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 جمهوري اسالمي اريان

شت، ردمان و آموزش زپشكي  وزارت بهدا
 انجمن علمی جراحی قلب و عروق ایراناساسنامه 

 فصل اول كليات

نامه مربوط به آن،  شوراي عالي انقالب فرهنگي و آئين 7/8/70به استناد مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ  -1ماده 

 شود. عد به طور خالصه انجمن ناميده ميگردد، كه در سطور ب براساس مواد آتي تشكيل ميانجمن علمي  جراحي قلب 

نمايد و اعضاي آن به نام انجمن حق  هاي علمي، تحقيقاتي، تخصصي و فني مربوط فعاليت مي انجمن صرفا در زمينه -2ماده 

 فعاليت سياسي يا وابستگي به دستجات و احزاب سياسي را ندارند.

مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه شورايعالي  4يون موضوع ماده غيرانتفاعي بوده و از تاريخ تصويب كميس انجمن -3ماده 

انجمن  قانوني ت مديره آن نمايندهداراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيئ ها شركت در اداره ثبت انقالب فرهنگي و ثبت

 باشد. مي

 است . مركز انجمن در تهران -4ماده 

 انجمن داراي تابعيت ايراني است. -5ماده 

شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسالمي  من از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل ميانج -6ماده 

 ايران است.

 شرح وظایف و اهداف -فصل دوم

 هاي زير را به عمل خواهد آورد.  اساسنامه انجمن، اقدامات و فعاليت 2به منظور نيل به اهداف مذكور در ماده  -7ماده 

كه به نحوي با  نققان، متخصصان و ساير كارشناساارتباط علمي، فني، تحقيقاتي، آموزشي و تبادل نظر بين مح ايجاد -1-7

 شاخه هاي گوناگون قلب و عروق سرو كار دارند.

ريزي امور  ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي در برنامه همكاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه -2-7

 و برگزاري گرد هماييها و بازآموزي. پژوهشي آموزشي،

 هاي آموزشي، پژوهشي و ارائه پيشنهادي الزم در مسائل مذكور ارزيابي و بازنگري برنامه -3-7

 ارائه خدمات آموزشي، علمي، پژوهشي و فني -4-7
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 ي و آموزشي.هاي علمي، پژوهش ترغيب و تشويق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت -5-7

هاي بازآموزي، آموزشي و پژوهشي در سطوح داخلي و  تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي، آموزشي و برگزاري گردهمائي -6-7

 و مقررات جاري كشور. قوانين خارجي با رعايت

 عضویت -فصل سوم

 باشد: عضويت در انجمن به طرق زير مي -8ماده 

جراحي قلب و هاي  در يكي از رشته تخصصمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه مؤسس انج هيئتعضويت پيوسته:  -1-8

 هاي وابسته باشند مي توانند طبق ضوابط مذكور در اين اساسنامه به عضويت انجمن درآيند. يا رشته عروق 

 عضويت وابسته: افرادي كه حائز شرايط زير باشند مي توانند به عضويت انجمن در آيند. -2-8

  تخصص در يكي از رشته هاي مربوط به كارديولوژي باشند و كليه افرادي كه داراي ه كساني كه داراي درجه كلي

و يا در  هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد عضويت افتخاري: شخصيت -3-8

 باشند مي توانند به عضويت افتخاري پذيرفته شوند.اي نموده  هاي مؤثر و ارزنده پيشبرد اهداف انجمن كمك

 مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند. هيئتتوانند با احراز شرايط و تصويب  اعضاي وابسته مي -1تبصره 

و شرح آئين نامه نمره تشكيل  7مديره مذكور در ماده  هيئتمؤسس و  هيئتاعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط  -2تبصره 

 نگي را دارا باشند.همصوبه دويست و شصت و دومين جلسه شورايعالي انقالب فر 4كميسيون موضوع ماده وظايف 

مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد  هيئتهر يك از اعضاي انجمن ساالنه مبلغي را كه ميزان آن توسط  -9ماده 

 رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.

 عضويت هيچگونه حق و ادعايي را نسبت به دارائي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد كرد. پرداخت حق  تبصره:

 يابد: عضويت در انجمن در يكي  از موارد زير خاتمه مي -11ماده 

 استعفاي كتبي عضو. -1-10

 نمايد. مديره تعيين مي هيئتعدم پرداخت حق عضويت ساالنه در مهلتي كه  -2-10

هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي به  هيئتيط عضويت و نيز محكوميت قطعي در زوال يكي از شرا – 3-10

 محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرف پزشكي است.

 مدت تعليق عضويت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرف پزشكي است. -1تبصره 

نظارت بر عملكرد انجمن بنابر  هيئتت پس از اطالع و تأييد تصميم نهائي راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضوي -2تبصره 

 مديره خواهد بود. هيئتآئين نامه با  13ماده  7موضوع بند 
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 اركان انجمن -فصل چهارم

 انجمن داراي اركان زير است: -11ماده 

 مجمع عمومی -1-11

 مدیره هيئت -2-11

 بازرس -3-11

 مجمع عمومی -الف

 دهمائي اعضاء پيوست انجمن به دو صورت زير تشكيل مي گردد:مجمع عمومي از گر -12ماده 

جهت تواند از  مي زشود و به امور جاري انجمن رسيدگي مي كند و ني مجمع عمومي عادي كه هر سال يكبار تشكيل مي -1-12

 العاده تشكيل شود. نوبت حسب ضرورت به طور فوق

ي انجام اصالحات الزم در اساسنامه و با اتخاذ تصميم در خصوص العاده كه در مواقع ضروري برا مجمع عمومي فوق -2-12

انحالل انجمن تشكيل مي شود و نتيجه تصميمات آن در خصوص اصالح و تغيير اساسنامه پس از تصويب كميسيون موضوع 

عمومي به دعوت شورايعالي انقالب فرهنگي قابل اجرا خواهد بود. مجامع  7/8/70مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه  4ماده 

 گردد. از اعضاء پيوست تشكيل مي 5/1مديره يا بازرس يا  هيئت

يابد و  به عالوه يك اعضاء رسميت مي ق العاده هر يك با حضور حداقل نصفجلسات مجمع عمومي عادي و فو -1تبصره 

 تصميمات با اكثريت آرا خواهد بود.

 عمومي عادي و فوق العاده به دست نيامد به فاصله يك  تشكيل جلسات مجمع ه حد نصاب الزم برايچنانچ -2تبصره 

به صورت مجمع با  نموده و جلسه بلي اقدام ن نحو با ذكر نتيجه دعوت قاماه از تاريخ جلسه اوليه نسبت به دعوت مجدد به هم

 هر تعداد از اعضاء حاضر تشكيل خواهد شد.

 باشد: وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي -13ماده 

 مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليتهاي ساالنه انجمن. هيئتاستماع گزارش  -1-13

 اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و ميزان حق عضويت. -2-13

 مديره. هيئتانتخاب و يا عزل اعضاء  -3-13

 نفر علي البدل.انتخاب يك نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلي و يك  -4-13

 مديره. هيئتها و ضوابط اجرائي مورد لزوم براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد  نامه تصويب كليه آئين -5-13
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 تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي انتشار آگهي هاي انجمن. -6-13

آئين نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون  10ماده  1در كليه جلسات مجامع عمومي نماينده مذكور در تبصره  -تبصره

شورايعالي انقالب فرهنگي جهت حضور در جلسه دعوت  7/8/70دومين جلسه مورخ مصوبه دويست و شصت و  4موضوع ماده 

 نخواهد يافت. خواهد شد. در صورت عدم حضور نماينده كميسيون جلسه رسميت

 هيئت مدیره -ب

 نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند. 2مديره مركب از هفت نفر است و  هيئتاعضاي  -14ماده 

سال يكبار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوست انجمن انتخاب خواهند شد و  3اعضاي مذكور در جلسه مجمع عمومي عادي هر 

 مديره افتخاري است. هيئتت عضويت در مجدد آنان بالمانع اسانتخاب 

يابد و تصميمات  شود و با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي مديره حداقل هر يك ماه يكبار تشكيل مي هيئتجلسات  -1تبصره 

 با اكثريت آراء خواهد بود.

م( و يك نفر خزانه دار با مديره در اولين جلسه يك نفر رئيس، يك نفر نائب رئيس و يك نفر دبير )عنداللزو هيئت -15ماده 

 نمايد. مديره انتخاب مي هيئترأي كتبي اكثريت اعضاي 

قانوني شخصيت  مديره مسئول اداره امور جاري انجمن و اجراي كليه مصوبات هيئت مديره و نماينده هيئترئيس  -1تبصره 

 مراجع مختلف خواهد بود. حقوقي انجمن در نزد

اداري با امضاي هاي رسمي  ضاي خزانه دار و مهر انجمن و نامهمديره همراه با ام هيئترئيس ر با ضاي اوراق تعهدآوام -2تبصره 

 مديره و در غياب او نائب رئيس خواهد بود. هيئترئيس 

( هيئتجلسه متناوب بدون دليل موجه )به تشخيص  5جلسه متوالي و يا  3مديره  هيئتچنانچه هر يك از اعضاي  -3تبصره 

 ي شناخته خواهد شد.مايد مستعفركت نندر جلسات ش

مديره عضو علي البدل براي مابقي دوره عضويت به  هيئتدر صورت استعفاء و بركناري و يا فوت هر يك از اعضاي  -4تبصره 

 جانشيني وي تعيين خواهد شد

 يت انتخاب شوند به سمت يكي از اين دو مسئولنمي توانند رئيس انجمن و دبير انجمن بيش از دو دوره متوالي  -5تبصره 

خواني مجمع عمومي و مديره موظف است ظرف حداكثر چهار ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فرا هيئت -16ماده 

ت، درمان عمومي براي بررسي به وزارت بهداش مديره جديد اقدام و بالفاصله نتايج را همراه با صورت جلسه مجمع هيئتانتخاب 

 .و آموزش پزشكي ارسال نمايند

هيئت مديره قبلي تا تاييد هيئت مديره جديد از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئوليت امور انجمن  -تبصره

 را بر عهده خواهد داشت.
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 وظايف و اختيارات هيئت مديره: -17ماده 

 دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده  -1-17

 اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي -2-17

 تشكيل جلسات سخنراني و گردهمايي علمي، فني و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور. -3-17

 هاي اجرائي تهيه و ضوابط و مقررات و آئين نامه -4-17

 تهيه گزارش ساالنه فعاليت هاي انجمن براي ارائه به مجمع عمومي. -5-17

 ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومي. تهيه -6-17

 قبول هدايا و كمكهاي مالي براي انجمن. -7-17

 پيشنهاد اصالحات و تغييرات در اساسنامه مجمع عمومي فوق العاده. -8-17

 اداره امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه. -9-17

 تشكيل كميته هاي اجرائي و تخصصي مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنها -10-17

 كشوري.ي با رعايت قوانين و مقررات ي داخلي و خارجمي نمايندگان انجمن به مجامع علانتخاب و معرف -11-17

مراجع و مراحل شود و تمام  مياقامه دعوي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع از دعاوي كه عليه انجمن اقامه  -12-17

 دادرسي با حق تعيين وكيل و توكل غير.

 جمن در مجامع داخلي و خارج با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.اتخاذ تصميم نسبت به عضويت ان -13-17

 پيشنهاد انحالل انجمن به مجمع عمومي فوق العاده. -14-17

 بازرس -ج

سال يكبار در جلسه مجمع عمومي  3انجمن داراي يك نفر بازرس اصلي و يك نفر علي البدل خواهد بود كه هر  -18ماده 

 عضاي پيوست انتخاب خواهند شد.عادي با راي مخفي از ميان ا

 وظايف بازرس به شرح زير است: -19ماده 

 بررسي كليه اسناد و مدارك مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به مجمع عمومي. -1-19

 مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه به مجمع عمومي. هيئتبررسي گزارش ساالنه  -2-19

 اساسنامه به مجمع عمومي هر گونه تخلف هيئت مديره از مفادگزارش  -3-19
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 دعوت از مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري. -4-19

مديره بدون حق راي مجاز است و در هر زمان مي تواند اسناد و دفاتر مالي انجمن را  هيئتشركت بازرس در جلسات  -21ماده 

 رد بررسي قرار دهد.مطالبه و مو مديره از هيئت

روز قبل  45در پايان هر سال مالي رياست هيئت مديره گزارش فعاليتهاي ساالنه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل  -21ماده 

 عمومي ساالنه براي تاييد در اختيار بازرس قرار خواهد داد. مجمع از تشكيل اولين جلسه

 منابع مالي انجمن عبارتست از: -22ماده 

 حق عضويت اعضاء -1-22

 ها از محل هدايا و كمك -2-22

 موارد انحالل انجمن -فصل پنجم

العاده به هر دليل  اعضاء پيوست و تصويب مجمع عمومي فوق 3/1در صورت درخواست هيئت مديره يا بازرس و يا  -23ماده 

 انجمن منحل مي گردد.

تصفيه و  هيئتد در همان جلسه نسبت به انتخاب يرگ ن ميانجمالعاده كه تصميم به انحالل  مجمع عمومي فوق -24ماده 

 تعيين مدت ماموريت آن اقدام خواهد كرد.

نمايد. ختم عمليات  العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه مي تصفيه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق هيئت -25ماده 

زنامه رسمي و يكي از جرائد كثيراالنتشار آگهي شود مراتب به العاده برسد و در رو تصفيه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم گردد.

هاي انجمن پس از وضع ديوان و مخارج پس از تصويب هيئت مديره به يكي از مؤسسات آموزشي  باقيمانده دارائي تبصره:

 تحقيقاتي كشور اهداء خواهد شد.

 اتسایر مقرر -فصل ششم

 شده است چنانچه به نحوي كه از انحاء بيني  داماتي كه در اساسنامه پيشها و برنامه ها و ساير اق طرح -26ماده 

هاي دولتي  هاي دولتي ارتباط داشته باشد پس از كسب موافقت وزارتخانه ها و سازمان ها و سازمان با وظايف يكي از وزارتخانه

 يربط به مرحله اجراء درخواهد آمد.ذ

 به تصويب مجمع عمومي رسيد. 02/03/1390 تبصره در تاريخ 15ماده و  27فصل و  6اين اساسنامه مشتمل بر  -27ماده 


