
آئين نامه ثبت موسسات غير تجاري مؤسسه 8نظريه ماده   

 

در اين اداره به ثبت رسيده و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهي مي شود:  8618تحت شماره  61/3/57در تاريخ   

انگل شناسي ايران علمي انجمن  .  نام مؤسسه:6  

غير انتفاعي كه اهم اهداف آن ايجاد –غير سياسي –انجمن علمي انگل شناسي ايران انجمني است علمي   . موضوع مؤسسه: 2

آموزشي و تبادل نظر بين محققان متخصصين و ساير كارشناساني است كه بنحوي با شاخه هاي  –تحقيقاتي  –ارتباط علمي 

درمان وآموزش پزشكي و دانشگاه ها و مؤسسات –اشت انگل شناسي سروكار دارند و همچنين همكاري با وزارت بهدگوناگون 

 آموزشي و پژوهشي در برنامه ريزي امور آموزشي و پژوهشي و برگزاري گردهم آئي ها و بازار آموزيهاي علمي در رشته انگل شناسي

: ايران . تابعيت 3  

تهران خيابان انقلاب ضلع شمال شرقي دانشگاه تهران  . مركز اصلي مؤسسه : 8  

 –آقاي مهدي قرباني ثمين  –آقاي مصطفي رضائيان  –آقاي علي اسلامي  –آقاي غلامحسين ادريسيان   اسامي مؤسسين:.  7

آقاي جاويد صدرائي –آقاي مهدي ناطق پور  –قاي جعفر مسعود آ –آقاي حسين كشاورز   

از تاريخ ثبت  . تاريخ تشكيل مؤسسه: 1  

آقاي غلامحسين ادريسيان بعنوان رئيس انجمن و رئيس هيئت   حق امضاء دارند:. مدير يا مديران و اشخاصي كه در مؤسسه  5

مديره  و آقاي مهدي ناطق پور بعنوان خزانه دار و آقاي حسين كشاورز بعنوان دبير انجمن و آقاي علي اسلامي بعنوان نايب رئيس 

يئت مديره و آقاي مهدي قرباني ثمين بعنوان هيئت مديره و آقاي جعفر مسعود و آقاي مصطفي رضائيان بعنوان اعضاء اصلي ه

اعضاء اصلي هيئت مديره و آقاي احمد شاهمرادي و آقاي محمدرضا نظري بعنوان اعضاء علي البدل هيئت مديزه و آقاي جاويد 

امضاء آقاي  صدرائي بعنوان بازرس انتخاب گرديدند . امضاء كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور با امضاء ثابت خزانه دار و

غلامحسين ادريسيان رئيس هيئت مديره و در غياب ايشان بامضاء آقاي علي اسلامي نايب رئيسه هيئت مديره بعنوان امضاء دوم 

 همراه با مهر مؤسسه معتبر مي باشد.

ريال/م 6111111. دارائي مؤسسه :  8  

 

  



ه انجمن علمي انگل شتاسي ايرانماساسنا  

 فصل اول- كليات

 

شوراي عالي انقلاب فرهنكي و آئين نامه مربوط به آن ،  5/8/51به استناد مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ  -6ماده 

ناميده مي شود. "انجمن  "انجمن علمي انگل شناسي ايران بر اساس مواد آتي تشكيل مي گردد كه در سطور بعد بطور خلاصه   

، تخصصي و فني مربوط  فعاليت مي نمايد و اعضاي آن بنام انجمن حق  يقاتيانجمن صرفادر زمينه هاي علمي ، تحق  -2ماده 

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

مصوبه دويست و شصت و دومين  جلسه  شوراي عالي  8انجمن غير انتفاعي بوده واز تاريخ تصويب كميسيون موضوع ماده  -3ماده 

نماينده قانوني انجمن مي گي و ثبت در اداره ثبت  شركتها داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيئت مديره  آن انقلاب فرخن

 باشد.

مركز انجمن در تهران است و شعب آن مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود. – 8ماده   

انجمن  داراي تابعيت ايراني است. – 7ماده   

انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نا محدود تشكيل ميشود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران  – 1ماده 

 است. 

  



 

 فصل دوم – شرح وظائف و اهداف 

زير را بعمل خواهد آورد . اساسنامه انجمن اقدامات و فعاليت هاي  2به منظور نيل به اهداف مذكوردر ماده  – 5ماده   

ايجاد ارتباط علمي ، فني ، تحقيقاتي ، آموزشي و تبادل نظر بين محققان ، متخصصان و ساير كارشناساني كه بنحوي با  6-5-

 شاخه  هاي گونگون انگل شناسي سروكار دارند.

امور همكاري با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي وپژوهشي در برنامه ريزي  -2-5

 آموزشي ، پژوهشي و برگزاري گرد همائيها و باز آموزي.

و ارائه پيشنهاد هاي لازم در مسائل مذكور. ارزيابي و بازنگري برنامه هاي آموزشي ، پژوهشي -3-5  

ارائه خدمات آموزشي ، علمي ، پژوهشي ، فني. -8-5  

فعاليت هاي علمي پژوهشي و آموزشي. ترغيب و تشويق دانشمندان ، پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد -7-5  

تهيه و تدوين انتشار نشريات علمي و و پژوهشي در سطوح داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور. -1-5  

  



 فصل سوم – عضويت

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

انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي انگل  عضويت پيوسته : هيات مؤسس -6-8

در آيند. انجمنشناسي و با رشته هاي وابسته باشند مي توانند طبق ضوابط مذكور در اين اساسنامه به عضويت   

بسته انجمن در آيند .شرايط زير باشند ميتوانند به عضويت وابسته واعضويت وابسته : افرادي كه حائز   -2-8  

كليه كسانيكه حداقل داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته هاي انگل شناسي ، علوم آزمايشگاهي ، باكتريولوژي ميكروبيولوژي ، 

حشره شناسي ، قارچ شناسي  باشند و كليه افرادي كه داراي تجربه و سابقه در رشته انگل شناسي هستند و حداقل درجه كارداني 

ي از رشته هاي علوم آزمايشگاهي و ساير رشته هاي مشابه هستند.در يك  

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

فته شوند.پيشبرد اهداف انجمن كمك هاي مؤثر و ارزنده اي نموده باشند ميتوانند به عضويت افتخاري پذير  

مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند.راز شرايط و تصويب هيئت اعضاي وابسته مي توانند با اح – 6تبصره   

آئين نامه نحوه تشكيل و شرح  5اعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط هيئت مؤسس و هيئت مديره مذكور در ماده  – 2تبصره 

شصت و دومين جلسه شورايعالي انقلاب فرهنگي را دارا باشد.مصوبه دويست و  8وظائف كميسيون موضوع ماده   

هريك از اعضاي انجمن سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط هيئت مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد  -6اده 

 بعنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.

رائي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد كرد.پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي را نسبت به دا –تبصره   

موارد زير خاتمه مي يابد. ازعضويت در انجمن در يكي  -61ماده   

استعفاي كتبي عضو. -6-61  

عدم پرداخت حق عضويت سالانه در مهلتي كه هيئت مديره تعيين مي نمايد. -2-61  

بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي به زوال يكي از شرايط عضويت و نيز محكوميت قطعي در هيئت هاي  -3-61

 محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرف پزشكي.

مدت تعليق عضويت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرف پزشكي است. -6تبصره   

موضوع نجمن ها تصميم نهائي راجه به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت پس از اطلاع و تاييد هيئت نظارت بر عملكرد ا -2تبصره 

با هيئت مديره خواهد بود. نامهآئين  63ماده  5بند   



 فصل چهارم – اركان انجمن 

انجمن داراي اركان زير است: -66ماده   

مجمع عمومي -6-66  

هيئت مديره -2-66  

بازرس -3-66  

مجمع عمومي -الف  

ميگردد:مجمع عمومي از گرد همائي اعضاء پيوسته به دو صورت زير تشكيل  -62ماده   

محمع عمومي عادي كه هر سال يكبار تشكيل مي شود و به امور جاري انجمن رسيدگي مي كند و نيز مي تواند از جهت  -6-62

 نوبت حسب ضرورت بطور فوق العاده تشكيل شود.

در خصوص انحلال  مجمع عمومي فوق العاده كه در مواقع ضروري براي انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و يا اتخاذ تصميم -2-62

مصوبه  8انجمن تشكيل مي شود و نتيجه تصميمات آن در خصوص اصلاح و تغيير اساسنامه پس از تصويب كميسيون موضوع ماده

شورايعالي انقلاب فرهنگي قابل اجرا خواهد بود . مجامع عمومي به دعوت هيئت مديره يا  5/8/51دويست و شصت و دومين جلسه 

پيوسته تشكيل مي گردد. از اعضاء 7/6يا بازرس   

 

جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده هريك با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با  -6تبصره 

 اكثريت آراء خواهد بود.

انتخاب مي  مجامع عمومي در اولين جلسه خود يكنفر را از بين اعضا بعنوان رئيس مجمع و دونفر را بعنوان منشي -2تبصره 

ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه يكماه قبل از تشكيل مجمع از طريق نمايدو جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده با 

 انتشار آگهي در روزنامه و يا عنداللزوم دعوت كتبي به اطلاع اعضا خواهد رسيد.

ادي و فوق العاده بدست نيامده به فاصله يكماه از تاريخ چنانچه حد نصاب لازم براي تشكيل جلسات مجمع عموم ي ع -3تبصره 

، نسبت به دعوت مجدد بهمان نحو با ذكر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي شود در اينصورت مجمع با هر تعداد از اعضاء جلسه اوليه 

 حاضر تشكيل خواهد شد.

وظائف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد: -63ماده   

ش هيئت مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليت هاي سالانه انجمن.استعاع گزار -6-63  



اتخاذ تصميم نسبت به تراز نامه و بودجه انجمن و ميزان حق عضويت. -2-63  

انتخاب و يا عزل اعضاء هيئت مديره. -3-63  

انتخاب يكنفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلي و يكنفر علي البدل. -8-63  

تصويب كليه آئين نامه ها و ضوابط اجرائي مورد لزوم براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهادهاي هيئت مديره. -7-63  

آئين نامه نحوه تشكيل و شرح وظائف كميسيون  61ماده  6در كليه جلسات مجامع عمومي نماينده مذكور در تبصره  -1-63

دعوت  شورايعالي انقلاب فرهنگي جهت حضور در جلسه  5/8/51مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ  8موضوع ماده 

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

هيئت مديره: –ب   

اعضاي مذكور در نفر بعنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند. 2( نفر است كه 6تا  7اعضاي هيئت مديره مركب از ) -68ماده 

ن جلسه مجمع عمومي عادي هر دو سال يكبار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد آنا

است. افتخاريبلا مانع است عضويت در هيئت مديره   

جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يكبار تشكيل ميشود و با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با  –تبصره 

 اكثريت آراء خواهد بود.

)عنداللزوم(و يكنفر خزانه دار با راي امل هيئت مديره در اولين جلسه يكنفر رئيس، يكنفر نائب رئيس و يكنفر مدير ع -67ماده 

 كتبي اكثريت اعضاي هيئت مديره انتخاب مي نمايد.

هيئت مديره مسئول اداره امور جاري انجمن رئيس هيئت مديره مسئول اداره امور جاري انجمن و اجراي كليه مصوبات  -6تبصره 

شخصيت حقوقي انجمن در نزدمراجع مختلف خواهد بود. قانونيو.اجراي كليه مصوبات هيئت مديره و نماينده   

با امضاي  اداريامضاي اوراق تعهد آور با رئيس هيئت مديره همراه با امضاي خزانه دار و مهر انجمن و نامه هاي رسمي  -2تبصره 

 رئيس هيئت مديره و در غياب او نائب رئيس خواهد بود.

جلسه متناوب بدون دليل موجه )به تشخيص هيئت مديره(  8جلسه متوالي و يا  3چنانچه هريك از اعضاي هيئت مديره  -3تبصره 

شناخته خواهد شد. مستعفيدر جلسات شركت ننمايند   

در صورت استعفا، بركناري و يا فوت هر يك از اعضاي هيئت مديره عضو علي البدل براي مابقي دوره عضويت به  -8تبصره 

 جانشيني وي تعيين خواهد شد.



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

هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به وزارت بهداشت درمان آموزش 

 پزشكي ارسال نمايد.

هيئت مديره قبلي تا تاييد هيئت مديره جديد از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشك مسئوليت امور انجمن را  –تبصره 

 بر عهده خواهد داشت.

وظائف و اختيارات هيئت مديره-65ماده   

دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده  -6-65  

اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي -2-65  

جلسات سخنراني و گردهمائي هاي علمي ، فني و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.تشكيل  -3-65  

تهيه ضوابط و مقررات و آئين نامه هاي اجرائي. -8-65  

تهيه گزارش سالانه فعاليت هاي انجمن براي ارائه به مجمع عمومي -7-65  

تهيه تراز نامه و ارائه آن به مجمع عمومي . -1-65  

بول هدايا و كمك هاي مالي براي انجمن.ق -5-65  

پيشنهاد اصلاحات و تغييرات در اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده. -8-65  

اداره امور انجمن در چار چوب مفاد اساسنامه. -6-65  

مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنها. تخصصيتشكيل كميته هاي اجرائي و  -61-65  

ي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات كشور.انتخاب و معرف -66-65  

عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع از دعاوي كه عليه انجمن اقامه ميشود در تمام مراجع و مراحل دادرسي  دعوياقامه -62-65

 با حق تعيين وكيل و حق توكيل غير.

انجمن در مجامع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.اتخاذ تصميم نسبت به عضويت -63-65  

پيشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومي فوق العاده . -68-65  

بازرس-ج  



عادي با انجمن داراي يك نفر بازرس اصلي و يكنفر علي البدل خواهد بود كه هر دو سال يكبار در جلسه مجمع عمومي  -68ماده 

ن اعضاي پيوسته انتخاب خواهد شد.راي مخفي از ميا  

وظائف بازرس به شرح زير است:-66ماده   

بررسي كليه اسناد و مدارك مالي انجمن و تهيه گزارش براي گزارش به مجمع عمومي. 6-66  

مومي.بررسي گزارش سالانه هيئت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه آن به مجمع ع -2-66  

گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي. -3-66  

دعوت از مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري. -8-66  

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

و مورد بررسي قرار دهد.هيئت مديره مطالعه  بااطلاع  

روز قبل  87هيئت مديره گزارش فعاليت هاي سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل  رياستدر پايان هر سال مالي  -26ماده 

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

: منابع مالي انجمن عبارتست از -22ماده   

حق عضويت اعضاء -6-22  

از محل هدايا و كمك ها -2-22  

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجم– موارد انحلال انجمن

اعضا پيوسته و تصويب مجمع عمومي فوق العاده به هر دليل  3/6 در صورت در خواست هيئت مديره يا بازرس و يا -23ماده 

 انجمن منحل مي گردد.

تصفيه و تعيين  هيئتمجمع عمومي فوق العاده كه تصميم به انحلال انجمن مي گيرددر همان جلسه نسبت به انتخاب  -28ماده 

 مدت ماموريت آن اقدام خواهد كرد.

هيئت تصفيه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه مي نمايد ، ختم عمليات  -27ماده 

كثيرالاتتشار آگهي شود مراتب به وزارت تصفيه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسد و در روزنامه رسمي و يكي از جرائد 

كي اعلام گردد.بهداشت ،درمان و آموزش پزش  

به يكي از مؤسسات آموزشي تحقيقاتي  مديره هيئت تصويباز تبصره: باقيمانده دارائي هاي انجمن پس از وضع ديون و مخارج پس 

 كشور اهداء خواهد شد.

 ساير مقررات -فصل ششم

نحوي از انحاء با وظايف يكي از حها و برنامه ها و ساير اقداماتي كه در اساسنامه پيش بيني شده است چنانچه در به رط -21ماده

 وزارتخانه ها و سازمانها ي دولتي ذيربط به مرحله اجراء خواهد آمد.

 به تصويب مجمع عمومي مؤسس رسيد. 23/6/52تبصره در تاريخ  67ماده و  25فعل و ماده  1اين اساسنامه مشتمل بر  -25ماده 

 


