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 کمیسیون انجمنهای علمی پزشکی 

 منطقه ای آیین نامه تشکیل و اداره شاخه های 

 انجمنهای علمی پزشکی
 

 

های داخلی انجمن تدوین و پیشنهاد آیین نامه های"در نشستهای کارگروه پس از بررسیهای کارشناسی این پیش نویس 

و مدیران وزارت  ای نظرخواهی در اختیار انجمنهابه تصویب رسیده است و بر 1394اسفند  1در تاریخ  "علمی پزشکی
ی علمی پزشکی یه انجمهابهداشت قرار داده میشود. متن نهایی این آیین نامه پس از برگزاری کارگاه مشورتی با حضور کل

جمنها دسترس ان و بازنگریهای پیشنهادی آن، به صورت رسمی از طریق دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی پزشکی در
 ار داده خواهد شد. قر

 اعضای کارگروه: 

 )انجمن توانبخشی قلب( خانم دکتر فرزانه ترکان -1
 )انجمن پاتولوژی( خانم دکتر تینا شوشتریزاده -2
 )انجمن تغذیه( خانم مرضیه عسگری نوری -3
 )انجمن چشم پزشکی( آقای دکتر علی صادقی طاری -4
 ایشگاهی()انجمن علوم آزم آقای دکتر علی صادقی تبار -5
 )انجمن روماتولوژی( آقای دکتر محسن سروش - ۶
 )انجمن پزشکان عمومی( آقای دکتر فرید رهنما چیت ساز -۷
 )انجمن پزشکی اجتماعی( آقای دکتر علی پاشا میثمی -۸
 سئول کارگروه(م -مشاور دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی پزشکی )دکتر منصور فاتحی  -9

 
 

یس آیین نامه برای دریافت نظرات کارشناسی انجمنهای علمی گروه پزشکی تهیه این نسخه از پیش نو
شده است. لطفا پیشنهادهای فردی و گروهی خود را در ستون مقابل مواد آیین نامه منظور کنید و در 

هنگام ورود به کارگاه تحویل نماینده دبیرخانه بدهید. 
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  اهداف

نند برای نجمنهای علمی پزشکی می تواا - 1ماده 
دستیابی به اهداف زیر شاخه های منطقه ای 

 تشکیل دهند: 
ر تعامل با مسئوالن و کانونهای تاثیرگذا -

 در سطح منطقه
بهره برداری از توان و ظرفیتهای  -

 منطقه ای
ارائه راه حل برای مسائل اختصاصی هر  -

 منطقه
شناسایی نیروهای توانمند در سطح  -

 کشور
 ارائه منطقه ای آموزشها  -
ماندهی همگرایانه فعالیت اعضا در ساز -

 یک منطقه

 

 هیات مدیره انجمن برای ساختار توزیع – 2ماده 
 منطقه ای خود بر حسب شهرستان، استان و یا چند

 استان مجاور تصمیم گیری خواهد کرد.

 

 شرایط تشکیل

 شاخه منطقه ای در نقاطی قابل تشکیل –2ماده 
منطقه  است که تعداد اعضای انجمن علمی در آن

 نفر باشد.  30بیش از 
 

معیار حضور اعضا در نواحی مختلف محل  –3ماده 
 سکونت یا اشتغال حرفه ای آنهاست. 

تبصره: عضویت همزمان در دو شاخه 
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منطقه ای مجاز نیست. در صورتی که 
محل اشتغال و سکونت متفاوت باشند، 
به انتخاب فرد با اطالع انجمن مرکزی 

ی عضویت فقط یکی از مناطق برا
 تعیین خواهد شد. 

 

خه های منطقه ای دارای هیچیک از شا - 4ماده 
پروانه مستقل از انجمن مرکزی نخواهند بود. 
فعالیت شاخه های منطقه ای پس از برگزاری 

ر انتخابات و تایید هیات مدیره انجمن مرکزی میس
 است. 

تبصره: انجمن علمی در پایتخت شاخه 
ور پایتخت تاسیس نمی کند. پیگیری ام

به عهده انجمن مرکزی خواهد بود مگر 
اینکه مجمع عمومی انجمن تاسیس 

شاخه پایتخت را تصویب کند. در این 
صورت انجمن موظف است برای 

فعالیت شاخه پایتخت آیین نامه داخلی 
 روشنی تدوین و اجرا کند. 

 انتخابات

 5اخه های منطقه ای از شهیات مدیره  - 5ماده 
می شود. هر انجمن منطقه ای باید نفر تشکیل 

ک دارای رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانه دار و ی
عضو عادی باشد. انتخاب بازرس اصلی و علی 

 البدل برای انجمنهای منطقه ای ضروری است. 
 

انتخابات انجمنهای منطقه ای هر سه  - ۶ماده 
سال یکبار در بازه زمانی شش ماه پس از انتخابات 

تکرار می شود. انتخابات انجمنهای  انجمن مرکزی
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منطقه ای باید با اطالع هیات مدیره مرکزی و با 
حضور نماینده آن در مجمع عمومی منطقه ای 

 برگزار شود. 
تبصره: در مناطقی که شاخه انجمن 
تشکیل نشده است، انجمن مرکزی 

یک فرد را مسئول برگزاری انتخابات 
 در مجمع عمومی منطقه ای می کند. 

صره: در صورتی که شاخه منطقه ای تب
در بازه زمانی تعیین شده نسبت به 

برگزاری انتخابات اقدام نکند، هیات 
مدیره مرکزی موظف است برای 

برگزاری انتخابات فردی را در منطقه 
 تعیین نماید. 

تبصره: اگر مدت فعالیت شاخه های 
تازه تاسیس در زمان برگزاری انتخابات 

 3نجمن کمتر از هیات مدیره مرکزی ا
سال باشد، برای یکسان سازی برنامه 
انتخابات شاخه ها، حداکثر شش ماه 

پس از انتخابات مرکزی باید انتخابات 
آن انجمنها به صورت زودهنگام تکرار 

 شود. 
 

جمنهای منطقه ای پس از انتخابات ان - ۷ماده 
 تایید هیات مدیره مرکزی اعتبار دارد. 

 و وظایف شاخه ها فعالیت

نهای منطقه ای باید تابع فعالیت انجم - ۸ماده 
سیاستهای کلی و آیین نامه های داخلی انجمن 

 مادر باشد. 
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نهای منطقه ای تنها محدود فعالیت انجم - 9ماده 

به همان منطقه خواهد بود و این شاخه ها در 
مناطق دیگر و فعالیتهای کشوری انجمن مداخله 

 اشت. ای نخواهند د
تبصره: هیات مدیره مرکزی می تواند در 

صورت مغایرت فعالیتهای شاخه منطقه ای 
با اهداف و منافع انجمن مرکزی و رفع 

نشدن موارد پیرو سه نوبت مکاتبه رسمی 
در طول سه ماه، آن شعبه را منحل نماید و 
ظرف سه ماه انتخابات پیش از موعد برگزار 

 نمایند.
 

طقه ای انجمنهای علمی ه های منشاخ -10ماده 
 پزشکی وظایف زیر را به عهده دارند: 

الف: ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی و 
 شاخه های تشکیالتی آن در منطقه

ب: انعکاس تصمیمهای انجمن مرکزی 
 به اعضای تحت پوشش منطقه خود
پ: شناسایی نیازهای محلی اعضا و 

ارائه راه حلهای محلی برای مشکالت 
 ویژه منطقه

و  ت: ارتباط با سازمانها و ادارات دولتی
غیردولتی و ساختارهای حکومتی در 

 سطح منطقه تحت پوشش
ث: برگزاری دوره های آموزشی منطقه 

 ای با نظارت انجمن مادر
ج: نگهداری، به روز رسانی و ارسال 

 اطالعات اعضای منطقه به انجمن مادر 
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شست مشترک هیات مدیره شاخه های ن - 11ماده 

ن نطقه ای و مرکزی الاقل یکبار در سال و همزمام
 با کنگره ساالنه انجمن برگزار خواهد شد. 

تبصره: در صورتی که انجمن کنگره ساالنه 
ندارد، هیات مدیره یک کنگره را که تعداد 

قابل توجهی از اعضا در آن شرکت می 
کنند به عنوان محل و زمان دیدارهای 

 ساالنه تعیین می گردد. 

 ر مالیامو

جمن در مناطقی که حق عضویت ان - 12ماده 
دارای شاخه هستند در اختیار هیات مدیره شاخه 

 قرار خواهد گرفت. 
تبصره: انجمنهای منطقه ای در صورت 

تایید مجمع عمومی شاخه می توانند حق 
مازاد بر حق  "منطقه ای"عضویت 

  عضویت انجمن مرکزی دریافت نمایید.
 

منطقه ای باید حساب  یشاخه ها - 13ماده 
مشترک شخص حقیقی دو امضا به نام رئیس و 

به  خود خرانه دار شاخه افتتاح و با تایید هیات مدیره
 انجمن مرکزی اعالم نمایند. 

 
مکهای مالی انجمن کحق عضویت و  - 14ماده 

 مرکزی و درآمدهای حاصل از فعالیتهای منطقه ای
حساب  شامل کنگره و دوره های آموزشی در این

 واریز و برداشت خواهد شد. 
 

شاخه منطقه ای باید در پایان سال مالی  - 15ماده 
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و یا بر حسب استعالم انجمن مرکزی گزارش مالی 
مکتوب همراه با گردش حساب شاخه را به هیات 

 مدیره انجمن مادر ارسال نماید.
 

دوره هیات مدیره گردش  پس از اتمام - 1۶ماده 
ی ن اسناد مالی شاخه منطقه احساب بانکی به عنوا

و انجمن مرکزی به هیات مدیره انجمن مادر 
انعکاس داده می شود. در صورت انتخاب هیات 

اح مدیره جدید حساب شاخه با نام اعضای جدید افتت
 و اداره می شود. 

 
در صورت انحالل شاخه منطقه ای به  – 1۷ماده 

ه بید اهر دلیل، منابع مالی و کلیه داراییهای شاخه ب
 انجمن مرکزی منتقل گردد.

 امور اداری

تانی می توانند از الکوی شاخه های اس - 1۸ماده 
ه سربرگ انجمن مرکزی با نام شاخه، نشانی و شمار

تماس دفتر و اسامی هیات مدیره و بازرس خود 
 ستقلاستفاده نمایند و مجاز به استفاده از سربرگ م

 نیستند. 
 

ن شاخه منطقه ای کاتبه مسئوالم - 19ماده 
انجمن باید محدود به همان منطقه باشد. شاخه 
طح سهای منطقه ای مجاز به مکاتبه با سازمانها در 
اخه شفرامنطقه ای نیستند. مکاتبه درون سازمانی با 

ه های دیگر مجاز است اما باید رونوشت مکاتبات ب
 انجمن مرکزی انعکاس داده شود. 
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می توانند  اخه های منطقه ایش - 20ماده 
فعالیتهای خود را در صفحه ویژه شاخه خود در 

 سایت انجمن مادر انعکاس دهند. شاخه های منطقه
ای مجاز به راه اندازی سایت مستقل از انجمن 

 مرکزی نیستند.
  

تصویر صورتجلسات هیات مدیره شاخه  – 21ماده 
های منطقه ای پس از امضای اعضا باید بطور 

 انجمن ارسال شود. منظم به دفتر مرکزی 
 

تانی مشخصات اعضای شاخه های اس - 22ماده 
خود را باید بطور منظم در اختیار دفتر مرکزی 
انجمن قرار دهند. مالک عضویت نهایی ثبت 
 مشخصات افراد در دفتر مرکزی انجمن است.

 
 
  

 
  

 

 


