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 (I.H.A)ن علمی قلب و عروق ایران اساسنامه انجم

 

 فصل اول ـ کلیات

نامـه   شوراي عالی انقالب فرهنگی و آیـین  7/8/77ودومین جلسه مورخ  وشصت مصوبه دویست به استناد ـ 1ماده 

بطور خالصه گردد که در سطور بعد  بر اساس مواد آتی تشكیل می  قلب و عروق ایران انجمن علمیبه آن، مربوطه 

 .شود  نامیده می «انجمن» 

اعضاي آن بـه    ونماید  هاي علمی ، تحقیقاتی ، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می انجمن صرفاً در زمینهـ    2ماده  

 .زاب سیاسی را ندارند اح دستجات و نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به

مصوب دویست و شصت و دومـین   4موضوع ماده انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون ـ   3ماده  

هـا داراي شخصـیت حقـوقی اسـت و ر ـی        و ثبت در اداره ثبـت شـرکت  جلسه شوراي عالی انقالب  فرهنگی 

 .باشد  مدیره آن نماینده قانونی انجمن می هیات

 .تواند در هر منطقه از کشور تشكیل شود و شعب آن میتهران  است مرکز انجمن در شهر ـ  4ماده 

 .انجمن داراي تابعیت ایرانی است ـ  5ماده 

تشكیل میشـود و ملـزم بـه رعایـت قـوانین      انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه براي مدت نامحدود ـ   6ماده 

 .جمهوري اسالمی ایران است

  

 وظایف و اهداف فصل دوم ـ شرح

هاي زیر را به عمل خواهـد   اساسنامه انجمن ، اقدامات و فعالیت 2به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده   ـ 7ماده 

 :آورد

نظر بین محققان ، متخصصان و سـایر کارشناسـانی    ایجاد ارتباط علمی ، فنی ، تحقیقاتی ، آموزشی و تبادلـ 7ـ1

 .دارند  ن قلب و عروق سر و کارهاي گوناگوبا شاخهکه به نحوي 

برنامه  ـ همكاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی در7ـ2

 .ریزي امور آموزشی، پژوهشی و برگزاري گردهما یها و بازآموزي

 در مسا ل مذکور هاي آموزشی، پژوهشی و ارا ه پیشنهادهاي الزمـ ارزیابی و بارنگري برنامه7ـ3

 .ـ ارا ه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی، فنی7ـ4
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 .ـ ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهاي علمی پژوهشی و آموزشی7ـ5

و برگزاري گردهما یهاي بازآموزي آموزشی و پژوهشـی در   تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی ، آموزشیـ 7ـ6

 .سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاري کشور

 

 فصل سوم ـ عضویت

  :باشد  عضویت در انجمن به طرق زیر می ـ8 ماده

هـاي   در یكی از رشته تخصصهیأت مؤس  انجمن و کلیه افرادي که حداقل داراي درجه : عضویت پیوسته  ـ8ـ1

 . توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند هاي وابسته باشند می یا رشته قلب و عروق

 .ندتوانند به عضویت انجمن درآی افرادي که حا ز شرایط زیر باشند می: عضویت وابسته  ـ8ـ2

جراحی قلـب و قلـب کودکـان و جراحـی تـوراک  و      هاي  در یكی از رشته تخصصیکلیه کسانی که داراي درجه 

 ....و کلیه افرادي که داراي باشند هاي پزشكیجراحی عروق و سایر رشته

هاي ایرانی و خارجی که مقام علمی ، فرهنگی و اجتماعی آنـان حـا ز اهمیـت     شخصیت: عضویت افتخاري ـ8ـ3

توانند به عضـویت افتخـاري    اي نموده باشند می هاي موثر و ارزنده خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمك

 . پذیرفتــه شوند

  .مدیره به عضـویت پیوسـته برگزیـده شـوند     توانند با احراز شرایط و تصویب هیات اعضاي وابسته می ـ1 تبصره

نامـه نحـوه    آیـین  7مدیره مذکور در ماده  موس  و هیأت  اعضاي پیوسته انجمن بایستی شرایط هیأت ـ2 تبصره

مصوبه دویست و شصـت و دومـین جلسـه شـورایعالی انقـالب       4تشكیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده 

 . فرهنگی را دارا باشند

 

مـدیره تعیـین و بـه تصـویب مجمـ        هر یك از اعضاي انجمن ساالنه مبلغی را که میزان آن توسط هیأت ـ۹ ماده

 . پرداخت خواهد کرد عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت

  .پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن براي عضو ایجاد نخواهد کـرد   ـ تبصره 

 

  :یابد  عضویت در انجمن در یكی از موارد زیر خاتمه می ـ17 ماده 

 استعفاي کتبی عضو ـ17ـ1

  .نماید یره تعیین میمد عدم پرداخت حق عضویت ساالنه در مهلتی که هیأت ـ17ـ2
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هـاي بـدوي و عـالی انتظـامی سـازمان       زوال یكی از شرایط عضویت و نیز محكومیـت قطعـی در هیـأت    ـ17ـ3

 .پزشكی به محرومیت موقت یا دا م از اشتغال به حرف پزشكی نظام

  .مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشكی است ـ1 تبصره

ت نظارت بر عملكـرد  أنهایی راج  به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پ  از اطالع و تأیید هیتصمیم  ـ2 تبصره

 .مدیره خواهد بود نامه با هیأت آیین 13ماده  7موضوع بند  ها موضوعانجمن

 

                

 انجمن ارکان ـ چهارم فصل

  :انجمن داراي ارکان زیر است ـ11 ماده

 عمومی مجم  ـ11ـ1

 مدیره هیات ـ11ـ2

 بازرس ـ11ـ3

 

 عمومی مجم  ـ الف 

 :دگرد مجم  عمومی از گردهمایی اعضاء پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشكیل می ـ12 ماده

کنـد و نیـز    شود و به امور جاري انجمن رسـیدگی مـی   بار تشكیل می مجم  عمومی عادي که هر سال یك ـ12ـ1

 .العاده تشكیل شود فوقتواند از جهت نوبت و حسب ضرورت بطور  می

العاده که در مواق  ضروري براي انجام اصالحات الزم در اساسنامه و یـا اتخـات تصـمیم     مجم  عمومی فوق ـ12ـ2

شود و نتیجه تصمیمات آن درخصـوص اصـالح و تغییـر اساسـنامه پـ  از       درخصوص انحالل انجمن تشكیل می

شـورایعالی انقـالب فرهنگـی     7/8/77دومین جلسه مصوبه دویست و شصت و  4تصویب کمیسیون موضوع ماده 

پنجم از اعضـاي پیوسـته    مدیره یا بازرس یا یك العاده به دعوت هیات مجام  عمومی فوق. قابل اجـرا خواهد بود  

 .گردد تشكیل می

عـالوه یـك اعضـاء رسـمیت      العاده هر یك با حضور حداقل نصف به جلسات مجم  عمومی عادي و فوق ـ1 تبصره

 . بد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بودیا می

 بعنـوان  را نفـر  دو و مجم  ر ی  عنوان به اعضاء بین از را نفر یك خود جلسه اولین در عمومی مجام  ـ2 تبصره

 جلسـه  دسـتور  و تشـكیل  محل و تاریخ تکر با العادهفوق و عادي عمومی مجم  جلسات .نمایدمی انتخاب منشی
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 خواهد اعظاء اطالع به کتبی دعوت عنداللزوم یا و روزنامه در آگهی انتشار طریق از جم م تشكیل از قبل ماه یك

 .رسید

العاده بدست نیامد بـه فاصـله    چنانچه حدنصاب الزم براي تشكیل جلسات مجم  عمومی عادي و فوق ـ3 تبصره

شـود در   قبلـی اقـدام مـی   ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با تکر نتیجه دعـوت   یك

 . اینصورت مجم  با هر تعداد از اعضاي حاضر تشكیل خواهد شد

 

 

 :دباش م  عمومی عادي به شرح زیر میوظایف مج ـ13 ماده

هـاي سـاالنه    مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخات تصمیم نسبت بـه گـزارش فعالیـت    استماع گزارش هیأت  ـ13ـ1

 .انجمن

 .ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت اتخات تصمیم نسبت به ـ13ـ2

 .مدیره انتخاب و یا عزل اعضاي هیات ـ13ـ3

 .البدل انتخاب یك نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یك نفر علی ـ13ـ4

 .مـدیره  ها و ضوابط اجرایی مورد لزوم براي پیشبرد امور انجمن به پیشـنهاد هیـأت   نامه تصویب کلیه آیین ـ13ـ5

 .هاي انجمن انتشار آگهی  تعیین روزنامه کثیراالنتشار براي ـ13ـ6

نامه نحوه تشكیل و شرح وظایف  آیین 17ماده  1در کلیه جلسات مجام  عمومی نماینده مذکور در تبصره  ـ  تبصره

ورایعالی انقالب فرهنگی جهت ش 7/8/77خ به دویست و شصت و دومین جلسه مورمصو 4ماده موضوع کمیسیون 

 . در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسـه رسـمیت نخواهـد یافـت    . جلسه دعوت خواهد شد  حضور در

 

  مدیره هیأت ـ ب

. شـوند   البـدل انتخـاب مـی    نفر به عنوان عضو علی 2نفر است و  ( ۹تا  5)مدیره مرکب از  ت اعضاي هیأ ـ14 ماده

رأي مخفی از میان اعضـاي پیوسـته انجمـن    یك بار با  سال یك هر اعضاي مذکور در جلسه مجم  عمومی عادي

 . مدیره افتخاري است انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بالمان  است عضویت در هیأت

یابـد و   شود و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت مـی  جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یكبار تشكیل می ـ  تبصره

 . تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود
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و یـك  ( عنـداللزوم )مدیرعامل  مدیره در اولین جلسه یك نفر ر ی ، یك نفر نایب ریی ، یك نفر هیات ـ15 ماده

 .نماید مدیره انتخاب می دار با رأي کتبی اکثریت اعضاي هیات خزانه نفر

ـ  مدیره مسئول اداره امور جاري انجمن و اجراي کلیه مصوبات هیأت ر ی  هیأت ـ 1 تبصره انونی مدیره و نماینده ق

 . شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراج  مختلف خواهد بود

دار و مهـر انجمـن و    همراه با امضاي خزانـه ر ی  هیأت مدیره همراه با امضاي اوراق تعهدآور با  يامضا ـ2 تبصره

 . ر ی  خواهد بود مدیره و در غیاب او نایب امضاي ر ی  هیأت  هاي رسمی اداري با نامه

بـه  ) جلسه متنـاوب بـدون دلیـل موجـه      5جلسه متوالی و یا  3مدیره  چنانچه هریك از اعضاي هیات ـ3 تبصره

 .در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد ( مدیره  تشخیص هیأت

البـدل بـراي مـابقی دوره     مدیره عضو علی در صورت استعفا و برکناري و یا فوت هریك از اعضاي هیأت ـ4 تبصره

 . جانشینی وي تعیین خواهد شد عضویت به

 

مدیره موظف است ظرف حداکثر چهارماه پیش از پایان تصدي خود نسـبت بـه فراخـوانی مجمـ       هیأت ـ16 ماده

مدیره جدیداقدام و بالفاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجم  عمومی براي بررسـی بـه    عمومی و انتخاب هیأت

 .رسال نمایندوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ا

مـدیره جدیـد از سـوي وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكی         مدیره قبلی تا تا ید هیأت هیأت ـ  تبصره

 .مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت 

 

 :مدیره وظایف و اختیارات هیأت ـ17 ماده

 .العاده دعوت مجام  عمومی عادي و فوق ـ17ـ1

 .مجام  عمومیاجراي تصمیمات متخذه در  ـ17ـ2

هاي علمی ، فنی و پژوهشی با رعایـت قـوانین و مقـررات جـاري      تشكیل جلسات سخنرانی و گردهمایی ـ17ـ3

 .کشور

 .هاي اجرایی نامه تهیه ضوابط و مقررات و آیین ـ17ـ4

 .هاي انجمن براي ارا ه به مجم  عمومی تهیه گزارش ساالنه فعالیت ـ17ـ5

 .ن به مجم  عمومیتهیه ترازنامه و ارا ه آ ـ17ـ6

 .هاي مالی براي انجمن قبول هدایا و کمك ـ17ـ7
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 .العاده پیشنهاد اصالحات و تغییرات در اساسنامه مجم  عمومی فوق ـ17ـ8

 .اداره امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه ـ17ـ۹

 .هاي اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها تشكیل کمیته ـ17ـ17

 .انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجام  علمی داخلی و خارجی با رعایـت قـوانین مقـررات کشـور     ـ17ـ11

شود در تمام مراج   اقامه دعوي علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوي که علیه انجمن اقامه می ـ17ـ12

 .و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر

 .مقررات جاري کشور میم نسبت به عضویت انجمن در مجام  داخلی و خارجی با رعایت قوانین اتخات تص ـ17ـ13

 .العاده پیشنهاد انحالل انجمن به مجم  عمومی فوق ـ17ـ14

 

  

 بازرس ـ ج

یكبار در جلسه مجم   سال یك البدل خواهد بود که هر نفر علی كیانجمن داراي یك نفر بازرس اصلی  ـ18 ماده

 . عادي با رأي مخفی از میان اعضاي پیوسته انتخاب خواهند شدعمومی 

 

  :وظایف بازرس به شرح زیر است ـ1۹ ماده

 .بررسی کلیه اسناد و مدارك مالی انجمن و تهیه گزارش براي ارا ه به مجم  عمومی ـ1۹ـ1

عملكرد انجمن و ارا ه به مجمـ   مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از  بررسی گزارش ساالنه هیأت ـ1۹ـ2

 .عمومی

 .مدیره از مفاد اساسنامه به مجم  عمومی گزارش هرگونه تخلف هیأت ـ1۹ـ3

 .العاده در موارد ضروري دعوت از مجم  عمومی فوق ـ1۹ـ4

 

توانـد اسـناد و دفـاتر     مدیره بدون حق راي مجاز است و در هر زمان می شرکت بازرس در جلسات هیات ـ27 ماده

 . مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد ی انجمن را از هیاتمال

هـاي سـاالنه انجمـن و ترازنامـه آن واحـد را       مدیره گزارش فعالیت در پایان هر سال مالی ریاست هیأت ـ21 ماده

 . روز قبل از تشكیل اولین جلسه مجم  عمومی ساالنه براي تأیید در اختیار بازرس قـرار خواهـد داد   45حداقل 

 



 

 جمهوری اسالمی اریان

شت، ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا

 

:اترخی  
:شماره  

:ویپست  

 :مناب  مالی انجمن عبارتست از ـ22 ماده

 حق عضویت اعضاء ـ22ـ1

 ها از محل هدایا و کمك ـ22ـ2

  

 انجمن انحالل موارد ـ پنجم فصل

اعضاي پیوسـته و تصـویب مجمـ  عمـومی      یك سوممدیره یا بازرس و یا  در صورت درخواست هیأت ـ23 ماده 

 .گردد العاده به هر دلیل انجمن منحل می فوق

  گیرد در همان جلسه نسبت به انتخـاب هیـأت   العاده که تصمیم به انحالل انجمن می مجم  عمومی فوق ـ24 ماده

 .تصفیه و تعیین مدت مأموریت آن اقدام خواهد کرد

 .نماید اقدامات خود را ارا ه میالعاده انجمن گزارش  هیأت تصفیه در جلسات سالیانه مجم  عمومی فوق ـ25 ماده

العـاده برسـد و در روزنامـه رسـمی و یكـی از جرایـد        ه باید به تصویب مجم  عمـومی فـوق  ختم عملیات تصفی

 .کثیـراالنتشار آگهی شود مراتب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اعالم گردد

بـه یكـی از موسسـات     هاي انجمن پ  از وض  دیون و مخارج و تصویب هیأت مـدیره   باقیمانده دارایی ـ  تبصره

 . تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد آموزشی

 

 مقررات سایر ـ ششم فصل

ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است چنانچه به نحـوي از انحـاء بـا     ها و برنامه طرح  ـ26 ماده

سازمانهاي ها و  ها و سازمانهاي دولتی ارتباط داشته باشد پ  از کسب موافقت وزارتخانه وظایف یكی از وزارتخانه 

 .دولتی تیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد

 

به تصویب مجم  عمـومی   23/17/72خ تبصره در تاری ......ماده و  27فصل و  6این اساسنامه مشتمل بر ـ 27ماده 

 .مؤس  رسید

 


