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 کمیسیون انجمنهای علمی پزشکی 
 یغاتیتبلی فرصتها وی شگاهینمای ها غرفه صیتخص نامه نییآ

 علمی پزشکی انجمنی شهایهما 
 

 

منهای داخلی انج تدوین و پیشنهاد آیین نامه های"این پیش نویس پس از بررسیهای کارشناسی در نشستهای کارگروه 
ها و مدیران وزارت یده است و برای نظرخواهی در اختیار انجمنبه تصویب رس 1395فروردین 22در 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 س اندستر و بازنگریهای پیشنهادی آن، به صورت رسمی از طریق دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی پزشکی در

 قرار داده خواهد شد. 

 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 -۴
 جمن علوم آزمایشگاهی()ان 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

 
 

خه از پیش نویس آیین نامه برای دریافت نظرات کارشناسی انجمنهای علمی گروه پزشکی تهیه این نس
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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 مقدمه
 شدن مند ضابطهی برا نامه نییآ نیا - 1ماده 
 شیهمای جانبی شگاههاینمای ها غرفه صیتخص

 گرددی م اجرا و نیتدو علمی پزشکی انجمنی ها

 
ی غاتیتبلی افرصتهی اعطای مبنا - 2ماده 
دارویی و ی شرکتهای بند رتبه فهرست شها،یهما
 ماه در سال هر که است انجمنی پزشک زاتیتجه

 .گرددی م اعالم انجمنی سو از نیفرورد

 

 اتیکل
 شگاهینمای برگزار ناعال زمان در انجمن - 3ماده 
 اریاخت در رامعین ی بلوکها از متشکل خام نقشه

 .داد خواهد قرار شرکتها

 
 مختلفی سالنها رد ها غرفه نرخ جدول - ۴ماده 
 شیهمای غاتیتبلی فرصتها ریسا نرخ با همراه
 خواهد عیتوز شیهمای رسان اطالع مدارک با همراه

 .شد

 
 ازی مال تیحمای متقاض کهیی شرکتها - 5ماده 
 از استفاده ای یشگاهینما غرفه افتیدر ،شیهما

 اعالم برگه دیبا هستند شیهمای غاتیتبلی فرصتها
 از %30 زیواری بانک شیف ریتصو با همراه رای آمادگ
 رسالا انجمن دفتر به را خود نظر وردم قرارداد مبلغ
 .ندینما
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 شگاهینمای ها غرفه صیتخص
ی مالی حام وانعن به کهیی شرکتها - ۶ماده 
 و نقره طال، ، ومینیپالتدیاموند،  سطوح در شیهما
 زا شیپ و نوبت از خارج کنند،ی آمادگ اعالم برنز
 اقدام خود غرفه انتخاب به نسبت شرکتها ریسا

 .کرد خواهند

 غرفه ژهیو محل انجمن کهی صورت رد :1 تبصره
 کرده نییتع مختلفی سالنها در رای مال انیحام

 خنر التفاوت مابه پرداخت با تنها شرکتها ،باشند
 .دهند رییتغ را خود سالن توانندی م متراژ

 
 غرفهی متقاض یشرکتها ریسای برا - ۷ماده 

 خواهد برگزار غرفه انتخاب جلسه چهاری شگاهینما
 ت تا الفی گروههای ااعض ،کی هر در که شد

 .کرد خواهند شرکت سال آنی بند رتبه جدول

 باشد ادیز "ت" گروهی اعضا تعداد اگر :2 تبصره
 نوبت کی از شیب در را آن جلسه  تواندی م انجمن
 .کند برگزار

 
 یها غرفه شگاهیمان نقشه جلسه هر در - ۸ماده 

 گروهی اعضا اریاخت در مرحله آن تا شده انتخاب
 .شد خواهد داده قرار

 
 از کی هر رتبه اساس بر غرفه انتخاب - 9ماده 
 شد خواهد انجام گروهی اعضا

 هرتب و ازیامتی دارا شرکت دوی صورت در :3 تبصره
 غرفه انتخاب باشند،ی واحد غرفهی متقاض کسانی
 .شد خواهد انجامی کش قرعه قیطر از
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ی برا شرکت رهی سو از کهی کس - 10ماده 
 نامه دیبا گرددی م یمعرف ها غرفه صیتخص جلسه

 هارائ شرکت رعاملیمدی سو از تام اریاخت بری نمب
 مالز تابعه شرکتی برا ندهینما نیا میتصم. دینما

 .است االجرا

 لرعامیمد ازی معرف نامه کهی ا ندهینما :۴ تبصره
 داده شرکت غرفه انتخاب در ،باشد نداشته همراه

 .شد نخواهد
 

 صیتخص جلسه دری کتشر ندهینما اگر - 11ماده 
 به اعتراض حق کند دایپ رحضو ریتاخ با ها غرفه
 نخواهد را لحظه آن تا شده انتخابی ها غرفه

ی شرکتها از باالتر رتبه داشتن صورت در و داشت
 قداما آنها از شیپ غرفه انتخاب به نسبت مانده،یباق

 .کرد خواهد

 
 در شرکت ندهیمان بتیغ صورت در - 12ماده 
 افتیدر نوبت شده، نییتع غرفه صیتخص جلسه
. افتی خواهد انتقالی بعد گروه جلسه به غرفه
 چیه بهی قبل جلسات در شده انتخابی ها غرفه
 .افتی نخواهند رییتغ وجه

 
ی م تنهای پزشک تزایتجه شرکت هر - 13ماده 
 در کهیی شرکتها. دینما انتخاب غرفه کی تواند

 اند، شده لیتشک مختلفی قسمتها از خود اساسنامه
 صورت در توانندی م موضوع، مستندات ارائه ضمن

 در را خود کل متراژ غرفه افتیدر زمان در لیتما
 .کنند میتقس شگاهینما از قسمت کی از شیب
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 افتیدر غرفه انجمن زا کهیی ها شرکت - 1۴ماده 
 دخو غرفه ازی بخش ای تمامی واگذار حق ،اند کرده

 .ندارندی گرید شرکت چیه به را

 شگاهینمای اجرا زمان در کهیی شرکتها :5 تبصره
 نداد دست از بر عالوه ندینما نقض را مقررات نیا

 ندیفرآ در ،یبند رتبه نامه نییآی حساب خوش ازیامت
 درنظر بدون بعد سالی شگاهینما غرفه صیتخص

 دخواهن قرار فهرستی انتها در ساالنه رتبه گرفتن
 و شگاهینما ریمد گزارش تخلف نیا مالک. گرفت

 .بود خواهد کنگرهیی اجرا ریدب
 

 جلسه در تواندی م شرکت ندهینما - 15ماده 
ی درخواست غرفه متراژ به %50 تا ها غرفه صیتخص
 .کند کم آن از ای اضافه خود

 
 هر جلسه اتمام از سپ شگاهینما نقشه - 1۶ماده 
 ریتصو. دیرس خواهد آنی اعضای امضا به گروه

 تگرغ خواهد قرار گروهی اعضا اریاخت در نقشه نیا
 خواهدی گانیبا کنگرهی برگزار مدارک عنوان به و

 .شد

 
 فهرستی انتها رد کهیی ها شرکت - 1۷ماده 

ی شگاهینمای فضا و رندیگیم قرار غرفه انیمتقاض
 دو ظرف توانندی م رد،یگینم قرار ارشانیاخت در

 را شگاهینما در نام ثبتی برا شده زیوار مبلغ هفته
 .ندینما افتیدر

 در ماندن به لیمای شرکت کهی صورت در :۶ تبصره
 بدون تواندی م باشد غرفه افتیدر انتظار فهرست
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 در کنگرهی برگزار زمان تا پرداخت شیپ افتیدر
 .بماندی باقی بند تیاولو فهرست

 ها غرفه قرارداد عقد
 صورت در غرفه یمتقاضی شرکتها - 1۸ماده 

 با خود میتصم از انصراف زمان حسب بر انصراف
 :بود خواهند روبرو ریزی ها مهیجر

 غرفه صیتخص جلسه انیپا تا :
 پرداخت شیپ 20%

 مانز تا غرفه صیتخص از پس 
 پرداخت شیپ %25: قرارداد عقد

 قبل کماهی تا قرارداد عقد از پس 
 قرارداد کل %35: شیهما از

 زمان تا شیهما از قبل کماهی از 
 قرارداد کل %۶0ی: برگزار

 
 شرکتها، ازی کی انصراف صورت در - 19ماده 
 نخواهدی رییتغ شرکتها ریسای انتخابی ها غرفه
 رفهغ افتیدر انتظار فهرست در کهیی شرکتها. کرد
 شدهی خال غرفه افتیدری برا باشند داشته قرار
 .داشت خواهند تیاولو

 
 2 ظرفی شگاهینما هغرفی قراردادها - 20ماده 
 آماده ،غرفه صیتخصی ها جلسه از پس هفته
 بود خواهند نیطرفی امضا

 
 دیبا شرکتها قرارداد ماندهیباق مبلغ - 21ماده 

 از شیب آنها نیآخر خیتار که چک سهی ط حداکثر
 .شود هیتسو نباشد شیهمای اربرگز از پس ماه کی
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ی اسپانسرها قرارداد مبلغ پرداخت نحوه :۷تبصره
 .بود خواهدی توافق طال و ومینیپالت

 
 کامل پرداخت به بتنس کهیی شرکتها - 22ماده 
 شمولم ندینما اقدام امضا زمان در خود قرارداد مبلغ
 .بود خواهند فیتخف 3%

 
 
  

 
 


