره انجمن ارسال مینمايد.
تبصاره  :11هیأت مديره حداق يك نماينده به عنوان ناظر گردهمايی تعیین خواهد نمود که می بايسدت در جلسده مذکور
حاضر باشد .صورتجلسات و روند برگزاری می بايست به تايید ايشان برسد.
 -11-6دبیرخانه انجمن ،مجوز فعالیت شداخه و احکام اعضدای شدورای مرکزی شداخه را که به امضدای رئیس هیئتمديره انجمن
رسیده برای ابالغ به شاخه ،برای رئیس کمیته شاخهها ارسال مینمايد.

 .7شورای مرکیی شاخههای انجمن
 -1-7ترکی شورای مرکزی شاخهها
 .1-1-7شدورای مرکزی شداخهها مرک از  5نفر عضدو اصدلی (شدام يك نفر رئیس ،يك نفر دبیر ،سده نفر عضدو ) ،دو نفر
عضو علیالبدل ،میباشد.
 .2-1-7در اولین جلسددده شدددورای مرکزی کده حدداکثر يدك هفتده بعدد از گردهمدايی عمومی برگزار میشدددود ،رئیس،
دبیرتوسط اعضای شورای مرکزی انتخاب شده و به هیأت مديره معرفی می گردند.
 -2-7جلسات شورای مرکزی
 .1-2-7جلسدات شدورای مرکزی شداخه به طور منظم حداق ماهی يك بار با حضدور اعضدای اصدلی و علی البدل برگزار
میشود.
 .2-2-7دبیر شداخه مسدئولیت برگزاری جلسده ،ارسدال دسدتور جلسده ،تهیه صدورتجلسده و پیگیری تصدمیمات جلسدات را به
عهده دارد و تصوير صورتجلسات را بالفاصله برای اعضای جلسه ،و دبیرخانه کمیته شاخهها ارسال مینمايد.
.3-2-7
 .4-2-7چنانچه هريك از اعضدای اصدلی شدورای مرکزی دو جلسده متوالی غیبت غیرموجه يا چهار جلسده متناوب غیبت
داشدته باشدد؛ با انجام رای گیری در جلسده شدورای مرکزی و اخذ حدنصداب آرا ،مسدتعفی تلقی شدده و عضدو
علیالبدل با درج در صددورتجلسدده شددورای مرکزی جايگزين وی میشددود .رئیس شددورای مرکزی شدداخه ها
مسئولیت دارد گزار غیبت اعضا و تغییرات شورای مرکزی را کتبا به رئیس کمیته شاخهها اعالم نمايد.
 .5-2-7چنانچه جلسدات هیات مديره شداخه بصدورت  3جلسده متوالی و يا  5جلسده متناوب برگزار نشدود  ،کمیته شداخه
ها نسدبت به اخذ دلی برگزار نشددن جلسده از شدورای مرکزی شداخه اقدام می نمايد و تذکرات الزم به صدورت
مکتوب داده خواهد شد.
 -3-7مدت زمان شورای مرکزی شاخهها
 .1-3-7شورای مرکزی شاخه در گردهمايی عمومی سالیانه شاخه و برای مدت زمان دو سال انتخاب می گردند.

صفحه  9از15
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آیین نامه شاخه ها
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کد سند IrPMA-SY/-19-RG-01009 :

 .8وظايف و مسئولیتهای شورای مرکیی شاخههای انجمن
وظايف و مسدئولیتهای شدورای مرکزی شداخههای انجمن ،در قال اهداف انجمن و شداخه و فعالیتهای مشدروح در ماده  4اين
آيیننامه به شرح زير ذي میباشد:
 -1-8شرح وظايف
 .1-1-8برنامهريزی و اجرای فعالیتهای ادواری و ساالنه شاخه بر اساس اهداف و برنامههای ساالنه کمیته شاخه ها
 .2-1-8برگزاری گردهمايی عمومی محابق با شرايط ذکر شده در ماده  7اين آيیننامه؛
 .3-1-8ارائه برنامه و گزار

عملکرد دورهای و موردی شاخه و تمامی مکاتبات و صورتجلسات شاخه به کمیته شاخهها؛

 .4-1-8حضدور در نشدسدتهای مجازی بررسدی فعالیت شداخهها که هر شدش ماه يك بار به دعوت کمیته شداخهها برگزار
میشود؛
 .5-1-8ارائه پیشنهادات سازنده برای بهبود و گستر

فعالیتهای انجمن و ارتقای مديريت پروژه در محدوده شاخه .

 -2-8رئیس شورای مرکزی شاخه پاسخگوی اصلی تمام اقدامات شاخه در مقاب کمیته شاخهها و هیئتمديره انجمن است.
 -3-8تخصی

و تجهیز دفتر شاخه منحبق با شرايط مندرج در ماده  9اين آيیننامه.

 -4-8همکاری و ارتباط با انجمن :ارتباط رسددمی شدداخهها با انجمن از طريق رئیس شددورای مرکزی شدداخه با رئیس کمیته
شداخهها میباشدد .در مواردی که طبق اين آيیننامه ارتباط با کمیتههای انجمن تعريف شدده باشدد ،الزم اسدت رونوشدت
مکاتبات و ايمی ها برای رئیس کمیته شاخهها ارسال گردد.

 .9شرايط دفتر شاخههای انجمن
به منظور انجام فعالیتهای شداخه و تصددی امور اداری الزم اسدت دفتر مناسدبی برای انجام فعالیتهای شداخه تخصدی
تجهیز گردد:

يافته و

تبصاره  :12اسددتفاده از فضددای رايگان که توسددط سددازمانها و نهادهای دولتی و به ويژه دانشددگاههای حامی انجمن و
همچنین شدرکت های خصدوصدی با عضدويت معتبر حقوقی انجمن در اختیار شداخه قرار میگیرد ،درصدورتیکه
از شرايط مناسبی به لحاظ فضای کاری و امکانات زيربنايی و غیره برخوردار باشد ،در اولويت است.
مح دفتر پس از بررسی و تأيید کمیته شاخهها به هیئتمديره انجمن اطالعرسانی میشود.
 -1-9تجهیز دفتر
 .1-1-9دارا بودن حداق امکانات سختافزار ی و نرمافزاری
 .2-1-9دارا بودن نیروی انسانی الزم ؛

صفحه  10از15
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کاربران  :عمومی – شاخه ها
کد سند IrPMA-SY/-19-RG-01009 :

 .10تعهدات طرفین
 -1-10تعهدات انجمن در قبال شاخههای انجمن
 .1-1-10اجرای کام مفاد اين آيیننامه و حصددول اطمینان از هماهنگی آيیننامهها و منشددورهای کلیه کمیتهها و
کارگروههای انجمن با مفاد اين آيیننامه؛
 .2-1-10اعحای مجوزهای تأسیس و فعالیت به شاخهها؛
 .3-1-10ابالغ برندامده اسدددتراتژيدك انجمن ،تمدامی آيینندامدههدا و منشدددورهدای مصدددوب فعلی و آتی کلیده کمیتدههدا و
کارگروههای انجمن به کمیته شاخهها جهت ابالغ به شاخهها؛
 در مرحله برنامهريزی فعالیتها ،مکاتبات با کمیته شاخهها و در مراح عملیاتی با شورای مرکزی شاخههاو رونوشت به کمیته شاخهها انجام میشود.
 فعدالیدتهدا و رويددادهدای کمیتدههدا و کدارگروههدای انجمن در محددوده فعدالیدت شددداخده هدا ،حدداقد دو هفتدهپیش از شروع ،کتبا به کمیته شاخهها اعالم تا هماهنگیهای اجرايی الزم با شاخه انجام شود.
 .4-1-10ارائه اطالعات کام اعضای هر يك از شاخهها برای کمیته شاخهها و هیئتمؤسس /شورای مرکزی شاخهها
(توسط کمیته عضويت)؛
 .5-1-10تال برای معرفی و اخذ سدهمیه برای اعضدای هیئتمؤسدس /شدورای مرکزی شداخهها برای شدرکت در
سمینارها ،کنفرانسها و همايشهای دعوت شده از انجمن در مواردی که اخذ سهمیه امکان داشته باشد؛
 .6-1-10همکاری با شدداخه های انجمن در برگزاری برنامههای محدوده فعالیت شدداخه هاکه قبالً به تصددوي انجمن
رسیده است؛
.7-1-10

پرداخت سهم شاخهها از درآمدهای حاصله مشروح در بند  2-11طبق شرايط بند  5-11توسط انجمن.

 -2-10تعهدات شاخه های انجمن در قبال انجمن
 .1-2-10اجرای کام مفاد اين آيیننامه؛
 .2-2-10رعايت کام منشور اخالقی انجمن در اجرای وظايف شاخههای محدوده فعالیت شاخه ها؛
 .3-2-10اجرای کام مفاد اساسنامه انجمن ،آئیننامهها ،مصوبات و دستورالعم های ابالغی؛
 .4-2-10عدم سدوءاسدتفاده از نام و شدرايط حرفهای انجمن به نفع اشدخاص حقیقی يا حقوقی و عدم ايجاد هرگونه
تعهد و شبهه از اين نظر؛
 .5-2-10عدم انجام هرگونه کار موازی و رقابت با کار اعضای انجمن در محدوده فعالیت شاخه هامربوطه؛
 .6-2-10دريافت نظرات و يا تأيیديه از انجمن در فعالیتهايی که تاکنون انجام نشده و يا خارج از آيیننامهها ،مصوبات
و دستورات انجمن میباشد؛
 .7-2-10عدم واگذاری فعالیتهای تعهد شده به انجمن در ارتباط با شاخههای انجمن به افراد يا شرکتهای ديگر؛
 .8-2-10همکاری کام شورای مرکزی شاخه ها با کمیته شاخهها در چارچوب آيین نامه ها و قوانین انجمن
 .9-2-10رفتار کامالً عادالنه و منصفانه با اعضای شاخه.
صفحه  11از15
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آیین نامه شاخه ها

کد سند IrPMA-SY/-19-RG-01009 :

سامانه مدیریت یکپارچه انجمن مدیریت پروژه ایران

 .11منابع مالي شاخههای انجمن
 -1-11بودجه شاخه های انجمن
برنامه و بودجه ساالنه شاخههای انجمن طی مراح زير تهیه و تصوي میشود:
 .1-1-11استعالم کمیته برنامه وبودجه انجمن از کمیته شاخهها همراه با فرمتهای ارائه اطالعات؛
 .2-1-11گردآوری ،جمعبندی ،تکمی و نهايیسدازی برنامهها ،اهداف و بودجه شداخهها توسدط کمیته شداخهها و
ارسال به کمیته برنامه و بودجه؛
 .3-1-11ابالغ بودجه از طرف انجمن به کمیته شاخهها جهت ابالغ به شاخههای انجمن برای اجرا.
 -2-11درآمد و اعتبارات کسب شده شاخههای انجمن
به منظور انجام وظايف و پیشدددبرد اهداف و برنامههای شددداخه و تأمین هزينههای دفاتر (از جمله اجاره ،پشدددتیبانی،
تجهیزات ،نیروی انسانی و غیره) ،درآمدهای شاخهها به شرح زير تعريف می گردد :
 1-2-11آموزش :
 1-1-2-11کلیه در آمدهای ناشی از برگزاری دوره آموزشی و خدمات آموزشی متعلق به شاخه خواهد بود.
2-1-2-11

شاخه موظف است برای برگزاری دوره و کارگاه فقط از همکاران آموزشی انجمن استفاده

نمايد.
3-1-2-11

درآمد ناشی از صدور گواهینامه آموزشی متعلق به انجمن می باشد که بايد در قیمت دوره

قبال لحاظ شده باشد.
 2-2-11اسپانسری :
تمامی درآمد ناشی از جذب اسپانسر متعلق به شاخه خواهد بود .این مبالغ می بایست ابتدا به حساب انجمن
واریز شده و سپس به شاخه تخصیص می یابد.
 3-2-11عضويت :
1-3-2-11

 %50از مبلغ حق عضدويت ريالی پرداختی هر عضدو متعلق به شداخه مربوطه خواهد بود%50 .

ديگر که شام هزينه های عضويت نیز می باشد سهم دفتر مرکزی انجمن می باشد.
2-3-2-11

شرط پرداخت آن است که عضو مربوطه در هنگام ثبت نام ،مرجع عضويت خود را شاخه مربوطه اعالم

نمايد.
 4-2-11جوايز ملی مديريت پروژه و مدير پروژه برتر :
1-4-2-11

مبلغ  %10از هر دريافتی بابت ثبت نام هر فرد معرفی شده در هر يك جوايز ملی مديريت پروژه و

مدير پروژه برتر به حساب شاخه معرفی کننده منظور خواهد شد.
2-4-2-11

شرط تخصی

اين مبلغ ،واريز قحعی و بدون برگشت حق ارزيابی به حساب انجمن می باشد .اين

مبلغ پس از اتمام ارزيابی پروژه ها به اعتبار مناطق تخصی

می يابد.

 5-2-11گواهینامه ها
1-5-2-11

چهارسححی :
1-1-5-2-11شاخه در اين حوزه می تواند از برگزاری دوره آموزشی کس درآمد کند.
صفحه  12از15
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کاربران  :عمومی – شاخه ها
کد سند IrPMA-SY/-19-RG-01009 :

2-1-5-2-11از هر فرد معرفی شده برای شرکت در آزمون چهارسححی  %10از خال

پرداختی ريالی

متقاضی به حساب اعتبار شاخه منظور می گردد.
 2-5-2-11مشاورين و مدرسین :
با توجه به ماهیت اين گواهینامه در اين حوزه درآمد مشخصی برای شاخه شناسايی نشده است.
 3-5-2-11گواهینامه دلتا :
1-3-5-2-11از مبلغ حق الزحمه (ريالی) پرداختی هر شرکت متقاضی که برای ارزيابی و يا دريافت
گواهینامه دلتا توسط شاخه معرفی شود؛  %5اعتبار به حساب ،اعتبار شاخه منظور می گردد.
2-3-5-2-11مبلغ مذکور پس از پرداخت قحعی و اتمام ارزيابی به شاخه تخصی

خواهد يافت.

 6-2-11ساير هدايا و در آمدهايی که شاخه مستقال آنها را کس می نمايد:
1-6-2-11

اين هدايا اگر بصورت غیر نقدی باشند؛ با صالحديد شورای مرکزی و به نفع انجمن استفاده خواهند

شد.
2-6-2-11

هدايا و درآمدهای نقدی می بايست به حساب انجمن واريز شده و بصورت اعتبار در تنخواهد شاخه

شارژ خواهد شد.

 -3-11نحوه تخصیص نقدينگي به صورت زير خواهد بود :
 1-3-11برای هر شاخه تنخواهی معادل ( β2محابق با آيین نامه معامالت) تخصی

می يابد

 2-3-11تنخواه دار ،رئیس شورای مرکزی شاخه می باشد.
 3-3-11اعتبار کسد شدده محابق با بند  2-11فو االشداره؛ بصدورت تنخواه در اختیار رئیس شداخه قرار گرفته و
متناس با اعتبار موجود برای شاخه شارژ خواهد شد.
 4-3-11انجمن سداالنه مبلغ مشدخصدی را بعنوان بودجه پايه برای شداخه ها در نظر خواهد گرفت .که بر اسداس
ارزيابی عملکرد به آنها تخصدی خواهد يافت .اين مبلغ از حداق  1βتا  3βمتناسد با عملکرد شداخه
خواهد بود
رئیس شدورای مرکزی شداخه ملزم به تنظیم اسدناد پرداخت محابق با روال دفتر مرکزی انجمن
4-11
بوده و می بايسدت گزار مالی  3ماهه خود را تا ده روز پس از پايان هر فصد به دفتر مرکزی (کمیته برنامه
و بودجه) ارائه نمايد( .اين فعالیت می تواند از جان رئیس ،به دبیر شاخه واگذار شود)
5-11

نحوهی هزينهکرد شاخهها می بايست محابق با آيیننامه معامالت انجمن صورت پذيرد

6-11

درصورت انحالل شاخه ،کلیه وجوه موجود در حساب جاری شاخه به حساب جاری انجمن منتقل ميشود.

 12امور اداری
 1-12شداخههای انجمن از الگوی سدربر و مهر انجمن با نام شداخه ،نشدانی و شدماره تماس /تماسهای دفتر خود اسدتفاده
مینمايند .شاخهها مجاز به طراحی لوگو ،سربر و مهر به صورت مستق نیستند.

صفحه  13از15
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سامانه مدیریت یکپارچه انجمن مدیریت پروژه ایران

2-12

کاربران  :عمومی – شاخه ها
کد سند IrPMA-SY/-19-RG-01009 :

نامهها و مکاتبات شداخهها با امضدای رئیس شدورای مرکزی شداخه معتبر اسدت و بايد رونوشدت آنها برای رئیس کمیته
شاخهها ارسال گردد.
تبصاره  :13رئیس شدورای مرکزی شداخه میتواند با مصدوبهای که به تأيید کمیته شداخهها برسدد ،حق امضدا را برای
مدت معین به ساير اعضای شورای مرکزی شاخه تفويض نمايد.

3-12

مکاتبات فرامنحقهای تنها با امضاء رئیس کمیته شاخهها انجام میشود.

4-12

مکاتبات با ديگر شاخهها مجاز بوده و بايد رونوشتی از آن برای کمیته شاخهها ارسال شود.

5-12

مسئولیت ثبت و ضبط مستندات شاخهها به عهده دبیر شاخه است.
شداخهها بايد دارای بايگانی جهت نگهداری کلیه نامههای وارده ،صدادره ،صدورتجلسدات انجمن ،رونوشدت اسدناد تنخواه
و  ...بوده تا در موارد لزوم به کمیته شددداخهها ،هیئتمديره انجمن ،بازرس انجمن ارائه يا تحوي شدددود .تمامی اين
مسدتندات بر اسداس دسدتورالعم های کنترل مسدتندات و کنترل سدوابق انجمن نگهداری و از هر شدورای مرکزی به
شورای بعدی تحوي میشود.

6-12

تصدوير صدورتجلسدههای شدورای مرکزی و کلیه مصدوبات در کمیتهها و کارگروههای شداخهها بايد پس از امضدا حداکثر
طرف مدت دو روز کاری توسط دبیر شاخه برای رئیس کمیته شاخهها ارسال شود.

7-12

شداخهها میتوانند فعالیتهای خود را در بخش ويژه شداخه خود در سدايت انجمن انعکاس دهند و در صدورت لزوم
تنه با مجوز هیات مديره انجمن مجاز به راهاندازی سدايت مسدتق خواهد بود .در اين صدورت هم می بايسدت آدرس
سايت برگرفته از دومین اصلی انجمن ) (IPMA.IRباشد.

 13مکانییم نظارت انجمن بر شاخهها
پايش و ارزيابی عملکرد شدداخههای انجمن توسددط کمیته شدداخهها به نمايندگی از انجمن انجام و نتايج و بازخوردهای الزم به
هیات مديره انجمن و شددورای مرکزی شدداخه ارائه و حس د مورد بر اسدداس مفاد آيیننامه تصددمیمات مقتضددی اتخاذ و اعمال
میشود .مکانیزم نظارت به شرح زير است:
1-13

کنترل و پايش پیشرفت برنامههای اجرايی ارائه شده؛

2-13

دريافت گزار های عملکرد سه ماهه و مکاتبات و صورتجلسههای شاخهها؛

3-13

ارزيابی و ممیزی حضوری در خصوص مکاتبات و اسناد مرتبط با فعالیتهای انجمن در شاخهها در صورت لزوم؛

4-13

حضدور موردی (با هماهنگی) نماينده کمیته شداخه ها در جلسدات شدورای مرکزی شداخه به صدورت حضدوری يا آنالين جهت رصدد
فعالیت ها

5-13

بررسی اسناد مالی شاخه و تهیه گزار

ساالنه جهت جلسه گردهمايی عمومی شاخه؛

6-13

بررسی گزار های دورهای عملکرد شورای مرکزی ؛

 14موارد تعلیق يا انحالل شاخه و لغو عضويت افراد در هیئتمؤس
 1-14موارد تعلیق فعالیت شاخه

صفحه  14از15

 /شورای مرکیی
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کاربران  :عمومی – شاخه ها
کد سند IrPMA-SY/-19-RG-01009 :

 1-1-14تغییر در شدرايط فعالیت شداخه طبق مفاد ماده ( 5کاهش اعضدای حقیقی و حقوقی) به گونهای که شدورای
مرکزی شاخه نتواند تا زمان تشکی گردهمايی عمومی ساالنه نسبت به افزايش اعضا اقدام نمايد.
 -بنا به تشخی

کمیته شاخهها امکان تعیین مهلت حداکثر شش ماه وجود دارد.

 2-1-14عددم رعدايدت تعهددات منددرج در بندد  10-2اين آيینندامده طبق گزارشدددهدای بدازرس انجمن علیرغم تدذکرات
کتبی کمیته شاخهها (حداکثر دوبار)؛
 3-1-14صدرف منابع مالی شداخه (فعالیتها و درآمدها) خارج از چارچوب اسداسدنامه ،آيیننامهها و مقررات انجمن
طبق گزار بازرس انجمن؛
 4-1-14عدم انجام امور محوله و وظايف و مسئولیتها در شاخه به صورت مؤثر.
 2-14موارد انحالل شاخه
 1-2-14هرگاه بنا به تشدخی کمیته شداخهها و تصدوي هیئتمديره انجمن ،دو شداخه اسدتانی در يکديگر ادغام و
شاخه منحقهای جديدی را تشکی دهند.
 2-2-14هرگاه بنا به تشدخی کمیته شداخهها و تصدوي هیئتمديره انجمن ،شداخه منحقهای به يك يا چند شداخه
منحقهای /استانی تقسیم شود.
 3-14موارد لغو عضويت افراد در هیئتمؤسس /شورای مرکزی
 1-3-14هرگونه تخحی اعضدای هیئتمؤسدس /شدورای مرکزی شداخهها از آيیننامهها ،مقررات و ضدوابط اعالمشدده
توسط انجمن و نیز وظايف و مسئولیتها و تعهدهای ذکر شده در اين آيیننامه؛
 2-3-14هرگونه سوءاستفاده از موقعیت ايجادشده به منظور تأمین منافعی غیر از منافع و صرفه و صالح انجمن؛
 3-3-14سوءاستفاده از اعتبار و يا نام و نشان انجمن؛
 4-3-14اعالم رسمی نارضايتی بیش از  50درصد اعضای قانونی شاخه؛
 5-3-14عدم انجام امور محوله و وظايف و مسئولیتها در شاخه به صورت مؤثر؛
تبصره  :14اثبات موارد فو بنا بر ادله کافی و با تشخی

کمیته شاخهها و هیئتمديره انجمن میباشد .درکلیه موارد اختالفی

بین انجمن و هیئدتمؤسدددس /شدددورای مرکزی شددداخده ،نظر هیئدتمدديره انجمن بده عنوان مرجع تشدددخی
تصمیمگیری نهايی مبنای عم خواهد بود.

و

تبصاره  :15در صدورت انحالل شداخه انجمن  ،کلیه دارايیهای منقول و غیرمنقول شداخه حسد مورد به انجمن منتق و در
اختیار هیئتمديره انجمن قرار خواهد گرفت.

مراجع و مستندات مرتبط

• منشور کمیته شاخههای انجمن ؛

اين آيیننامه در  14ماده و  15تبصره در جلسه مورخ  ............................هیئتمديره انجمن مديريت پروژه ايران به تصوي رسید.
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