
  1395بهمن  2ویژه کارگاه مشورتی انجمنهای پزشکی  –غیرقابل استناد  –متن پیش نویس 
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 کمیسیون انجمنهای علمی پزشکی 
 ميته دانشجویی/دستياریکنامه تشكيل و اداره آئين

 

 

های داخلی انجمن تدوین و پیشنهاد آیین نامه های"در نشستهای کارگروه پس از بررسیهای کارشناسی این پیش نویس 
ا و مدیران وزارت ر انجمنهبه تصویب رسیده است و برای نظرخواهی در اختیا 1395فروردین 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

 قرار داده خواهد شد. 

 عضای کارگروه: ا

 )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
 )انجمن علوم آزمایشگاهی( آقای دکتر علی صادقی تبار -5
 )انجمن روماتولوژی( تر محسن سروشآقای دک - 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

 
 

یافت نظرات کارشناسی انجمنهای علمی گروه پزشکی تهیه این نسخه از پیش نویس آیین نامه برای در
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
 رهبهی برا  انجمنی اریدستدانشجویی/ تهیکم -1 ماده

 و نآنا پژوهش و آموزش ءارتقابالقوه،  توان ازی بردار
 و هیرو وحدت و های رسان اطالعی هماهنگ نیهمچن
 .شودی م لیتشک پزشکی جامعهیی همگرا

 

  اعضا بانتخا نحوه
با معرفی گروههای آموزشی  تهیکم اعضا – 2 ماده

 خواهندانتخاب با طی مراحل زیر رشته مرتبط انجمن 
 . شد

 

 سال هر اهم نیفرورد آخر هفته در انتخابات - 3ماده 

 انجمن به نیفرورد انیپا تا دانشگاه هر ندهینما و برگزار
 .شد خواهندی معرف

 

 تیمحدود نبدو داوطلب افراد دانشگاه هر در - 4ماده 

ی اریدستدانشجویی/ تهیکم در تیعضو دنامز انند،توی م
 .ندوش

 

 بر را نفر ود دانشگاه هر ارانیدستدانشجویان/ - 5ماده 

ی عل عضو وی اصل عضو عنوان به آرا حداکثر اساس
 .دنمو خواهندی معرف بوعتمی ها گروه رانیمد به البدل
 هب ها دانشگاه گروه رانیمد توسط ،دییتا از پس افراد

 .شد خواهندی معرف  انجمن

 

یس هیات رئابالغ اعضای کمیته توسط   - 6ه ماد

 .دش خواهد صادر سال کی مدتی برا انجمنمدیره 

 

حضوری  ییگردهمآنخستین  در تهیکم اعضا - 7ماده 

 را تهیکم ریدب و سیرئ بینا ، سیرئیا الکترونیکی 

 



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

 3صفحه  - نشجویی/دستیاریمیته داکآیین نامه 

 

 .نمود هندخوا انتخاب

 اختيارات مسئوالن 

 ریز شرح به تهیکم سیرئ فیوظا و اراتیاخت -8 ماده

 :باشدی م

 جلساتی برگزار جهت اعضا از دعوت  

 تهیکم جلسات اداره  

 اتیه به ماهه سه منظم گزارش ارائه 
  انجمن رهیمد

 اعالم حسب انجمن جلسات در شرکت 
  انجمن سیرئ

 فیاوظ هیکل سیرئ ابیغ در سیرئ بینا -1 تبصره
  داشت خواهد عهده بر را مذکور

 

ی م ریز شرح به تهیکم ریدب فیوظا و اراتیاخت -9 ماده

 :باشد

 جلسات کار دستوری ساز آماده  

 داده و جلسات صورتی نگهدار و ثبت 
  شدهی آور جمعی اطالعاتی ها

 در اعضا ابیغ و حضور سوابقی نگهدار 
 جلسات

 وبی اریدستدانشجویی/ صفحه تیریمد 
  انجمن تیسا

 

 اه تيفعال و ساختار
 می تواند به صورت تهیکم جلساتی برگزار  - 10ماده

نیاز  دمور مواد و زاتیتجه ،ابزار. الکترونیکی انجام شود
 .  شد خواهد نیتام انجمن توسط

 

 ساله هرکمیته دستیاری/دانشجویی  -11 ماده

حضوری برگزار خواهد کرد که همزمان با ی شیهما
 .انجمن خواهد یود ساالنه نگرهک
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 و هاتیفعال گزارش ، اعضای معرفی برا تهیکم -12 ادهم

 بود خواهد انجمن تیسا وب دری ا صفحه واجد اخبار
 با و بوده تهیکم ریدب عهده بر آن موضوعات هیته که

 .شد خواهدی رسان روز به  تیسا ریمدی هماهنگ

 

کمیته  مکاتبات مربوط به  -13 ماده

جمن دانشجویی/دستیاری باید با امضای رئیس یا دبیر ان
 . انجام شود

 

ی پژوهش وی آموزشی ها تیفعال رهیدا -14 ماده

 :بود خواهد ریز شرح به  تهیکم

  آموزشی  یاه کالسی برگزاری هماهنگ 

 ی مند بهره نهیزم دری هماهنگ
ی ها رسانه از ارانیدستدانشجویان/

 الزم التیتسه با انجمن در موجودی آموزش

 منابع بانکی سازی غنی راستا در تالش 
 یآموزش

 ی معرف و انتخاب نهیزم دری هماهنگ
 در شرکت جهت برتر ارانیدستدانشجویان/

 یالملل نیب وی ملی ها کنگره

 ی مال منابع نیتام نهیزم دری هماهنگ
 مقاله صاحب ارانیدستدانشجویان/ شرکت

 بای الملل نیبی ها کنگره در شده رشیپذ
  انجمن

 ی معرف و انتخاب نهیزم دری هماهنگ
 بهره جهت برتر ارانیدستدانشجویان/

ی ها دوره از افراد از دسته نیای مند
   پیفلوش

 لیتحل و هیتجز هیته و دادهی آور جمع 
برای اظهارات کارشناسانه  الزمی ها
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 انجمن

 اهتمام جادیا و هایی توانای بررس -ب
 

 
  

 
  


