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 کلیات .1
  ،انجمن هایفعالیت و اعضدا  روزافزون گسدتر  ،کشدور در  پروژه مديريت یبالندگو  رشدد در رانيا  پروژه تيريمد  انجمن مهم نقش به عنايت با

 برقراری منظور  به همچنین و  کشدور هایاسدتانمناطق/  تمامی در پروژه مديريت تخصدصدی  و صدنفی ،یعلم  هایفعالیت توسدعه ضدرورت

سدراسدر کشدور  در انجمنهای هشداخ ايجاد ضدرورت نمايند،می فعالیت کشدور  هایاسدتان مناطق/ در که پروژه مديريت جامعه با ترنزديك ارتباط
 د.شویم مشاهده وضوح به

 

 هدف .2
 مناسد  یدهسدازمانمنظور   بهانجمن،   یهاشداخه یو راهبر تيريمد  ،سیسدأت یمقررات معین برا وضدوابط  ، وضدع نامهینيآاز تدوين اين   هدف
 انجمن درخارج از  یاعضدا  به  خدمات  ارائه  تسدهیل  ؤثرتر،م ارتباطات  یبرقرار  انجمن، بیشدتر  توسدعه  امکان  و  ترگسدترده  شدبکه  به یدسدتیاب جهت
 .باشدیم کشور سطح در اعضا ترمستحکم اتحاد یبرقرار و آنان مشکالت رفع و تهران استان محدوده

 

 تعاريف .3
 تهران شهر در مستقر ،رانيا پروژه تيريمد انجمن :انجمن -1-1

 منطقه  اي  اسددتان يك در نامهینيآدر اين   شدددهتعیین  یمعیارهاو   طيشددرابه    توجه با که اسددت انجمن  از  ایشدداخه :انجمن  شااخه -1-2

 نامهنيیآدر اين  شدهتعیین اختیارات حدود و ضوابط طبق و انجمن  ترانظ تحتشده و    سیسأت  (وارجمه  استان چند)شامل  جغرافیايی
 شود.نامیده می «شاخهيا » «انجمن »شاخهدر مواردی به اختصار در اين مستند  انجمن شاخه .پردازدمی نقش ايفای به

 .است انجمنارکان  عهدهه ب تختيپا امور یریگیپ و کندینم سیتأس شاخه تختيپا در انجمن

 ريسددا و  هاشدداخه انیارتباط مسددتمر م جاديا تيمامور با که  ،از ارکان انجمن  یکي :)مرجع ارزيابي(های انجمنشااخه  تهیکم -1-3

روزرسدانی آن را به هنامه و در صدورت لزوم بو مسدئولیت نظارت بر اجرای دقیق اين آيین  شدده اسدت لیانجمن تشدک  یهاتهیارکان و کم
 شود.نامیده می «هاشاخه کمیته»اختصار  بهاين مستند  دردر مواردی مديريت پروژه ايران  انجمنهای های شاخهکمیته. عهده دارد

 به  انجمن،و مسدتندات   اسداسدنامهبا   مطابقهسدتند که   رانيا پروژه تيرياز انجمن مد يیاعضدا :انجمن يحقوق  /يقیحق یاعضاا -1-4

 .ندادهش شناخته انجمن یحقوق /یقیحقعضو  نوانع

 اعضدای حضدور.  به عضدويت انجمن درآمده اندتحت پوشدش شداخه محدوده  دراعضدای حقیقی/ حقوقی انجمن که   :شااخه عضاایا -1-5

 ياو  تولد معنای  به  حقیقی اعضدای حضدور.  اسدت  اسدتان /منطقهدر شدان  فعالیتاصدلی   يا محلو  آنها   مرکزی دفترمعنای ثبت   به  حقوقی
و انتخاب آن توسدط افراد اختیاری می باشدد که در زمان درخواسدت عضدويت می توانند    اسدت  اسدتان /منطقه دراشدتغال  ياو   سدکونت

 شاخه خود را تعیین نمايند.

انتخاب  عضو  توسط  موردنظرالزم است شاخه    شاخهاز يك   بیشصورت ارتباط عضو با    درو   ها مجاز نیستعضويت همزمان در شاخه
 .شود اعالمبه کمیته عضويت و 

مسدئولیت شدوند و ها انتخاب میتوسدط کمیته شداخه کهحقیقی/ حقوقی انجمن  اعضدایمتشدکل از  یئتیه: شااخه  سا ؤم ئتیه -1-6

هیات موسدس   .اسدت  یرانتفاعیغ و  یاسدیرسدیغ ،یاریاخت  داوطلبانه، هاشداخهمؤسدس ئتیه در  تيعضدو .ندعهده داره  شداخه را ب  سیتأسد
 می بايست عضو شاخه مورد نظر باشند.

عمومی شداخه   گردهمايی عمومی جلسده در  شداخه اعضدای  توسدط که  شداخه اعضدایمتشدکل از  یئتیهشااخه:   شاورای مرکیی -1-7

 هاشداخه شدورای مرکزی در تيعضدو .دارند  عهدهرب را  شداخه اداره  مسدئولیتپس از تنفیذ توسدط هیات مديره انجمن ،   و شدده  انتخاب
 .است یرانتفاعیغ و یاسیرسیغ ،یاریاخت داوطلبانه،
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 انجمن یهاشاخه  فعالیتدامنه   .4
که  يیشدده شدامل اسدتانها  نیدر محدوده منطقه مع پروژه مديريت  انجمن هایفعالیت و اهداف گسدتر  و توسدعه یانجمن در راسدتا  یهاشداخه

به ، گردد  یم یو با عنوان مناطق تحت پوشدش معرف  دهیرسد رانيپروژه ا تيريانجمن مد  رهيمد اتیشداخه ها و ه تهیکم ديیبه تا سیدر بدو تاسد
 :نمايندفعالیت میو تحت نظارت کمیته شاخه ها  شرح زير 

در رأس در راسدتای فعالیت های انجمن مديريت پروژه ايران  مديريت پروژه و توسدعه دانش و مهارت های  فعالیت علمی 1- 4
 ؛هاو اولويت فعالیت شاخه

 جايگاه انجمن  یارتقا برای تال  و انجمن خصوص در رسانیاطالع 2- 4
 ؛شاخهافزايش و گستر  آخرين تجارب مديريت پروژه در  3- 4

 روز مديريت پروژه؛بهتشويق و ترغی  مستمر اعضا به لزوم توجه بیشتر به دانش و تجارب  4- 4

های تأثیرگذار در سددطح  تعامل با مسددئوالن و کانونپروژه های هر منطقه وانواع  با    مرتبطحل برای مسددائل شددناسددايی و ارائه راه 5- 4
 ؛مديريت پروژه ايران  با هماهنگی انجمن استان مربوطه /همنطق

 ؛برای تحقق اهداف انجمن و شاخه ای/ استانیهای منطقهبرداری از توان و ظرفیتبهره 6- 4

 شاخه؛ فعالیت محدوده در بطتمر هایسازمان و اجتماعی علمی، صنفی، هایارتباط مستمر با انجمن برقراری 7- 4

 غیره و  آموزشدی  علمی،  هایفیلم  ای،افزارهای رايانهمکاتبات انجمن، نرمص نشدريات و خصدو در  رسدانیدر توزيع و اطالع همکاری 8- 4
 و انجام تبلیغات در خصوص معرفی انجمن مديريت پروژه ايران در منطقه / استان ها  شودمی مشخص انجمن طرف از که

نظیر    ستانیای/  امنطقه  رويدادهای   در  انجمن  حضور  و  مشارکت  جهت  انجمن،  به  مربوط  هایفعالیت  اجرای  و  ريزیبرنامه   هماهنگی، 9- 4
 ؛و غیره هانارها، کنفرانسسمی ها،نمايشگاه

  شداخه فعالیت محدوده در که فرهنگی و صدنعتی علمی، مراکز از علمی بازديدهای سداماندهی و ريزیبرنامه در انجمن با همکاری 4-10
 باشد؛میانجمن 

 هاسدیاسدت داشدتن درنظر  با انجمن  یهاکارگروهو    هاتهیکم با متناظر  هااسدتان /طقامن در  تخصدصدی  یهاکارگروه و هاتهیکم تشدکیل 4-11
 انجمن؛ اهداف و

 ؛تحت پوشش هایمناطق/ استان در با اعضای شاخه و ساير نهادها انجمن ارتباطات تسهیل 4-12

 سددايرو   ی شدداخهبه اعضددا  ، برگزاری دوره های آموزشددی و نیز معرفی متقاضددیان حضددور در رويدادها و خدمات انجمنبازاريابی 4-13
 متقاضیان 

 کمكو  مرتبطهای رشته  وپروژه  تيريمددر حوزه  فعالاشخاص حقیقی و حقوقی  بین از انجمن جديد  اعضای جذببرای   تال  4-14
 ؛آنان صالحیت اولیه ارزيابی در انجمنعضويت  کمیته به

 اعضا؛ برای انجمن طرف از آمده دستهب هایمزيت و هافعالیت بین هماهنگی ايجادارائه راهکار برای  4-15

 ؛انجمن یهابرنامه و اهداف به بهتر دهیسامان جهت انجمن به هااستان طق/امن در اعضا نظرات و اربتج انتقال 4-16

 انجمن؛ هایسیاست با هماهنگ و همراستا ،هااستان /طقامن در یو خصوص دولتی هایسازمان حمايت کس  برای تال  4-17

 ؛و شاخه انجمنکرد لعم یارتقاو  يیافزاهم درجهت هاشاخه گريد با تعامل وارتباط  یبرقرار 4-18
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و آيین نامه های و بخش نامه ها در  انجمنمديره هیئتمصددوبات   ،اسدداسددنامه  موضددوع  اهداف، با  مرتبط  هایسدداير فعالیت  انجام  4-19
 ؛تحت پوشش شاخه طقامن محدوده 

دولتی و خصدوصدی اسدتانی در زمینه ارزيابی عملکرد طرح ها و پروژه ها و دسدت اندرکاران   یهمکاری با نهادهای برنامه ريز و اجراي  4-20
 کمیته شاخه ها و نظارت با هماهنگیآنها 

 بر عالوه)  ديگری  یهايا کارگروه هاتهیکم تشدکیل کهدرصدورتیاما .  اسدت انجمن  مصدوب سداختار با منطبق  ،هاشداخه سداختار: 1تبصاره  

، اقدامات الزم هاشداخه کمیتهت مجوز از درياف و  شداخه  طرف از کتبی  درخواسدت از پس  يابد، ضدرورت( انجمن در موجود تخصدصدی  هایتهیکم
 انجام خواهد شد.

 به نسدبت  توانندینم هاشداخه و  بوده انجمن مديرههیئت مصدوب هایبرنامه و هادر چارچوب اسداسدنامه، سدیاسدت هاشداخه  هایفعالیت: 2  تبصاره

 را  انجمن یاعضدددا با  رقابت جنبه  ،آن  به  مربوط  فعالیت که اقتصدددادی هایبنگاه با قرارداد و پروژه نوع  هر اجرای و پذير   اخذ،
 .نمايند اقدام باشد داشته

 و  برتر پژوهش  برتر،)پروژه   پروژه تيريمد یملو جوايز آموزشددی  ،در حوزه گواهینامه های حرفه ای )ملی و بین المللی( هاشدداخه :3  تبصاره

بازاريابی، برگزاری دوره آموزشی و نیز معرفی متقاضیان مشارکت نموده و نمی توانند صادر اطالع رسدانی،  تنها از طريق انجام  ،  ...(
و يا سدداير مربوطه می توانند میزبان برگزاری آزمونهای تخصددصددی   اما با هماهنگی کمیته هایکننده اين گواهینامه ها باشددند. 

 باشند. فوق الذکر با مديريت کمیته اصلی مربوطه رويدادهای  

ای های ديگر مداخلهها در امور مناطق/ اسدتانها محدود به همان منطقه/ اسدتان خواهد بود و شداخهمحدوده فعالیت شداخههمچنین   :4  تبصاره

 نخواهند داشت.

 

 انجمن   یهاشاخه  تأسی  .5
 تأسیس طيشرا 5-1

)بايد حداقل يك عضددو حقوقی از بخش   یحقوق عضددو  3 حداقل که  یيهااسددتان /مناطق در تنهاانجمن   یهاشدداخه فعالیت مجوز
 .شودمیصادر  باشد، داشته وجوددر آن  یقیحق عضو 30و خصوصی باشد( 

 عضو حقیقی انجام شود. 15تواند با حضور يك عضو حقوقی و صدور مجوز تأسیس و آغاز مراحل تأسیس می

، امکان 5-1پتانسدیل بالقوه منطقه مورد نظر جهت تاسدیس شداخه می بايسدت به گونه ای باشدد که عالوه بر دارا بودن شدرايط بند   :5  تبصاره

گسدتر  فعالیت های انجمن در محدوده فوق وجود داشدته باشدد. اين مهم به تشدخیص هیات موسدس شداخه و تايید کمیته شداخه 
 ها خواهد بود.

 صدور مجوز تأسیساقدامات مقدماتی و   5-2
و    استان /منطقهدر   انجمن  یقیحق  عضو 8و   یعضو حقوقيك  حداقل  درخواستاقدامات مقدماتی بنا به   5-2.1

 ؛شودآغاز میها و ارائه درخواست کتبی به رئیس کمیته شاخهاز طرف ايشان  نفر نماينده 3معرفی 

اسدتعالم   کمیته عضدويت انجمناز را   اسدتان متقاضدی /منطقهاعضدای حاضدر در   یاسدامها کمیته شداخه 5-2.2
 دهد؛و کمیته عضويت فهرست کامل اعضا و اطالعات ايشان را ارائه می ؛نمايدمی

و    موردنظر  استان  /منطقه در مناس ها درخواست را بررسی و در صورت اطمینان از ظرفیت  کمیته شاخه 5-2.3
 .نمايدصورت کتبی اخذ میمديره بهشاخه را از هیئت مجوز تأسیسامکان تأسیس شاخه، 

  سیتأس مراحل 5-3
 شود:طی میزير مراحل ، صدور مجوز تأسیسپس از 
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طبق بند که حاضدر در منطقه    از بین نمايندگان متقاضدیان يا سداير اعضدای انجمنرا مؤسدس  هیئت ،هاکمیته شداخه 5-3.1
 نمايد؛انتخاب میپس از انجام مصاحبه حضوری/ مجازی  ،حائز شرايط باشند 4-5

ها به عنوان رئیس  نفر باشدد که يکی از آنها از سدوی کمیته شداخه 5تا   3تواند بین مؤسدس میهئیتاعضدای تعداد  5-3.2
 شود.معرفی می

مؤسدس  شدود و هیئتمديره انجمن صدادر میاز طرف رئیس هیئت به پیشدنهاد کمیته شداخه ها،  ؤسدسمحکم هیئت 5-3.3
ها نامه، با هماهنگی کامل با رئیس کمیته شداخهوظیفه دارد اقدامات الزم برای تأسدیس شداخه را بر اسداس اين آيین

  حداکثر شش ماه به انجام برساند؛ ظرف
ها ارسددال کمیته شدداخه خانهدبیررای  های خود را بفعالیتماهانه  هیئت مؤسددس تصددوير صددورتجلسددات و گزار   5-3.4

 نمايد.می
اعضدای را به اطالعات مؤسدس هیئتدسدترسدی آنالين   هاشداخهکمیته عضدويت بر اسداس درخواسدت رسدمی کمیته  5-3.5

 ؛نمايدبرقرار میحاضر در شاخه 
 6ه مادرا طبق گردهمايی شداخه مؤسدس در صدورت اطمینان از ايجاد شدرايط تأسدیس شداخه، مقدمات برگزاری  هیئت 5-3.6

 نمايد؛  میفراهم 
نمايد از طريق  مؤسس تال  مینباشد، هیئت فعالیتشرايط  حائز    شدهمعرفی  استان متقاضی  /در صورتی که منطقه 5-3.7

 تمديد عضويت اعضای قديمی، تعداد اعضا را به حد نصاب برساند.پیگیری جذب اعضای جديد و 
 شود.برگزار می 6بر اساس ماده گردهمايی شاخه  5-3.8
،  شدداخه  شددورای مرکزیو نخسددتین جلسدده   مديره انجمن در اولین جلسدده خود بعد از انجام انتخابات شدداخههیئت 5-3.9

 .نمايدرا صادر می شورای مرکزیاعضای م احکادستور آغاز فعالیت شاخه و نموده و صحت انتخابات را بررسی 

مؤسدس وجود ها يك بار امکان تمديد احکام هیئتشداخهبا تشدخیص کمیته  شدش ماه، مدت در صدورت تشدکیل نشددن شداخه طی  : 6  تبصاره

 شود.تکرار می 3-5تمامی مراحل بند وگرنه  دارد.

 مؤسسئتیه یعضاشرايط احراز ا 4- 5
  ره يمدئتیيا يکی از اعضدددای ه  مديرعامل نینفر از ب  كيد  تنهدا  ،یحقوق یاعضدددا  طرف از) نجمن؛ا در تيدعضدددو 5-4.1

 (.شود معرفیشرکت،  ندهيبه عنوان نما تواندیم

 اعضای حقیقی بايد عضو اصلی باشند. 5-4.2
 .فرد خوداظهاری رب بنا یفریک نهیشیسوءپ نداشتن 5-4.3

 

 انجمن های شاخه  عمومي   گردهماييجلسات  .6
  شداخه یاصدل یکل اعضدااز  درصدد 30حداقل و با حضدور    شدودیم  لیتشدک بار كي  یسدال هاشداخه  گردهمايی عمومی 1- 6

  آرا معتبر است. تيبا اکثر آن ماتیتصم يافته ورسمیت 

 اقدامات الزم برای برگزاری عبارتند از  6-2
های  در سددايت انجمن و شددبکه شددورای مرکزی در برگزاری و نیز قبول کانديداتوری   فراخوان عالما 6-2.1

 شاخه انجام شود. توسط که بايد گردهمايی عمومی برگزاری حداقل دو هفته قبل از و... اجتماعی 
 اعضای اصلی مجاز به رای دادن و کانديداتوری در شورای مرکزی، لیست مدارك بررسی  6-2.2
تهیه گزار  عملکرد، گزار  مالی شدداخه و برنامه آتی شدداخه و سدد س اخذ تايید از کمیته شدداخه ها  6-2.3

 مورد و اخذ تايید از بازرس انجمن برای گزار  عملکرد و گزار  مالی 3برای هر 
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 گردهمايی عمومی فيوظا 6-3
 ريیسه گردهمايیانتخاب هیأت  6-3.1
 استماع و تايید گزارشهای عملکرد، مالی و برنامه های آتی و صدور تکلیف برای شاخه در صورت لزوم 6-3.2
 پیشنهادها و انتقادات اعضای شاخهو  گزار  کمیته شاخه های انجمن استماع 6-3.3
از طريق رای گیری از اعضددای  بار كي سددال دو  هربه هیات مديره شددورای مرکزی  یاعضددا معرفی 6-3.4

 شاخه 
 روز قبل از تاريخ برگزاری گردهمايی به استحضار بازرس انجمن برسد. 10گزار  ساالنه و مالی شاخه می بايست : 7 تبصره

 ارائه و قرائت گزار  بازرس انجمن توسط ناظر هیأت مديره انجمن در جلسه گردهمايی انجام می شود.: 8تبصره

 است. شورای مرکزیمؤسس و جلسات بعدی به عهده شاخه به عهده هیئت گردهمايی عمومیبرگزاری نخستین  4- 6
برای اقدامات ها  ، توسدط رئیس کمیته شداخهشدورای مرکزیمؤسدس/  شداخه پس از اعالم آمادگی هیئت  گردهمايی عمومیبرگزاری   5- 6

 شود.به دبیر انجمن اعالم می رسماًگیری و ...( های رأیالزم )انتشار آگهی، صدور تعرفه
و حداقل يك هفته قبل انجمن   تيسداوبدر   یکیالکترون یبه صدورت آگه  گردهمايی عمومی  لیتشدکاز اعضدای شداخه برای دعوت   6- 6

)نظیر های ديگری توانند بنا به تشدخیص خود و شدرايط شداخه مربوطه، از رو می شدورای مرکزیمؤسدس/ هیئت .پذيردیصدورت م
 بر مورد فوق استفاده نمايند.عالوه های اجتماعی، ايمیل و ...( های محلی، شبکهامهآگهی در روزن

 نيتدوانجمن   توسددطکه  يیهانامهنيیو براسدداس آ  (یکیالکترونحضددوری )مکتوب يا صددورت    هب  گردهمايی عمومیدر  یاخذ رأ 7- 6
 .استمجاز  شودیم

 می باشد. بالمانع ها شاخه گردهمايی عمومیدر به عنوان ناظر  شاخهاصلی غیر اعضای  حضور  8- 6
ده ای از ننماي  ،رئیس  شدود.یو دو ناظر اداره م یمنشد كي  س،یرئ كيمرک  از   یاسدهیرئتئیتوسدط ه گردهمايی عمومیجلسده  9- 6

 شود.انتخاب میيید اعضای حاضر در جلسه أاز اعضای شاخه با ت، ناظرين از اعضای شاخه و منشی کمیته شاخه ها
شورای های رأی، گزار   )شامل فهرست حاضران، برگهو ضمائم آن گردهمايی صورتجلسه تصدوير ، گردهمايی رئیسده هیئت 6-10

 نمايند.ها ارسال میکمیته شاخهرئیس برای را و ...(  انجمن ، گزار  بازرسمرکزی

ها را برای تأيید شداخهشدورای مرکزی  و ضدمائم مربوطه و صدورتجلسده نخسدت گردهمايی ها، صدورتجلسده  رئیس کمیته شداخه 6-11
 نمايد.ارسال میمديره انجمن هیئتنهايی 

مديره انجمن شدداخه را که به امضددای رئیس هیئت شددورای مرکزیه انجمن، مجوز فعالیت شدداخه و احکام اعضددای  دبیرخان 6-12
 نمايد.ها ارسال میرسیده برای ابالغ به شاخه، برای رئیس کمیته شاخه

اعالم به دبیرخانه و يا نماينده رسدمی هیات هر عضدو اصدلی می تواند به يك عضدو اصدلی حاضدر در جلسده برای رای دادن از طريق  :  9تبصاره

  وکالت بدهد. وکالت بايد به صورت مکتوب باشد. مديره

 .باشندشورای مرکزی داوطلبین عضويت در  نیاز ب دينبا سهیرئتیئه یاعضا: 10 تبصره

هیأت مديره حداقل يك نماينده به عنوان ناظر گردهمايی تعیین خواهد نمود که می بايسددت در جلسدده مذکور حاضددر باشددد. :  11تبصااره  

 صورتجلسات و روند برگزاری می بايست به تايید ايشان برسد.

 



 

 15 از 9 صفحه  

 

 شاخه هاآیین نامه 
 شاخه ها   –عمومی کاربران :   

 IrPMA-SY/-19-RG-01009  : سندکد  سامانه مديريت يکپارچه انجمن مديريت پروژه ايران 

 انجمنهای شاخه  شورای مرکزی .7
 ها شاخه  شورای مرکزی  ترکی  7-1

  نفر  دو ،(نفر عضو سه     ،ر یدب نفر يك  رئیس،  نفر يك شامل)نفر عضو اصلی   5 از مرک  هاشاخه شورای مرکزی 7-1.1
 باشد.  می البدل،علی عضو

توسط   ریدب  رئیس، شود، برگزار می  گردهمايی عمومیکه حداکثر يك هفته بعد از  شورای مرکزیدر اولین جلسه  7-1.2
 گردند. شده و به هیأت مديره معرفی می انتخاب  شورای مرکزیاعضای 

   شورای مرکزی جلسات  7-2
برگزار  ی  و علی البدلشداخه به طور منظم حداقل ماهی يك بار با حضدور  اعضدای اصدل شدورای مرکزیجلسدات   7-2.1

 شود.می
 به  را  جلسدات تصدمیمات پیگیری و صدورتجلسده تهیهارسدال دسدتور جلسده، برگزاری جلسده،   مسدئولیتشداخه   دبیر 7-2.2

 .نمايدمی ارسالها شاخه کمیته خانهجلسه، و دبیر اعضای برای بالفاصله راصورتجلسات  تصويرو  دارد عهده

 بتیغ متناوب جلسده چهار ايغیبت غیرموجه  یمتوال جلسده دو  شدورای مرکزیاصدلی  یاز اعضدا  كيهر  چنانچه 7-2.3
عضددو  و شددده  یتلق  یمسددتعفو اخذ حدنصدداب آرا،   شددورای مرکزیبا انجام رای گیری در جلسدده   باشددد؛  داشددته
مسدئولیت  شداخه ها شدورای مرکزی   رئیس  شدود.وی می نيگزيجا  شدورای مرکزیبا درج در صدورتجلسده  البدل علی

 ها اعالم نمايد.را کتبا به رئیس کمیته شاخه شورای مرکزیدارد گزار  غیبت اعضا و تغییرات 

ته شداخه ها ار نشدود ، کمیزبرگ جلسده متناوب  5و يا  جلسده متوالی 3چنانچه جلسدات هیات مديره شداخه بصدورت  7-2.4
اقدام می نمايد و تذکرات الزم به صدورت مکتوب   شداخه  شدورای مرکزیاز  ار نشددن جلسدهنسدبت به اخذ دلیل برگز

 داده خواهد شد. 

 می گردند.  سال انتخابدو عمومی سالیانه شاخه و برای مدت زمان  گردهمايیشاخه در  شورای مرکزی 3- 7

 
 

 انجمن  یهاشاخه شورای مرکیی هایمسئولیت و وظايف .8
به  نامهینيآ اين  4مشدروح در ماده   یهافعالیت و شداخه و  انجمن  اهداف قال  در  ،انجمن یهاشداخه  مرکزیشدورای    یهامسدئولیت و فيوظا

 :باشدیم ليذشرح زير 

 فيظاوشرح  -1-8

 مصوب شاخه و کمیته شاخه ها هایبرنامه و اهداف اساس بر شاخه ساالنه و ادواری هایفعالیتو اجرای  ريزیبرنامه . 1-8-1

 نامه؛ینيآ نيا 6ماده ذکر شده در  طيشرا با مطابق گردهمايی عمومی رگزاریب . 1-8-2

 تهیکم بهمکاتبات و صددورتجلسددات شدداخه  تمامی و  ، گزار  مالیشدداخه موردیو  ایدوره عملکرد گزار  ،برنامه  ارائه . 1-8-3
 ها؛شاخه

 شود؛ها برگزار میبه دعوت کمیته شاخه که مجازی  هایضور در نشستح . 1-8-4

 محدوده شاخه  در پروژه مديريت یارتقا و انجمن هایفعالیت گستر  و بهبود برای سازنده پیشنهادات ارائه . 1-8-5

 در توسعه همه جانبه محصوالت و خدمات انجمنتال  مستمر  . 1-8-6

 انجام مصوبات و وظايف محوله از سوی هیات مديره انجمن . 1-8-7

 .استمديره انجمن ها و هیئتشاخه پاسخگوی اصلی تمام اقدامات شاخه در مقابل کمیته شاخه شورای مرکزیرئیس  -1-9

 .نامهآيین اين 9 مادهبا شرايط مندرج در  منطبقشاخه  دفترو تجهیز  خصیصت -1-10
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در  .باشددیها مشداخه  تهیکم  سیبا رئ و در مرحله بعد دبیر شداخه شداخه شدورای مرکزی  سیرئ قيها با انجمن از طرشداخه  یرسدم ارتباط -1-11
 سیرئ  یبرا  هالیميشددده باشددد، الزم اسددت رونوشددت مکاتبات و ا فيانجمن تعر  یهاتهیارتباط با کم نامهنيیآ نيکه طبق ا یموارد
 .گردد ارسالها شاخه تهیکم

 

 انجمن  یهاشاخه  دفترط  يشرا .9
انجام فعالیتهای شداخه  یبرا  از حیث امکانات و محل آن مناسدبی دفتر  اسدت الزم  ،یادار امور تصددی های شداخه وبه منظور انجام فعالیت

الزم اسدت تا دفتر   .شدودمیرسدانی  اطالع انجمن مديرههیئتها به  يید کمیته شداخهأت ودفتر پس از بررسدی   محل. گردد  تجهیز وتخصدیص يافته 
مناسد  دفتر بعهده ص تامین بودن شدرايط  اره دارای حداقل امکانات سدخت افزاری و نرم افزای و نیز نیروی انسدانی مسدتقر باشدد. تشدخیمورد اشد

 کمیته شاخه ها می باشد.

شددرکت های همچنین  و حامی انجمن یهادانشددگاهبه ويژه و  دولتی نهادهای و هااسددتفاده از فضددای رايگان که توسددط سددازمان  :12  تبصاره

که از شدرايط مناسدبی به لحاف فضدای کاری و امکانات زيربنايی و درصدورتی،  گیردمی قرار شداخه اختیار در  حقوقی انجمن با عضدويت معتبر  خصدوصدی
 .استدر اولويت  ،باشد برخوردارغیره 

 

 انجمن  متقابل شاخه و هیات مديره تعهدات  .10

 هاشاخه قبال در انجمنهیات مديره  تعهدات -1-10

های  ها و کارگروهها و منشدورهای کلیه کمیتهنامهو حصدول اطمینان از هماهنگی آيین نامهجرای کامل مفاد اين آيینا . 1- 1-10
 نامه؛انجمن با مفاد اين آيین

 ؛مصوبدر صورت رعات شرايط  هاشاخهبه  فعالیتهای تأسیس و مجوز یاعطا . 2- 1-10

های ها و کارگروهمصددوب فعلی و آتی کلیه کمیتهی منشددورهاها و نامهآيینتمامی ، ابالغ برنامه اسددتراتژيك انجمن . 3- 1-10
 ؛هاها جهت ابالغ به شاخهانجمن به کمیته شاخه

شدددورای  هدا و در مراحدل عملیداتی بدا  مکداتبدات بدا کمیتده شددداخده  ،هداريزی فعدالیدتدر مرحلده برندامده . 3.1- 1-10
 شود. ها انجام میها و رونوشت به کمیته شاخهشاخه مرکزی

توسط    هاشاخه   شورای مرکزی  /مؤسسئتی هها و  کمیته شاخه ها برای  اطالعات کامل اعضای هر يك از شاخه   رائه  ا . 4- 1-10
 ؛کمیته عضويت

 مینارها،سد در  شدرکت برای هاشداخه شدورای مرکزی /مؤسدسئتیه  یاعضدا برای سدهمیه اخذ و معرفی یبرا  تال  . 5- 1-10

 ؛باشد داشته امکان سهمیه اخذ که یموارد در انجمن از شده دعوت هایهمايش و هاکنفرانس

 ؛ است رسیده  انجمنبه تصوي    که قبالًمحدوده فعالیت شاخه ها  یهابرنامه  یدر برگزارشاخه های انجمن  با   یهمکار . 6- 1-10

 وسط انجمنت 11  مادهمشروح در   حاصله یدرآمدهااز  هاشاخه سهم پرداخت . 7- 1-10

 انجمنهیات مديره  قبال درشاخه  تعهدات 10-2

 نامه؛اجرای کامل مفاد اين آيین .2-10-1
 ؛محدوده فعالیت شاخه ها یهاشاخه فيوظا یاجرا در انجمن یاخالق منشور کامل رعايت .2-10-2



 

 15 از 11 صفحه  

 

 شاخه هاآیین نامه 
 شاخه ها   –عمومی کاربران :   

 IrPMA-SY/-19-RG-01009  : سندکد  سامانه مديريت يکپارچه انجمن مديريت پروژه ايران 

 هایدسدتورالعمل و مصدوبات  ها،نامهنیآئ و نیز سداير انجمنو آيین نامه معامالت   اسداسدنامه مفاد کامل اجرای .2-10-3

 ابالغی؛
 و تعهد هرگونه ايجاد عدم و اشدخاص حقیقی يا حقوقی نفع به انجمن ایحرفه شدرايط و نام از اسدتفادهسدوء عدم .2-10-4

 ؛نظر اين از شبهه

خارج از ضدوابط و   مربوطهمحدوده فعالیت شداخه هاانجمن در  یاعضدا کار با  رقابت و موازی کار  هرگونه  انجام عدم .2-10-5
 ات؛مصوب

 و مصدوبات ،هانامهنیيآ از خارج يا و نشدده انجام تاکنون که هايیفعالیت در انجمن از يیديهأت يا و  نظرات دريافت .2-10-6
 ؛باشدمی انجمن دستورات

 اجرای مصوبات؛برنامه ها و در چارچوب  هاکمیته شاخه ها با شاخهشورای مرکزی   کامل همکاری .2-10-7

 .شاخه یاعضا با منصفانه و عادالنه کامالً رفتار .2-10-8

 

 

 انجمن  یهاشاخهمالي   منابع .11

 شاخه های انجمن بودجه .1-11
 :شودیم  يتصو و هیته  ريز مراحل یطانجمن  یهاشاخه ساالنه بودجه و رنامهب

 ؛اطالعات ارائه یهافرمت با همراه هاشاخه تهیکم ازانجمن  برنامه وبودجه  تهیکم استعالم . 1- 1-11

ارسددال به   و  هاشدداخه  تهیکم  توسددط هاشدداخه  بودجه  و  اهداف  ها،برنامه یسددازيینها و  لیتکم ،یبندجمع ،یگردآور . 2- 1-11
 ؛برنامه و بودجه تهیکم

 اجرا یرابانجمن های ها جهت ابالغ به شاخهبه کمیته شاخه انجمن طرف ازبودجه  ابالغ . 3- 1-11

 

  هاشاخهو اعتبارات کسب شده  درآمد .2-11
 نیروی  ،تجهیزات پشدتیبانی، اجاره، جمله ز)ا ترادف  هایهزينه  مینأت و  شداخه هایبرنامه  و  اهداف  پیشدبرد و وظايف  انجام منظور  هب

 به شرح زير تعريف می گردد : هاشاخه یدرآمدها ،(غیره و انسانی

  آموزش 1- 11-2

 متعلق به شاخه خواهد بود. یو خدمات آموزش یدوره آموزش یاز برگزار یناش  یدر آمدها هیکل  11-2-1.1

 .دينما استفاده انجمن یآموزش همکاران از فقط کارگاه و دوره یبرگزار یبرا است موظف شاخه 11-2-1.2

 .باشد شده لحاف قبال دوره متیق در ديبا که باشد یم انجمن به متعلق یآموزش نامهیگواه صدور از یناش درآمد 11-2-1.3

  یاسپانسر 2- 11-2

از شدده   جذب مبلغ یتمام  ،نداشدته باشددانجمن   یبرا  هزنه بری تعهد  جذب اسد انسدرورتی که در صد 11-2-2.1

 .بود خواهد شاخه به متعلق اس انسر

باقی مبلغ به  هزينه شدده و سد س ال، مبلغ مذکور از مبلغ جذب شدده کسدر  د مالیدر صدورت ايجاد تعه  11-2-2.2

  حساب اعتبار شاخه اضافه خواهد شد.

 .ابدي صیتخص شاخه به س س و شده زيوار انجمن حساب به ابتدا ستيبا یم مبالغ نيا 11-2-2.3

 

 



 

 15 از 12 صفحه  

 

 شاخه هاآیین نامه 
 شاخه ها   –عمومی کاربران :   

 IrPMA-SY/-19-RG-01009  : سندکد  سامانه مديريت يکپارچه انجمن مديريت پروژه ايران 

   تيعضو 3- 11-2

  مربوطه  شداخه  به متعلقکه توسدط شداخه جذب شدود،  حقیقی    عضدو  هر یپرداخت  یالير  تيعضدو حق مبلغ از  50% 11-2-3.1

 .باشد یم انجمن یمرکز دفتر سهم باشد یم زین تيعضو یها نهيهز شامل که گريد %50. بود خواهد

 .دينما اعالم مربوطه شاخه را خود تيعضو مرجع نام، ثبت هنگام در مربوطه عضو که است آن پرداخت شرط 11-2-3.2

که توسدط شداخه    حقوقی   عضدو هر یپرداخت یاليرالباقی حق عضدويت  از   %60پس از کسدر هزينه های مربوطه   11-2-3.3

 یمرکز دفتر سدهم باشدد یم زین  تيعضدو  یها  نهيهز شدامل که گريد  %40.  بود خواهد  مربوطه شداخه  به متعلقجذب شدود،  

 .باشد یم انجمن

 

 و مسابقات یيجوا 4- 11-2

 شدداخه حسدداب بهو مسددابقات  زيجوا كي هر در  شددده یمعرف فرد هر نام ثبت  بابت یافتيدر هر  از %10 مبلغ 11-2-4.1

 .شد خواهد منظور  کننده یمعرف

 پس  مبلغ نيا.  باشدد یم  انجمن  حسداب  به  یابيارز  حق برگشدت  بدون  و یقطع زيوار مبلغ، نيا  صیتخصد  شدرط 11-2-4.2

 .ابدي یم صیتخص مناطق اعتبار به ها پروژه یابيارز اتمام از

 ها نامهیگواه 5- 11-2

  يچهارسطح 5.1- 11-2

 .کند  درآمد کس  یآموزش دوره یبرگزار ازتنها   تواند یم حوزه نيا در اخهش 1- 5-1- 11-2

  به یمتقاض یالير یپرداخت خالص از  %10 یچهارسطح آزمون در  شرکت یبرا  شده یمعرف فرد هر از 2- 5-1- 11-2

 . گردد یم منظور شاخه اعتبار حساب

مرکز گواهینامه خواهد ، هزينه های مربوطه برعهده در صورتی که آزمون در محدوده شاخه برگزار گردد 3- 5-1- 11-2

 بود. 

  نیمدرس و نيمشاور 5.2- 11-2

 . است  نشده يیشناسا  شاخه یبرا یمشخص درآمد حوزه ني ا در نامهیگواه نيا تیماه به  توجه با

  دلتا نامهیگواه 5.3- 11-2

 دلتا  نامهیگواه  افتيدر اي و  یابيارز  یبرا که  یمتقاضددد  شدددرکت هر یپرداخت(  یاليد)ر  الزحمده  حق مبلغ از 2-5.3.1- 11

 .گردد یم منظور شاخه اعتبار حساب، به اعتبار %5 شود؛ یمعرف شاخه توسط

 .افتي خواهد  صیتخص شاخه  به یابيارز اتمام و یقطع پرداخت از پس مذکور بلغم 4- 5-1- 11-2

 داوری و...(-درآمدهای ناشي از ساير خدمات انجمن )منتورينگ  6- 11-2

 ی خواهد بود.به دفتر مرکزدرآمد حاصله متعلق به شاخه و الباقی  %60ينه ها، ، پس از کسر کلیه هزن موارددر اي

 دينما يم  کسب را آنهاکه شاخه مستقال  ييآمدها درو  ايهدا ريسا 7- 11-2

غیر نقدی باشدند؛ با صدالحديد شدورای مرکزی و به نفع انجمن اسدتفاده خواهند اگر بصدورت  ايهدا نيا 11-2-7.1

 شد.

شداخه شدارژ   شدده و بصدورت اعتبار در تنخواههدايا و درآمدهای نقدی می بايسدت به حسداب انجمن واريز  11-2-7.2

 گردد.

ه کسد  می گردد را در قال  بودجاعضدای جوان شداخه  شدبکه  توسدط  آيین نامه  مطابق اين  هايی که ددرآم شداخه می بايسدت:  13تبصاره  

 .دبه خود ايشان تخصیص ده



 

 15 از 13 صفحه  

 

 شاخه هاآیین نامه 
 شاخه ها   –عمومی کاربران :   

 IrPMA-SY/-19-RG-01009  : سندکد  سامانه مديريت يکپارچه انجمن مديريت پروژه ايران 

ات مديره در در مواردی از درآمد زايی که در اين آيین نامه به آن اشدداره نشددده اسددت، کمیته شدداخه ها با تايید نهايی هی : 14تبصاره  

 خصوص نحوه تخصیص اعتبار به شاخه تصمیم گیری خواهد نمود.

 

  ينگينقد صیتخص نحوه .3-11
 باشد. یشاخه م شورای مرکزی سیدار، رئ تنخواه .3-11.1
در اختیار رئیس شداخه قرار گرفته و متناسد  با  تنخواهبصدورت   ؛فوق االشداره 11-2مطابق با بند   شدده کسد  عتبارا 11-3-1

 شارژ خواهد شد. اعتبار موجود برای شاخه

 یابيارز اسدداس  بر که.  گرفت خواهد  نظر در ها شدداخه  یبرا هيپا  بودجه  بعنوان را  یمشددخصدد مبلغ سدداالنه  انجمن 11-3-2

ار  . گزمتناسد  با عملکرد شداخه خواهد بود  3βتا   1β. اين مبلغ از حداقل افتي  خواهد صیتخصد آنها  به عملکرد
تا پايان ارديبهشت ماه هر سال برای سال قبل تهیه و توسط کمیته شاخه ها  ،عملکرد مطابق با شداخصهای مصوب
 به هیات مديره ارائه خواهد شد.

 سدتيبا یم و بوده  انجمن یمرکز  دفتر روال  با مطابق  پرداخت اسدناد میتنظ  به ملزم شداخه    یمرکز  یشدورا  سیرئ 11-3-3
. ديدنمدا  ارائده( بودجده و برندامده  تدهی)کم  یمرکز  دفتر بده  فصدددل هر  انيدپدا  از پس روز  ده  تدا را خود  مداهده 3  یمدالگزار 

 (شود واگذار شاخه ریدب به س،یرئ جان  از تواند یم  تیفعال ني)ا

 باشد. انجمنمعامالت  نامهآيین می بايست مطابق با منابع مالی شاخه کردنهيهز ینحوه 11-3-4

 .شودیم منتقل انجمن یجار حساب به شاخه یجار حساب در موجود وجوه هیکل شاخه، انحالل درصورت 11-3-5

 

 امور اداری  .12
نمايند. میاسدتفاده خود  های دفترانجمن با نام شداخه، نشدانی و شدماره تماس/ تماسو مهر از الگوی سدربر     انجمنهای شداخه 12-1

 مستقل نیستند.و مهر به صورت سربر  طراحی لوگو، مجاز به ها شاخه

رئیس   رایبآنها  شداخه معتبر اسدت و بايد رونوشدت   شدورای مرکزیها با امضدای رئیس  شداخهناد تعهد آور و اسدمکاتبات   ،هانامه 12-2
 ها ارسال گردد. کمیته شاخه

 ها ارسال شود.ها مجاز بوده و بايد رونوشتی از آن برای کمیته شاخهمکاتبات با ديگر شاخه 12-3

 شاخه است. عهده دبیره ها بمسئولیت ثبت و ضبط مستندات شاخه 12-4

و ... بوده رونوشدت اسدناد تنخواه   صدورتجلسدات انجمن،های وارده، صدادره، ها بايد دارای بايگانی جهت نگهداری کلیه نامهشداخه
اين مسددتندات بر اسدداس  تمامی  ارائه يا تحويل شددود. انجمنمديره انجمن، بازرس  هیئت  ها،شدداخه  کمیتهتا در موارد لزوم به  

 یبعدشدورای به   شدورای مرکزیاز هر  ونگهداری  ( ISO9000)و کنترل سدوابق انجمن های کنترل مسدتندات دسدتورالعمل
  .شودمی تحويل

ها بايد پس از امضدا حداکثر طرف  های شداخهها و کارگروهو کلیه مصدوبات در کمیته شدورای مرکزیهای  تصدوير صدورتجلسده 12-5
 ها ارسال شود.کمیته شاخهرئیس مدت دو روز کاری توسط دبیر شاخه برای 

با مجوز هیات  ،در صدورت لزومو  خود در سدايت انجمن انعکاس دهند های خود را در بخش ويژه شداخهتوانند فعالیتها میشداخه 12-6
خواهد بود. در اين صدورت هم می بايسدت آدرس سدايت برگرفته از دومین اصدلی اندازی سدايت مسدتقل مجاز به راهمديره انجمن 

  باشد. (IPMA.IR)انجمن 



 

 15 از 14 صفحه  

 

 شاخه هاآیین نامه 
 شاخه ها   –عمومی کاربران :   

 IrPMA-SY/-19-RG-01009  : سندکد  سامانه مديريت يکپارچه انجمن مديريت پروژه ايران 

برای  را  خود نامه و مکاتبات منطقه امضا  حق ها برسد، ای که به تأيید کمیته شاخهتواند با مصوبه شاخه می   شورای مرکزیرئیس  :15تبصره 

  سیرئ امضاءتنها با و امضاء اسناد تعهد آمور ای  مکاتبات فرامنطقهاما کماکان  تفويض نمايدشاخه  شورای مرکزیبه ساير اعضای مدت معین 
 شود. ها انجام میکمیته شاخه

  هاشاخه بر انجمن نظارت انییممک .13

هیات   به  الزم بازخوردهایو  جينتاو   انجامبه نمايندگی از انجمن  ها کمیته شداخهتوسدط  انجمن    یهاشداخه  عملکرد ارزيابی و پايش .13-1
 مکانیزمشدود.  می اعمال و  اتخاذتصدمیمات مقتضدی  نامهینيآارائه و حسد  مورد بر اسداس مفاد   شداخه شدورای مرکزیمديره انجمن و  
 زير است:نظارت به شرح 

 شده ارائه ی اجرايیهاهبرنام پیشرفت پايش و کنترل .13-2

 هاشاخههای هو مکاتبات و صورتجلس ماهه سه عملکرد هایگزار  دريافت .13-3

 ؛لزوم صورت در هاشاخه در انجمن هایفعالیت با مرتبط اسناد و مکاتبات خصوص در حضوری یممیز و ارزيابی . 4- 13

به صدورت حضدوری يا آنالين جهت رصدد   شدورای مرکزی شداخهنماينده کمیته شداخه ها در جلسدات  موردی )با هماهنگی( حضدور  . 13-5
 فعالیت ها

 ؛شاخه گردهمايی عمومی جهت جلسهساالنه گزار   هیو ته شاخه  یاسناد مال یبررس . 13-6

 ؛ شورای مرکزی ای عملکردهای دورهگزار ی بررس . 13-7

 
 شورای مرکیی /مؤس هیئت درافراد  عضويتو لغو  شاخه انحالليا  قیتعلموارد  .14

تا زمان شاخه نتواند   شورای مرکزیای که حقیقی و حقوقی( به گونه ی)کاهش اعضا  5شاخه طبق مفاد ماده    تغییر در شرايط فعالیت .14-1
 تعیینها امکان  بنا به تشدخیص کمیته شداخه  ،در اين خصدوص  .نمايدنسدبت به افزايش اعضدا اقدام سداالنه    گردهمايی عمومیتشدکیل  

 مهلت حداکثر شش ماه وجود دارد. 

هدا  رغم تدذکرات کتبی کمیتده شددداخدهعلی  انجمنبدازرس  گزارشدددهدای  طبق ندامده  اين آيین  10-2تعهددات منددرج در بندد    رعدايدتعددم   . 2- 14
  ؛)حداکثر دوبار(

  ؛انجمنطبق گزار  بازرس  انجمن مقررات و هانامهنیيآ اساسنامه، چارچوباز  خارجو درآمدها(   هاتی)فعال شاخه یمال منابع صرف . 3- 14

 .ثرؤبه صورت م شاخهدر  هامسئولیت و فيوظا وعدم انجام امور محوله  . 4- 14

 شاخه انحاللموارد  .14-5

جديدی ای منطقه، دو شداخه اسدتانی در يکديگر ادغام و شداخه  انجمنمديره تئها و تصدوي  هیهرگاه بنا به تشدخیص کمیته شداخه . 5.1- 14
 دهند.تشکیل را 

اسدتانی  ای/ منطقهای به يك يا چند شداخه  ، شداخه منطقهمديره انجمنهیئتها و تصدوي   هرگاه بنا به تشدخیص کمیته شداخه . 14-5.2
 تقسیم شود.

 شورای مرکزی /مؤسسهیئت درافراد  عضويتموارد لغو  .14-6

 زنی و  انجمن  توسط  شدهاعالم  ضوابط و  مقررات ها،نامهینيآ از  هاشاخه  شورای مرکزی /مؤسسئتیهاعضدای هرگونه تخطی   .14-6.1
 نامه؛نیيآ نيذکر شده در ا یو تعهدها  هاتیو مسئول فيوظا



 

 15 از 15 صفحه  

 

 شاخه هاآیین نامه 
 شاخه ها   –عمومی کاربران :   

 IrPMA-SY/-19-RG-01009  : سندکد  سامانه مديريت يکپارچه انجمن مديريت پروژه ايران 

 ؛ی غیر از منافع و صرفه و صالح انجمنمنافع نیشده به منظور تأمجاديا تیسوءاستفاده از موقع هرگونه .14-6.2

 نشان انجمن؛ و ناماعتبار و يا از  سوءاستفاده .14-6.3

 ؛شاخهقانونی  یدرصد اعضا 50از  شیب یتينارضا یرسم اعالم .14-6.4

 ؛مؤثر صورت به شاخه در هاف و مسئولیتيانجام امور محوله و وظا عدم .14-6.5

 درکلیهباشدد. می انجمنمديره هیئتتايید نهايی و ها کمیته شداخهگزار  کارشدناسدی و با  کافیبر ادله  اثبات موارد فوق بنا: 16  تبصاره

 و تشددخیص  مرجع  عنوان  به انجمن مديرههیئت  نظر ،شدداخه شددورای مرکزی /مؤسددسهیئت و  انجمن بین  اختالفی موارد
 .بود خواهد عمل مبنای یينها  گیریتصمیم

 اریحسدد  مورد به انجمن منتقل و در اخت  شدداخهمنقول ریمنقول و غ  یهایيدارا هیکل  ،انجمن   شدداخهدر صددورت انحالل   :17  تبصااره

 قرار خواهد گرفت. انجمنمديره هیئت
 

 مرتبط مراجع و مستندات

 ؛انجمن  یهاشاخه  تهیکم منشور •

 .دیرس  يبه تصو رانيانجمن مديريت پروژه ا مديرههیئت 13/6/1401  تبصره در جلسه مورخ 17ماده و  14نامه در نیيآ نيا


