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 مقدمه -1
 ماه آذر در و نموده آغاز را خود فعالیت میرس طور به 1۳۹7 ماه اردیبهشت در ایران پروژه یتمدیر انجمن جوان اعضای شبکه

 انجمن در  Crew Young Iran عنوان با نهاد این .گردید Crew Young جهانی شبکه در دائم عضویت کسب به موفق سال همان

 یجادا منظور هب برساند. نتیجه به را خود اهداف تشکل، این جهانی الگوهای با همگام تا دارد سعی و شده شناخته پروژه مدیریت جهانی

 پروژه مدیریت انجمن جوان اعضای منتخبین از متشکل یشورای جوان، اعضای شبکه گیرندگان تصمیم برای ساالری یستهشا فضای

  نماید. اقدام شبکه یهابرنامه و هافعالیت کلیه پیشبرد به نسبت انجمن مدیره هیئت نظر زیر تا گرددمی تشکیل ایران

 انجمن جوان اعضای ارزشهای و قواعد -2

 .بدهیم توسعه را انجمن جوان اعضای شبکه تا کنیممی تالش و میدار اعتقاد انجوان جمعی مشارکت به ما 2-1

 .میاموزیب هاتفاوت این از میخواهمی و گذاریممی احترام کشورمان در ینگفره تنوع به ما 2-2

 .میارفتهیپذ جامعه و یاجتماع یزندگ بهبود یبرا را خود تیمسئول و معتقدیم یاخالق هایارزش به ما 2-۳

 .گیریممی کار به سازمانی و فردی مستمر بهبود جهت در را خود پشتکار و تالش تمام و داریم اعتقاد تعالی به ما 2-4

 .دهیم گسترش را آن مفاهیم داریم قصد و داشته تقاداع هاسازمان توسعه یبرا یابزار عنوان به پروژه تیرمدی به ما 2-5

 کنیم. ایجاد ثرؤم و سالم ارتباطی جوانان میان کنیممی تالش و داریم باور ممستقی و ساده ارتباط و روییگشاده به ما 2-6

 دهیم.می انجام کشور قوانین و پروژه مدیریت انجمن مصوبات چارچوب در را خود هایتالش و هافعالیت تمام ما 2-7

 کالن اهداف -3
  کشور دانشجویان و پروژه مدیریت جوان نمتخصصی شبکه توسعه ۳-1

 هاگردهمایی و مسابقات ،هاکارگاه مانند شبکه، المللیبین و ملی رویدادهای برگزاری هماهنگی و مدیریت  ۳-2

 مربوطه مدیریتی و تخصصی هایحوزه کلیه در انجمن جوان اعضای اندیشی هم و یفکرهم برای الزم هایزمینه ایجاد ۳-۳

 مربوطه هایحوزه در جوانان توسعه و ایشان اهداف تحقق منظورهب انجمن هایکمیته و ارکان با نزدیک همکاری ۳-4

 پروژه مدیریت حوزه در ان؛جوان رفتاری و مدیریتی تخصصی، هایمهارت سطح افزایش جهت مناسب زمینه ایجاد ۳-5

  جوان اعضای شبکه مرکزی شورای در تعضوی نحوه -4
 ایران پروژه مدیریت انجمن جوان اعضای از البدلعلی عضو نفر 2 و اصلی عضو نفر 7 از متشکل جوان اعضای مرکزی شورای 4-1

  شوند.می برگزیده انتخابات طریق از که است

 باشد.می ساله 2 دوره یک برای مرکزی شورای در عضویت 4-2

 باشد. مرکزی شورای عضو متوالی دوره 2 برای تواندمی فقط نفر هر 4-۳

 باشند. ایران پروژه مدیریت انجمن عضو تمام سال ۳۳ تا 81 بین جوانان از بایستمی مرکزی شورای در عضویت کاندیداهای 4-4
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 مرکزی شورای اعضای تعهدات -5

 است. داوطلبانه مرکزی شورای در عضویت 5-1

 انجمن جوان اعضای شبکه رئیس نظر زیر و بوده انجمن ضوابط و مصوبات ،هانامهآیین اساسنامه، به متعهد بایستمی منتخبین 5-2

 نمایند. فعالیت مدیره( هیئت )نماینده

 که نجوا اعضای شبکه رئیس تایید و نظارت هماهنگی، با تنها سند این در مصرح اقدامات و تصمیمات ت،ااختیار وظایف، کلیه 5-۳

 شد. خواهد انجام باشد،می انجمن مدیره هیئت نماینده

 بدهند. تخصیص خود وظایف انجام برای کافی زمان بایستمی مرکزی شورای اعضای 5-4

 .انجمن( منافع تضاد نامهآیین با مطابق) نمایند مصوب خود شخصی منافع راستای در را مصوباتی ندارند حق شورا اعضای 5-5

 انتخابات برگزاری کلی ضوابط -6

 شد. خواهد برگزار جوان اعضای هکشب ساالنه یهاگردهمایی در عادی شرایط در انتخابات 6-1

 باشند کرده نام ثبت انتخابات در شرکت برای قبل از یا و باشند رسانده همهب حضور گردهمایی در که انجمن جوان اعضای کلیه 6-2

 نمایند. شرکت مرکزی شورای اعضای انتخاب در توانندمی

 باشند. انجمن (اساسنامه با مطابق ،)معتبر عضو انتخابات برگزاری زمان در باید ندهندگا رای و کاندیداها 6-۳

 باشند. شورا در عضویت کاندید توانندمی ایشان عضویت نوع از فارغ ،انجمن جوان حقیقی اعضای میتما 6-4

 جوان اعضای شبکه یهاکمیته از یکی در فعال یتعضو ماه 6 حداقل سابقه بایستمی مرکزی شورای در عضویت کاندیداهای 6-5

 باشند. بوده مرتبط دانشگاهی علمی هایانجمن دبیر یا و انجمن

 شد. خواهد مشخص ،رسدمی مرکزی شورای تصویب به که ایجداگانه نامهآیین در انتخابات برگزاری نحوه جزئیات 6-6

 تشکیالت و ساختار -7

 برای دبیر عنوانهب را نفر یک و شورا رئیس عنوانهب را نفر یک خود میان از دوره، هر جلسه نخستین در مرکزی شورای اعضای 7-1

 باشد.می منشور این چارچوب در افراد این اختیارات و وظایف نمایند.می انتخاب ساله یک دوره یک

 شد. خواهد معین شورا داخلی نامهآیین در گیری تصمیم شرایط و جلسات تشکیل نحوه 7-2

 ینا مدیره هیئت تایید مورد باید تصمیماتشان و نموده فعالیت ایران پروژه مدیریت انجمن مدیریت و نظارت تحت شورا این 7-۳

  باشد. انجمن

 جوان اعضای مرکزی شورای وظایف -8

 انجمن مدیره هیئت به جوانان حوزه در مختلف رویدادهای پیشنهاد و ریزیبرنامه 8-1

 جوانان حوزه در انجمن مدیره هیئت مصوب یهابرنامه مدیریت 8-2

 مربوطه کمیته توسط GeCCo مجازی همکاری مسابقات برگزاری بر نظارت و ریزیبرنامه 8-۳
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 مربوطه کمیته توسط PMC  پروژه مدیریت دانشجویی قهرمانی مسابقات برگزاری بر نظارت و ریزیبرنامه 8-4

 مربوطه کمیته توسط YPMY سال برتر جوان پروژه مدیر جایزه مسابقات برگزاری بر نظارت و ریزیبرنامه 8-5

  GYCW آموزشی هایکارگاه کمیته ریزیبرنامه بر نظارت و پیشنهاد 8-6

 جوانان برای انگیزشی -تفریحی یهابرنامه و شبکه خبرنامه تایید و نظارت 8-7

 جوان اعضای شبکه یهابرنامه تحقق جهت در جوان اساتید الخصوص علی اساتید، و هادانشگاه با همکاری 8-8

 جوان اعضای شبکه ساالنه گردهمایی برگزاری مدیریت و ریزیبرنامه 8-۹

 ( ... و میعمو روابط ،خالق تفکر دانش، مدیریت پایدار، )توسعه شبکه جانبی یهاکمیته بر نظارت و هدایت 8-1۰

  نیاز فراخور به جوان اعضای شبکه مختلف بخشهای و هاکمیته ایجاد و ریزیبرنامه 8-11

 شبکه هایوکانون هاکمیته یساور انتخاب 8-21

 عمومی مجمع و دبیرخانه برای الزم عملکردی یهاگزارش تهیه و جوان اعضای شبکه ساالنه بودجه و برنامه تهیه 8-1۳

  جوان اعضای شبکه سایت وب هدایت و امحتو تامین بر نظارت 8-14

 ایران پروژه مدیریت انجمن دیرهم هیئت و جوان اعضای شبکه یسئر به ایدوره عملکردی گزارشات تهیه 8-15

  "التحصیلی فارغ" و "دانشجویی" ، "آموزیدانش"یهاکانون با مستمر تعامل و مدیریت 8-16

  انجمن ارکان و هاکمیته ها،کارگروه ،هاشاخه با موثر و مستمر همکاری 8-17

 انجمن بدنه یا شبکه در ایشان نمودن فعال و عالقمند جوانان جذب برای ریزیبرنامه 8-18

  شده تعیین ضوابط با مطابق کرو یانگ جهانی شبکه با ارتباط و تعامل 8-1۹

 


