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 اساسنامه انجمن متخصصین طب کار و بیماریهای شغلی و محیطی
 

 نام :انجمن متخصصین طب کار و بیماریهای شغلی و محیطی
 تعاریف:

وابط تشکیل ضکه در این اساسنامه که اختصاراً انجمن نامیده می شود بر اساس انجمن متخصصین طب کار : -1
موزش پزشکی تاسیس گردیده و دارای شخصیت حقوقی انجمن های علمی تخصصی وزارت بهداشت و درمان و آ

. امور انجمن منحصراً طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.و استقالل اداری و مالی است   
 

متخصصین طب کار: به پزشکانی اطالق می شود که پس از فراقت از تحصیل در رشته پزشکی عمومی ، دوره  -2
قیت به پایان رسانده تخصص آنان به تایید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و دستیاری تخصص طب کار را با موف

 تخصصی رسیده باشد.
 

دستیار تخصص طب کار: به پزشکانی اطالق می شود که در حال گذراندن دوره تخصصی طب کار بوده و به  -3
 مراتب به تایید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی رسیده باشد.

 

  اهداف:

سطح بهداشت محیط های کاری و کاهش بیماریها و ء نگ بکارگیری دانش طب کار و ارتقاافزایش فره -1
 عوارض ناشی از کار

افزایش توانایی علمی و عملی متخصصین طب کار -2  
امین تسهیالت پژوهشی در رابطه با طب کار ت -3  
پراکنده و پرهیز از اقدامات ماهنگ کردن کلیه فعالیت ها و اقدامات متخصصان طب کار ه-4  
حمایت از حقوق صنفی متخصصین طب کار با توجه به قوانین جاری کشور و ارائه پیشنهاد برای اصالح و یا  -5

 تصویب قوانین جدید.
و اجرای پروتکل های آموزشی برای دانشجویان و فارغ تحصیالن رشته های پزشکی  برنامه ریزی -6  
 

 شرایط عضویت:
انجمن های علمی تخصصی کشور ( شرایط عمومی )مطابق با اساسنامه  

تبعه ایران  -  
می کشور معتقد به اسالم یا یکی از ادیان رس -  
المی براساس قانون اساسی کشورمعتقد به نظام جمهوری اس -  
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 شرایط اختصاصی:
رائه مدرک معتبر ازنظروزارت بهداست ، درمان و آموزش پزشکی مبنی برداشتن تخصص طب کار ا -  
 

ری:عضو افتخا  

دستیاران می توانند به عنوان عضو افتخاری در جلسات مجمع شرکت کنند و از جاسه دوم حق رای خواهند  -
 داشت .

ضو افتخاری حق عضویت در شورای مرکزی و یا کسب عنوانت دبیری انجمن را نخواهد داشت.ع -  
 

 شرح وظایف اعضاء:

ای مرکزی باشد.عضویت اعضاء در انجمن های علمی منوط به موافقت شور -1  
اعضاء در هر موقعیت موطف به تقویت بنیانهای انجمن بوده ،از هر گونه اقدامی در راستای تضعیف انجمن  -2

 پرهیز می نمایند.
نسبت به حضور فعال در مجمع یا کمسیونها و دیگر فعالیت های واگذار شده توسط انجمن باید کوشا  ضاءاع -3

 باشند.
بر اساس مصوبه مجمع می باشند. حق عضویت اعضاء موطف به پرداخت -4  

 

 ارکان انجمن :
مجمع عمومی -1  
شورای مرکزی  -2  
دبیر انجمن  -3  
هیات نظارت و ارزیابی  -4  
 

 مجمع عمومی:

 شرح وظایف
عیین سیاست های کلی و خط مشی انجمن ت -1  
ی تعیین اعضاء شورای مرکز -2  
تعیین بازرسین  -3  
با طرحهایی که از طرف شورا به مجمع ارجاع داده می شود. رابطه بررسی و تصمیم گیری در -4  
اعضاءرسیده باشد منوط به ارائه به شورای مرکزی %20حداقل  ءکه به امضا بررسی پیشنهاداتی -5  
تغییر در اساسنامه  -6  
 

 نحوه تشکیل جلسات :
شکیل می گردد.لسات حاقل سالی دوبار به دعوت دبیر انجمن و پیشنهاد شورای مرکزی تج -1  
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رسمیت یافت.اءجلسات با حضور نصف بعالوه یک نفر از اعض -2  
ای گیری در صورت موافقت نصف بعالوه یک نفر از آراء الزم االجرا است .ر -3  
انند به یکی از اعضاء وکالت دهند تا بجای ایشان در تصمیمات شرکت کند ورای دهد.افراد می تو -4  
نفر را بپذیرد. 2هر شخص می تواند وکالت حداکثر  -5  

اعضاء 2 /3رتبصره : درصورتی که مجمع برای تغییر اساسنامه افپقدام به رای گیری می نماید، مجمع با حضو
رسمیت خواهد یافت و در صورتی که در جلسه اول تعداد به حد نصاب نرسید جلسه بعدی به فاصله حداقل یک 

 3/2ف اعضاء + یک رسمیت خواهد یافت .بههر ترتیب برای تغییر اساسنامه کسب آراء ماه بعد و با حضور نص
 اعضاء حاضر در جلسه الزامی است .

به نحوه حضور اعضاء و ادراه جلسات توسط آیین نامه ای که توسط شورای مرکزی تنظیم وبه تصویب مجمع -6
 می رسد، تعیین خواهد شد.

،یا درخواست کتبی دو  اءاعض 3/1ی مرکزی و یا درخواست کتبی حداقل به پیشنهاد شوراجلسه اضطراری  -7
 بازرس تشکیل خواهد شد.

 
 شورای مرکزی:

تن از اعضاء کاندید شده و با رای مخفی و با احراز رای اکثریت نسبی مجمع انتخاب می  5شورای مرکزی از  -
 شوند.

مجمع در پایان یک سال فعالیت شورا بهر مدت عضویت در شورای مرکزی یک سال می باشد. درصورتی که  -
 دلیل تشکیل نگردد تا برگزاری مجمع و تعیین شورای جدید، شورا موظف به ادامه فعالیت خود می باشد.

نحوه اداره جلسات توسط آیین نامه ای که توشط شورای مرکزی تعیین و تصویب مجمع می رسد مشخص می  -
 گردد.

 

 شرح وظایف:
ع اجرای مصوبات مجم -  
ع آوری و بررسی قوانین موجود در رابطه با طب کار در کلیه مراجع رسمی کشور جم -  
یشنهاد اجرایی جهت تسهیل وظایف متخصصین طب کار پبررسی و ارائه  -  
یی شدن آن راهکارهای اجرای و ارائه پیشنهاد اجرایی برای اصالح قوانین موجود و ارائه راهکارهای بررس -  
وسط مجمع در مقاطع مختلفبیانیه و تصمیم سازی بر اساس اصول تعیین شده ت صدور اطالعیه و -  
نقد و کارشناسی آئین نامه های صادر شده از طرف سازمانهای مرتبط با طب کار و تطبیق آن با نیازهای کشور  -

 و قوانین جاری کشور 
به منظور ایجاد بهروری در ارائه خدمات ایجاد ارتباط مستمر و پویا با وزارتخانه ها و سایر سازمانهای زیربط  -

 مربوط به سالمت نیروی کار 
بررسی شکابات مختلف که در رابطه با اعضاء انجمن می رسد و بررسی صحت و سقم آنها و برخورد با اعضاء  -

 خاطی 
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بررسی و پیگیری کلیه صدمات و تضییع حقوقی که به متخصصین طب کار بخصوص اعضاء تحمیل گشته و  -
تن راه کارهای احقاق حقوق آنانیاف  
اشدبررسی کلیه مطالب ارجاعی توسط مجمع و یا درخواستهایی که به امضاء سه تن از اعضاء رسیده ب -  
جهت همکاری در مواقع لزومتعیین مشاور حقوقی  -  
 
 

خانه انجمن:دبیر  
اداره دبیرخانه را نیز برعهده  اعضاء شورا با اکثریت آراء یک نفر را به عنوان رئیس شورا مشخص می نمایند که

 خواهد داشت.
 شرح وظایف دبیرخانه:

ات و صورتجلسات مجمع و تهیه و ارسال دعوتنامه تنظیم دستور جلس -  
پیگیری مصوبات مجمع -  
ه ریزی و انجام اقدامات الزم جهت برگزاری هر چه مناسب تر جلسات مجمعبرنام -  
عالیت های انجمن و تدوین آیین نامه اجرایی آن ف برقراری سیستم اداری و مالی متناسب با -  
ورای مرکزی حضور خواهد داشت شبه عنوان ناظر در جلسات  -  
انتشار فصل نامه داخلی انجمن -  

 

 بازرسیین:
نفر به عنوان بازرس توسط مجمع و با رای اکثریت انتخاب می شوند. 2هر ساله   

و زیر مجموعه آن و شرکت در جلسات شورای مرکزی به  شورای مرکزیبازرسان موظف به نظارت بر عملکرد 
 عنوان ناظر می باشند.

 


