به نام خدا

انجمن علمي
مديريت اطالعات ايران
(پيوست صورتجلسۀ هيئت مديره -شمارۀ -43تاريخ )3434/4/52

آيين كارِ گروه تخصصی مديريت اطالعات مكانی
 .3مقدمه

گروه تخصصی مدیریت اطالعات مكانی (كه از این پس گروه ناميده میشود) به عنوان یكی از گروههای
تخصصی وابسته به انجمن علمی مدیریت اطالعات ایران (كه از این پس انجمن ناميده میشود) بر پایة این
آیين كار تشكيل میشود.
 .5مأموريت

مأموریت گروه؛ برنامهریزی ،سازماندهی ،و انجام فعاليتهای پژوهشی ،آموزشی ،و تخصصی برای پيشبرد
مأموریت و هدفهای انجمن در زمينههای مدیریت اطالعات مكانی  ،علوم اطالعات جغرافيایی ،و كاربرد
سيستمهای اطالعات مكانی در برنامهریزیهای فضایی ( آمایش سرزمين ) در چارچوب قوانين و مقررات
جمهوری اسالمی ایران ،اساسنامة انجمن ،و این آیين كار است.
 .3هدف

گروه هدفهای زیر را پی میگيرد:
تبيين جایگاه و هویت مدیریت اطالعات مكانی در ایران؛
توسعه و گسترش بينش ،دانش ،و مهارت در زمينة مدیریت اطالعات مكانی در ایران؛
گسترش ارتباطات علمی و شبكة اجتماعی در ميان پژوهشگران و فناوران و توليدكنندگان و نيازمندان
علم و فناوری در زمينة اطالعات مكانی.
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 .4وظيفه

گروه دارای وظایف زیر است:
پيوند و همكاری با نهادهای مدیریت اطالعات مكانی در ایران در زمينههای علمی ،آموزشی ،و
پژوهشی؛
پيوند و همكاری با انجمنها و نهادهای مدیریت اطالعات مكانی در ایران ،منطقه ،و جهان در
زمينههای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی با هماهنگی دفتر همكاریهای انجمن؛
تعریف ،مفهومسازی ،اشاعه ،و پيشبرد مبانی مدیریت اطالعات مكانی با انجام پژوهش و برقراری
ارتباط علمی؛
همكاری با دانشگاهها و پژوهشگاههای كشور برای برگزاری دورههای آموزشی رسمی و
غيررسمی در زمينة مدیریت اطالعات مكانی ؛
مشاركت در همایشها و نشستهای علمی ملی و جهانی در زمينة مدیریت اطالعات مكانی؛
برگزاری همایشها و نشستهای علمی در زمينة مدیریت اطالعات مكانی در ایران؛
توليد و اشاعة اطالعات و دانش در زمينة مدیریت اطالعات مكانی در ایران؛
تبيين زمينههای كليدی مدیریت اطالعات كشاورزی ایران برای سازمانها و كارگزارانی كه با
اطالعات مكانی پيوند دارند ،مانند وزارت جهاد كشاورزی؛ وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری؛
وزارت كشور ،وزارت راه و شهرسازی ،شهرداریها؛ مراكز تحقيقات و آموزش كشاورزی؛ و
سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی ایران؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران ،سازمان
نظام مهندسی معدن ایران؛
بزرگداشت پژوهشگران و كارگزاران نمونه در زمينة مدیریت اطالعات مكانی؛
جلب كمکهای مادی و معنوی سازمانها و كارگزارانی كه با اطالعات مكانی پيوند دارند برای
پيشبرد مأموریت و هدفهای گروه؛
جذب و پذیرش اعضای حقيقی و حقوقی برای انجمن و برای مشاركت در كار گروه؛
انتشار نشریههای علمی در زمينة مدیریت اطالعات مكانی و انتشار ویژهنامههای مدیریت اطالعات
مكانی در نشریههای علمی انجمن؛
اشاعة اطالعات و معرفی كارهای گروه در پایگاه وب انجمن.
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 .2مديريت

گروه را یكی از متخصصان مدیریت اطالعات مكانی مدیریت میكند .گماردن مدیر گروه برای دورههای
زمانی معين و بركناری وی با هيئت مدیرة انجمن است .مدیر گروه تكاليف زیر را دارد:
برنامهریزی برای انجام وظایف گروه و ارائة به هيئت مدیرة انجمن برای تصویب؛
سازماندهی گروه برای انجام كارهای مصوب هيئت مدیرة انجمن؛
اجرای برنامههای مصوب گروه؛
ثبت و ضبط كارهای گروه؛
ارائة یک نسخه از نامههای صادرة گروه به دبيرخانة انجمن؛
ارائة گزارش ششماهه و گزارشهای درخواستی از عملكرد گروه به هيئت مدیرة انجمن.

مدیر گروه اختيارات زیر را دارد:
نگارش و امضای نامههایی كه برای انجمن تعهدآور نيستند ،در چارچوب قوانين و مقررات جمهوری
اسالمی ،اساسنامة انجمن ،و این آیين كار با عنوان «مدیر گروه تخصصی مدیریت اطالعات مكانی»
روی سربرگ انجمن و با پيششمارة « »91/كه هر سال خورشيدی از شمارة یک شروع میشود.
واگذاری پارهای از اختيارات مدیر گروه با نگهداشت مسئوليت به هر یک از اعضای گروه؛
به كار گيری همكاران افتخاری برای انجام كار گروه؛
هزینهكرد كمکهایی كه به گروه میشود.

 .6منابع مالي و هزينهكرد

هزینة كار گروه از محل كمکهای انجمن و هدیهها و كمکهای نقدی دیگران به گروه و همچنين درامد
گروه از محل خدمات ،تأمين و در این زمينه به شكل زیر عمل میشود:
كمکهای نقدی انجمن به عنوان تنخواهگردان در اختيار شاخه قرار میگيرند.
هر گونه درامد گروه ،و همچنين هدیه و كمک نقدی اشخاص حقيقی و حقوقی دیگر به گروه ،باید به
حساب شمارة  211529991در بانک تجارت ،شعبه انقالب فلسطين تهران (كد  )989به نام

انجمن

علمی مدیریت اطالعات ایران واریز شود .پنجاه درصد از این مبالغ نيز به عنوان تنخواهگردان از سوی
انجمن در اختيار گروه قرار میگيرد .با درخواست مدیر گروه و پذیرش رئيس هيئت مدیرة انجمن،
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این ميزان میتواند تا هشتاد درصد افزایش یابد.
مدیر

گروه

میتواند تنخواهگردان دریافتی از محل كمک نقدی

انجمن

را برای دستیابی به

هدفهای گروه و انجام وظيفههای آن و تنخواهگردان حاصل از درامد گروه را افزون بر این ،برای
پرداخت پاداش به همكاران گروه نيز هزینه كند.
مدیر گروه صورت و اسناد هزینههای گروه را در پایان هر فصل به حسابداری انجمن تحویل میدهد و
در پایان هر سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه با حسابداری انجمن تصفيه حساب میكند.
اگر كار گروه با تصميم هيئت مدیره پایان یابد ،مدیر گروه باید همة اموال غيرمصرفی گروه را كه از
محل كمکهای انجمن و هدیهها و كمکهای نقدی دیگران به گروه و همچنين درامد گروه از محل
خدمات خریداری كرده یا به آن هدیه شده است ،با دریافت رسيد ،به دبيرخانة انجمن تحویل دهد و
با حسابداری انجمن تصفيه حساب كند.

 .7كنترل

كنترل اجرای این آیين كار از سوی هيئت مدیرة انجمن انجام میشود .هيئت مدیره میتواند این وظيفه را به
فرد یا گروهی از افراد واگذار كند .پایان دادن به كار گروه در اختيار هيئت مدیرة انجمن است.
 .8درباره

این آیين كار در هشت بند ،در تاریخ  9313/3/29به تصویب هيئت مدیرة انجمن رسيده و پيروی از آن بایسته
است.
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