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 کمیسیون انجمنهای علمی پزشکی 

 آیین نامه تشکیل و اداره 

 انجمنهای علمی پزشکی کمیته های تخصصی
 

 

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

و مدیران وزارت  ظرخواهی در اختیار انجمنهابه تصویب رسیده است و برای ن 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
 اده خواهد شد. قرار د

 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
 اهی()انجمن علوم آزمایشگ 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

 
 

پزشکی تهیه  ی علمی گروهناسی انجمنهایین نامه برای دریافت نظرات کارشاین نسخه از پیش نویس آ
منظور کنید و در ابل مواد آیین نامه خود را در ستون مقهادهای فردی و گروهی . لطفا پیشنشده است

رود به کارگاه تحویل نماینده دبیرخانه بدهید. ام وهنگ
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 مقدمه
برای بهره  انجمنهای علمی پزشکی -1ماده 

تصمیم سطح برداری از توان اعضای خود و ارتقای 
در انجمن و همچنین ارائه کارشناسی سازی 

کمیته های "آموزشهای تخصصی به اعضای خود 
 د. دهنمی تشکیل  "علمی
ای علمی انتخاب تعداد و عناوین کمیته ه -2ماده 

بر اساس زیرشاخه های علمی، بیماریها، 
د زیرگروههای آموزشی یا فلوشیپها و همچنین تعدا
 اعضا توسط هیات مدیره انجمن تعریف می شود. 

 تبصره: انجمنها می توانند برای فعالیت
در یک زمینه خاص در دوره زمانی 

ه اقدام محدود نسبت به تشکیل کارگرو
 نمایند. 

تبصره: انجمنها برای اداره فعالیتهای 
جاری خود عالوه بر کمیته های علمی، 

های یا کارگروهمی توانند کمیته 
ه اجرایی )مانند کمیته انتشارات یا کمیت

که الزم  اخالق حرفه ای( تعریف نمایند
 . نیست تابع آیین نامه حاضر باشند

 

 ساختار، وظایف و اختیارات
ب : هر کمیته باید دارای یک رئیس، یک نای3ماده 

 رئیس، و یک دبیر باشد.
کمیته با تصمیم مسئول تشکیل تبصره: 

و با ابالغ رئیس  انجمن هیات مدیره
انجمن منصوب می گردد. پس از 

داخلی با انتخابات  ،تشکیل کمیته
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حضور نماینده هیات مدیره انجمن 
 میتهمسئوالن کابالغ برگزار میگردد و 

پس از تایید انتخابات در هیات مدیره 
از سوی رئیس انجمن صادر انجمن، 

 خواهد شد.
تبصره: در انجمنهایی که تعداد واجدین 
شرایط برای فعالیت در یک کمیته بیش 

 "گروه علمی"نفر باشد، از عنوان  30از 
استفاده خواهد شد. در این صورت هر 
 5گروه دارای یک هیات مدیره حداقل 

ه با انتخاب اعضای گروه خواهد بود نفر
که رئیس، نایب رئیس و دبیر گروه 

  علمی را تعیین خواهند کرد. 
 

میته های علمی انجمن وظایف زیر را به ک -4ماده 
 عهده دارند: 

  برگزاری جلسه های منظم الاقل
 هر دو ماه یکبار 

  ارائه نظر کارشناسی درباره
استعالمهای هیات مدیره یا 

 خارج از انجمن  سازمانهای

  معرفی سخنران برای همایشهای
 انجمن 

  معرفی داوران کمیته های علمی
 همایشهای انجمن 

  تهیه مطالب آموزشی برای انتشار
 در نشریات و سایت انجمن 

  برنامه ریزی و اجرای دوره های
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 آموزشی درباره موضوع کمیته 

  انتخاب اعضای کمیته 
 

میته به این ختیارات و وظایف رئیس کا -5ماده 
 شرح است: 

 اداره جلسات کمیته 

  برگزاری جلسه های فوق العاده 

  یا هر  ساالنهمنظم ارائه گزارش
گزارش مورد درخواست هیات مدیره 

 انجمن 

  شرکت در جلسه های هیات مدیره
 اعالم رئیس انجمن بر حسب انجمن 

  انجام مکاتبات الزم درون سازمانی
 حسب نیاز 

غیاب  یس درئصره: نایب رتب
رئیس کمیته همه اختیارات و 

 د. رولیتهای او را به عهده دائمس
 

دبیر کمیته به این شرح ختیارات او وظایف  -۶ماده 
 است: 

  آماده سازی دستور جلسه ها 

  نگهداری و به روز رسانی اطالعات
 تماس با اعضای کمیته 

  ثبت و نگهداری صورت جلسات و
مصوبه های کمیته )با کمک کارشناس 

 نجمن( ا

  نگهداری مکاتبات کمیته 

  تهیه و به روز رسانی اطالعات کمیته
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 در سایت انجمن 

 و غیاب  نگهداری اطالعات حضور
 اعضای کمیته 

 
 میته ها به شرح زیر است: کوظایف اعضا  -۷ماده 

  شرکت در جلسات منظم و فوق العاده
 کمیته 

  ارائه نظرات کارشناسی بر حسب تقسیم
 کار کمیته 

  وظایف محوله در داخل یا خارج انجام
انجمن بر حسب تصمیم کمیته و 

 مسئوالن انجمن 

تبصره: اگر عضوی در سه جلسه پیاپی 
جلسه غیبت غیرموجه  5یا در مجموع 

داشته باشد از فهرست اعضای کمیته 
خارج خواهد شد. در هر جلسه کمیته 

غیبت افراد بررسی و موجه یا غیرموجه  
گزارش دبیر  بودن آن به تصویب و در

 درج می شود. 

 عضویت در کمیته ها 
 یارهای عضویت در کمیته های انجمنمع -۸ماده 

 : برخورداری از الاقل یکی از ویژگیهای زیر است

 تکمیلی در  آموزشیذراندن دوره های گ
 مورد موضوع کمیته 

 فعالیت صاص قسمت قابل توجه از تاخ
 به زیرشاخه مربوطه حرفه ای

 ا ارائه پژوهش در انتشار مقاله ی
 همایشهای معتبر بین المللی و داخلی
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  سابقه قبلی و شهرت در زمینه موضوع
 کمیته 

تبصره: افرادی که اماده عضویت در 
کمیته ها هستند و عضویت آنها مورد 

تصویب کمیته و هیات مدیره قرار 
گرفته است برگه ویژه پذیرش شرایط 
عضویت در کمیته )پیوست این آیین 

 ا امضا خواهند کرد. نامه( ر
 

رای عضویت در کمیته یکی از راههای ب -9ماده 
 زیر وجود دارد: 

  معرفی رئیس و اعضای کمیته 

  معرفی مسئوالن و هیات مدیره انجمن 

  معرفی مدیران گروهها و روسای
 انجمنهای استانی

  درخواست عضویت از سوی فرد 
تبصره: برای اولین باری که کمیته تشکیل 

مسئول منتخب تشکیل کمیته می گردد، 
انجمن هیات مدیره افراد واجد شرایط را به 

معرفی می نماید. درصورت تصویب هیات 
مدیره، ابالغ عضویت این افراد از سوی 

 رئیس انجمن صادر خواهد شد. 
تبصره: عضوگیری کمیته ها پس از تشکیل 

اولیه در هر زمانی از فعالیت کمیته می 
یت ه اتمام دوره فعالتواند رخ دهد و نیازی ب

 کمیته برای جذب عضو جدید وجود ندارد. 
 

انجمن باید از طریق مکاتبه در مسئوالن  -10ماده 
شگاههای دای هر سال از مدیران گروههای دانابت
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ی مختلف ه های استاناخشور و روسای شسراسر ک
 د. نبرای معرفی اعضای احتمالی دعوت نمای

 
ضویت افراد جدید باید به تصویب ع -11ماده 

کمیته برسد. فهرست اعضای جدید کمیته ها پس 
ات از تصویب در خود کمیته باید در اولین جلسه هی

موافقت با ابالغ در صورت مطرح و  انجمن مدیره
ی افرادعضویت کتبی رئیس انجمن اعتبار پیدا کند. 

ن که از سوی روسای انجمن و هیات مدیره یا مدیرا
د وهها یا انجمنهای استانی معرفی می شوند بایگر
 . شوندکمیته تصویب در 
 

رخواست عضویت افراد باید در کمیته ها د -12ماده 
بررسی شود و نتیجه ارزیابی چه موافق و چه 

مخالف به هیات مدیره انجمن انعکاس داده شود. 
فرم درخواست عضویت در کمیته ها در سایت 

 هد بود. انجمن در دسترس اعضا خوا
 

و  5یته حداقل تعداد اعضای هر کم -14ماده 
است. در صورتی که واجدین  30آن حداکثر اعضای 

 نفر باشد، 30شرایط عضویت در یک کمیته بیش از 
 . علمی تشکیل خواهد شد "گروه"
 

مسئول و اعضای کمیته موظف هستند  -15ماده 
ر دترکیب کمیته را به گونه ای انتخاب نمایند که 

ه امکان از سراسر کشور نماینده هایی در کمیتحد 
 وجود داشته باشد. 

 
از میان اعضای هیات مدیره انجمن یک  -1۶ماده 
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نی کمیته ر به انتخاب رئیس انجمن عضو سازمانف
ها خواهند بود و باید در جلسه های کمیته شرکت 

 نماید. 
 

 خارج از اعضایکمیته ها می توانند  -1۷ماده 
داشته باشند که با معرفی اری عضو افتخ انجمن

 . رئیس کمیته و ابالغ رئیس انجمن تعیین می شوند

 فعالیت کمیته ها
 سال است.  3کمیته هر  مدت فعالیت - 1۸ماده 

تبصره: دوره فعالیت کمیته ها در بازه 
زمانی شش ماه پس از انتخابات هیات 

مدیره انجمن شروع خواهد شد. در 
دوره  صورتی که کمیته ای در اول

تشکیل خود در زمان انتخابات هیات 
سال فعالیت کرده  3مدیره کمتر از 

باشد، برای یکسان سازی فعالیت کمیته 
  ۶ها، انتخابات پیش رس در بازه زمانی 

 ماه پس از انتخابات الزم است. 
 

ماه قبل از اتمام دوره فعالیت یک  3 -19ماده 
یس ب رئکمیته باید انتخابات برای تعیین رئیس، نای

ز و دبیر کمیته انجام شود. نتیجه انتخابات پس ا
 تصویب هیات مدیره اعتبار دارد. 

تبصره: حضور نماینده هیات مدیره یا 
بازرس انجمن در جلسه های انتخابات کمیته ها 

 ضروری است. 
 

مصوبه های کمیته نقش مشاوره  -20ماده 
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کارشناسی برای هیات مدیره انجمن دارند و تنها 
ز تصویب در هیات مدیره به عنوان نظر پس ا

من قابل بهره جرسمی انجمن برای داخل و خارج ان
 برداری هستند. 

میته مشتمل کفعالیتهای علمی  -تبصره
بر تهیه متون آموزشی، معرفی سخنران 

 انجمن یا داور به تصویب هیات مدیره
 نیازی ندارد. 

پارچگی به منظور حفظ یک -تبصره
برگزاری دوره های فعالیتهای انجمن، 

منوط به تصویب هیات کمیته آموزشی 
 است. انجمن مدیره 

 
ب ووسای کمیته ها تنها در داخل چارچر -21ماده 

گ تشکیالتی انجمن می توانند با استفاده از سربر
 انجام دهند. درون سازمانی انجمن مکاتبه 

خارج از  کلیه مکاتبات با -تبصره
بیر انجمن باید با امضای رئیس یا د

در صورت نیاز،  انجمن صورت پذیرد.
مکاتبات مربوط به کمیته می تواند با 

دو امضا )مسئوالن انجمن با رئیس 
 کمیته( انجام شود. 

 
د و عالیتهای خوکمیته ها برای انعکاس ف -22ماده 

 د ازمعرفی اعضا گروه و اخبار داخل کمیته می توانن
  هیچیکفضای وب سایت انجمن استفاده نمایند. 

 نخواهند داشت.  مستقلاز کمیته ها وب سایت 
 

باید تابع برگزاری جلسه های کمیته  -23ماده 
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مقررات تشکیل جلسه های انجمن باشد. رئیس 
کمیته می تواند بر حسب نیاز جلسه های فوق 

نماید. در صورت وجود  العاده منفرد یا مکرر برگزار
شرایط اضطراری رئیس انجمن می تواند دستور 

 ه فوق العاده به کمیته صادر نماید. جلس
 

میته ی که موضوع فعالیت کتدر صور -24ماده 
ه گسترده باشد، اعضای کمیته می توانند زیر کمیت

انتخاب رئیس، نایب رئیس و دبیر  و تشکیل دهند
داشته  باید جلسات مستقل زیر کمیته ها .ندکن

بطور به رئیس کمیته گزارش دهند و و  باشند
باط مسئوالن انجمن و هیات مدیره در ارتمستقیم با 

یب تشکیل زیر کمیته ها باید به تصونخواهند بود. 
 هیات مدیره انجمن برسد. 

 کمیته های بین رشته ای

نجمن می تواند برای مبادله دانش و ا -25ماده 
تجربه رشته های مختلفی که درباره یک بیماری، 

سایر  خدمت، یا زیرشاخه علمی فعالیت دارند، از
انجمنها برای تشکیل کمیته بین رشته ای دعوت 

 کند. 
 

میته بین رشته ای باید در جلسه ک -2۶ماده 
مشترک با حضور رئیس انجمنهای عضو در آن 

 کمیته به تصویب برسد. 
کمیته های  مصوبه مشترک -تبصره

بین رشته ای باید به اطالع و تایید 
دبیرخانه کمیسیون انجمنهای پزشکی 

 شود.  رسانده
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نجمن پیشنهاد دهنده محل استقرار ا -2۷ماده 
 اصلی کمیته بین رشته ای خواهد بود که باید در

سایت تفاهم نامه بین انجمنهای عضو قید شود. 
د شکمیته در دامنه انجمن میزبان اصلی درج خواهد 
 . و سایر انجمنها به این صفحه ارجاع خواهند داد

 
ای می توانند پس شته رکمیته های بین  -2۸ماده 

از تصویب هیات مدیره انجمنهای عضو نسبت به 
برگزاری همایشهای علمی یا دوره های آموزشی 

 بین رشته ای اقدام نمایند. 
 

میته های بین رشته ای تابع مقررات ک -29ماده 
 کمیته های تخصصی مندرج در مواد این آیین نامه

 خواهند بود. 

 
 
  

 
 

 


