بسمه تعالی

ماده  : 1اهداف
هدف از تشکیل كمیته  ،استفاده از توان علمي ،فني و مشاركت اعضاي انجمن به منظور ارتقاي رشته علوم
دامي و ارائه راهكارها براي افزايش بهرهوري فعالیتهاي مرتبط با دامپروري در راستاي اهداف انجمن
ميباشد.

ماده  : 2ساختار كميته
 :2-1اعضاي كمیته  7نفر ميباشند كه از بین اعضاي انجمن و توسط هیئت مديره انجمن انتخاب خواهند
شد.
 :2-2مسئول كمیته از اعضاي هیئت مديره بوده و با نظر هیئت مديره انجمن منصوب ميگردد.
 :2-3اعضاي كمیته براي يك دوره سه ساله انتخاب شده و پس از پايان دوره ،هر يك از اعضاء پس از تائید
هیئت مديره جديد ميتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
 :2-4اعضاي كمیته به غیر از مسئول و دبیر آن ،هريك مسئولیت يکي از كارگروه هاي تخصصي را بر عهد
خواهند گرفت.
 :2-5هیئت مديره انجمن و يا اعضاي اصلي كمیته علمي  -فني از بین خود يك تن را بعنوان دبیر جلسات
انتخاب مي نمايند كه بر اساس آيیننامههاي داخلي كمیته علمي  -فني فعالیت خواهد نمود.
 :2-6عضويت در كمیته علمي  -فني انجمن داوطلبانه و افتخاري است.
ماده  :3محل استقرار كميته
 :3-1كمیته در دفتر مركزي انجمن و يا هر مکان ديگر بنا به تائید انجمن فعالیت مينمايد.

ماده  :4شرح وظائف
بند  :4-1وظائف كميته بهشرح زير ميباشد :
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 :4-1-1تشکیل كارگروههاي تخصصي مندرج در اين آئیننامه
 :4-1-2پیشنهاد و تدوين كارگاههاي آموزشي و نشستهاي تخصصي در سطح ملي و بینالمللي
 :4-1-3ارزيابي و تحلیل طرحها و برنامههاي در حال اجرا و مرتبط با زيربخش دام و تدوين گزارشهاي
مورد نیاز
 :4-1-4ايجاد ارتباط با بخشهاي قانونگذاري ،دولتي و غیردولتي
 :4-1-5ارزيابي برنامههاي آموزشي و پژوهشي رشته علوم دامي و ارائه پیشنهادهاي الزم
 :4-1-6برنامهريزي و پیشنهاد برقراري ارتباط و همکاري با تشکلهاي تخصصي بینالمللي
 :4-1-7برنامهريزي و پايش انتشارات مرتبط با علوم دامي و پیشنهاد براي ساماندهي آنها
 :4-1-8تعیین شاخصها و استانداردهاي آموزشي ،پژوهشي و انتشارات در زمینه علوم دامي

بند  :4-2وظائف مسئول كميته:

 :4-2-1سیاستگذاري و برنامهريزيهاي كمیته و هماهنگي با هئیتمديره و اعضاي انجمن
 :4-2-2تدوين و ارائه گزارشهاي دورهاي كمیته به هیئت مديره انجمن
 :4-2-3انجام مکاتبات با اعضاي انجمن و كارگروهها در حیطه وظائف محوله
تبصره  :1كليه مكاتبات خارج از انجمن از طريق رئيس هئيت مديره انجمن انجام خواهد شد.
تبصره  :2مسئول كميته ميتواند براي انجام بعضي از فعاليت هاي مرتبط با اهداف و وظايف خود نسبت به جذب و
بكارگيري نيروي انساني (عضو و غيرعضو) پس از تائيد هئيت مديره انجمن اقدام نمايد.
تبصره  : 3كميته حق واگذاري تمام يا بخشي از اخ تيارات و وظايف خود را ( به گروههاي كاري موقت يا اشخاص
حقيقي ديگر) با تعيين مدت و محدوده كاري و نحوه ارتباط و مسئوليت آنها و با تائيد هيئتمديره انجمن دارد.
تبصره  :4كميته ميتواند با توجه به حجم و نوع فعاليت نسبت به تشكيل گروههاي فرعي اقدام نمايد.

ماده  :5كارگروهها
كمیته علمي  -فني انجمن مركب از  5كارگروه به شرح زير ميباشد:
 .1كارگروه آموزش و پژوهش
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 .2كارگروه ارتباط با صنعت
 .3كارگروه برگزاري سمينارها و نشستها
 .4كارگروه نشريات
 .5كارگروه روابط عمومي و بينالملل

ماده  :6جلسات و مصوبات كميته
 :6-1جلسات كمیته به صورت ماهانه و طبق جدول زمانبندي شده خواهد بود
تبصره  :5كميته مي تواند با توجه به حجم و نوع فعاليت نسبت به افزايش و يا كاهش تعداد جلسات اقدام
نمايد.
تبصره  :6جلسات فوقالعاده در صورت توافق اعضاء يا درخواست مشترك مسئول و دبير كميته برگزار
ميگردد.

 :6-2تصمیمات كمیته با راي موافق بیش از نصف اعضاء اصلي حاضر در هر جلسه مصوب و قطعي مي
باشد .
 :6-3رياست جلسات كمیته با مسئول و در غیاب وي با دبیر كمیته خواهد بود.
 :6-4حضور و اعالم نظر اعضاء هیئت مديره و بازرس انجمن در جلسات كمیته آزاد مي باشد.
 :6-5عدم حضور سه جلسه متوالي و چهار جلسه غیر متوالي هر يك از اعضا در جلسههاي كمیته به
منزله انصراف ميباشد.
ماده  – 7هزينهها
 :7-1هزينههاي مربوط به تشکیل جلسات كمیته توسط مسئول كمیته به هیئت مديره انجمن اعالم
ميشود و پس از تصويب بودجه ،الزم االجرا مي باشد.
 :7-2هزينههاي ناشي از جذب و بکارگیري نیروي انساني (عضو و غیرعضو) منوط به تايید هیئت مديره
انجمن ميباشد.
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