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 کمیسیون انجمنهای علمی پزشکی 
 ی بند رتبه نامه نییآ

 ی پزشک زاتیتجهدارویی و  یشرکتها

 انجمن بای همکار نظر از
 

 

های داخلی انجمن تدوین و پیشنهاد آیین نامه های"در نشستهای کارگروه پس از بررسیهای کارشناسی این پیش نویس 
ها و مدیران وزارت ای نظرخواهی در اختیار انجمنبه تصویب رسیده است و بر 1395روردینف 15در 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 -۴
 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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 مقدمه
 ارتقاء وی مند اعدهقی براعلمی  انجمن  - 1ماده 
ی ها شرکتیی اجرا وی علمی هایهمکار سطح

ی بند رتبه نظام ،یپزشک هزاتیتجدارویی و 
 .کندی م اجرا و نیتدو را نامه نییآ نیا موضوع

 
 به نهادن جار امهن نییآ نیای کل هدف - 2ماده 

 ویی اجرا ،یعلمی هاتیفعال که استیی شرکتها
 .کنندی م لیتسه را انجمنی پژوهش

 
ی ازهایامت ساسا بری بند رتبه نیا - 3ماده 

 هب انجمن با شرکتهای هایهمکار به افتهی اختصاص
 .شد خواهد انجام ساالنه صورت

 
 کهیی هاتیموقع مامتی برای بند رتبه نیا - ۴ماده 

ی فرصتها ستفادهای متقاض متعددی شرکتها
 هستند، انجمنی رسان اطالع وی غاتیتبل وی آموزش
 .گرفت خواهد قرار استفاده مورد

 
 و بیتصو زمان ازی ازدهیامت نظام نیا - 5ماده 
ی هاازیامت و آمد درخواهد اجرا به نامه نییآ ابالغ
 شرکتها سوابق دری تجمع بصورت شده کسب

 .شد دنخواه هبسامح

 

 یده ازیامتی مبنا
 تیفعال با سال طول در کهیی شرکتها - ۶ماده 

 کنندی می همکار انجمنی پژوهش وی آموزشی ها
 خواهند افتیدر ازیامت پنج تا کی برنامه هری ازا به

 



  1395بهمن  2انجمنهای پزشکی  ویژه کارگاه مشورتی –غیرقابل استناد  –متن پیش نویس 

 3صفحه  -مکاری شرکتهاهآیین نامه 

 

 از تیحما تها،یفعال نوع نیای مصداقها. کرد
 کنگره نیب فاصله در انجمنی آموزشی ها شیهما

 انجمن دفتر دری آموزشی ها دورهی برگزار ساالنه،
 از تیحما ، انجمنی سو از شده نییتعی محلها ای

ی الملل نیبی ها شیهما در انجمنی اعضا شرکت
 دری غاتیتبلی آگه درج و انجمن تیسا از تیحما و

 .هستند انجمن اتینشر

 نامه نییآ نیا بیتصو زمان از انجمن:  1تبصره

 تیفعال از کی هر دربارهی رسان اطالع با همزمان
 به را آنی بند رتبه ازیامت ، ۶ ماده در مشروحی ها

 .رساند خواهد نفعی ذی شرکتها اطالع

ی گواه ،تیفعال هر انجام از پس :2 تبصره

 و صادر منانجی سو از شرکت ازیامت افتیدر
 .شد خواهد نفعی ذ شرکت لیتحو

 
ی برای آموزش -یمعل تور هری ازا به - ۷ماده 

ی کشورها در کهیی ها کنگره ای ها دوره در شرکت
 تعلق ازیامت پنج تا کی دند،گری م برگزاری خارج

 .گرفت خواهد

ی سو از کهی آموزشی ها برنامه :3 تبصره

 از پس گردد،ی م شنهادیپ انجمن به شرکتها
 بود دنخواهی ازدهیامت نیا مشمول انجمن بیتصو

 تشرک به انجمنی سو از برنامه به مربوط ازیامت و
 .شد خواهد ابالغ

 طالعا بدون کهی مستقلی ها برنامه :4 تبصره

 نظام نیا مشمول شوندی م برگزار انجمن
 .بود نخواهندی ازدهیامت
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 اتینشر دری گهآ صفحه هر درجی برا - ۸ماده 
ی های آگه .گرفت خواهد تعلق ازیمتا 1/0 انجمن

 خنر نسبت اساس بر...  و جلد داخل جلد،ی رو ژهیو
 خواهند ازیامتی داخلی آگه صفحه کی با آنها

 .گرفت
 

 5 انجمن تیسا زای مال تیحمای برا - 9ماده 
 .گرفت خواهد تعلق سال هری ازا به ازیامت
 

ی برای جمع دسته فرسی ها برنامه در - 10ماده 
 هری ازا به ،یالملل نیب مهمی ها کنگره در شرکت

 اریاخت در اعضا استفادهی برا شرکت کهی ا هیسهم
 .گرفت خواهد تعلق ازیامت کی ،دهد قرار انجمن

 
 هغرف صیتخص اردادقر عقدی ازا به - 11ماده 

 انجمنی سراسر کنگره جنبی شگاهینمای ها
 .گرفت خواهد تعلق ازیامت کی متر ۶ هری برا

ی هاشیهمای جانبی شگاههاینمای برا :5 تبصره

 ازیامت مین متر ۶ هری ازا به ساالنه کنگره از ریغ
 .گرفت خواهد تعلق

 
 کنگره از تیحما اردادقر عقدی ازا به - 12ماده 

 و نقره طال، م،ینیپالت سطح در انجمنی سراسر
 قتعل سال هری برا ازیامت 1،2،3،۴ بیترت به برنز

 .گرفت خواهد

 از ریغی شهایهما ازی مال تیحما به :6 تبصره

 .گرفت خواهد تعلق فوق ازیامت %50 ساالنه کنگره
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 و تیفیک ارتقاء به کهیی شرکتها به - 13ماده 
 کنند،ی م کمک ساالنه کنگرهی ها برنامه تیکم
 ازیامت پنج تا کی ریز ردموا از کی هری ازا به

 .شد خواهد دهده اختصاص
 یجانبی ومهایسمپوزی برگزار( الف
 وی معل برنامه ازی مال تیحما( ب

 کنگرهی هنر –ی فرهنگ
 یآموزشی کارگاههای برگزار( پ
 سخنرانانی ها نهیهز نیتام( ت

 کنگره ریدب منتخبی خارج
ی تاالرها دری علمی سخنران ارائه( ث

 کنگره

 در شرکتهایی اجرا -یعلم مشارکت: 7 تبصره

ی علم تهیکم بیتصو مورد دیبا کنگره هری برگزار
 .باشد گرفته قرار شیهما آن ریدب و

ی جانب وی اصلی ها برنامه از تیحما :8 تبصره

 %50 با ساالنه کنگره از ریغی ها شیهما در
 .بود خواهد همراه فوقی ازهایامت
 

 با شرکتی همکار راستمرای ازا به - 1۴ماده 
ی شگاههاینما در غرفه افتیدر قیطر از نجمنا

پیش از تصویب این  سال 5 از ها کنگرهی جانب
 هداد اختصاص ازیامت کی سال هر بعد بهآیین نامه 

 . شد خواهد

 کی یهمکار موقت قطع صورت در :9 تبصره

 منظوری زمان دوره آنی برا ازیامت شیافزا شرکت،
 ،یهمکار مجدد یبرقرار از پس و شد نخواهد

 .افتی خواهد ادامهی صاعدت شیافزا
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ی اجرا در شرکتی ابحس خوشی ازا به - 15ماده 
 هر در) انجمن با خودی کارهمی قراردادها مفاد
 .افتی خواهد تعلق ازیامت 10 سال هر ،ی(قالب

 تیوضع ازیامت نیا صیتخص مالک :10 تبصره

ی حسابدار گزارش اساس بر شرکتی همکار
 .بود خواهد انجمن

 
ی هماهنگی ها سهجل در کهیی شرکتها - 1۶ماده 

 فعالی همکار انجمن مشترکی هایریگ میتصم و
. کرد خواهند افتیدر ازیامت  5 تا ساالنه دارند،
 آن ابیغ و حضور لوجدی همکار نیا صیتشخ

 .بود خواهد جلسات

 ها رتبهی رسان روز به و ثبت

 تیفعال هر از پس دهش کسبی ازهایامت - 1۷ماده 
 آن ازی ا نسخه و درج انجمن در شرکت پرونده در
 .گرفت خواهد قرار نفعی ذ شرکت اریاخت در
 

 نیفرورد ماه در هرسال انجمن - 1۸ماده 
ی ها تیفعال براساس را شرکتهای تجمعی ازهایامت

 دخواه اعالم را دیجدی ها رتبه و محاسبه قبل سال
 .کرد

 
 خواهد ثابت سال انیپا اتی بند رتبه نیا - 19ماده 
 اساس بر ها رتبه بعد سال نیفرورد در و ماند
 خواهد اعالم و محاسبه شده اخذ دیجدی ازهایامت
 .شد
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 صفحه در محاسبه از پس شرکتها رتبه - 20ماده 
 هب نکیل با همراه انجمن تیسا در موضوع نیا ژهیو

 .شد خواهد درج شرکتها تیسا

 شرکتهای بند گروه
 ساالنهی بند رتبه ولجد میتنظ از پس - 21ماده 

 صورت ریز مالک اساس بری بند گروه شرکتها،
 :رفتیپذ خواهد

 شیب ای معادل کهیی شرکتها( الف گروه
 کرده کسب را ازاتیامت حداکثر %۸5 از

 باشند
 شیب ای معادل کهیی شرکتها( ب گروه

 ازیامت حداکثر %۸5 از کمتز تا %۷0 از
 .باشند کرده کسب را سال
 شیب تا معادل کهیی شرکتها( پ گروه

 ازیامت رحداکث %۷0 از کمتر تا %50 از
 .باشند کرده کسب را سال
 %50 ریز کهیی شرکتها( ت گروه

 آورده بدست را سال ازیامت حداکثر
 .باشند

 

 
 
  

 
  


