
 

 

 

 
 
 

 معاونت اموزشي



 0 

 به نام خدا

 

 

 

 

 

 

 

 اساسنامــه انجمـن علمي

 

 ایــران ویروس شناسي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 معاونت اموزشي



 1 

 فصل اول ـ كليات

 

 شتو ا  اتا ا االبتفر نگينوتا و 7/8/1370دومتن  لسسته متو    و شصتت و دويسته به استناد مصوب -1ماده 

شتود امتتصا  کمنسنون الامنتد نوق که م  بعد به اخ مصوبه 4تصويب کمنسنون موضوع ماده  الامه مگبوطه وآين 

س متواد بگ استا شودالامنده ما "االجم  ويگوس شناسا ايگان"به اختصا   که "ويگوس شناسا ايگان االجم  اسما"

 شود.الامنده ما "االجم "گگدد که د  سطو  بعد به اختصا  آتا تشكنل ما

آن به التا   المايد و ااضا نعا نت ما يا  اسما، تحبنباتا، تخصصا و ننا مگبوطهاالجم  صگناً د  زمننه -2ماده 

 االجم  حق نعا نت سناسا يا وابستوا به احزار سناسا  ا الدا الد.

دا ا  شخصتنت يا االجم  غنگاالتفااا بوده و از تتا ي  تصتويب کمنستنون و  دتت د  ادا ه  دتت شتگکت -3ماده 

 باشد.مديگه آن الماينده قاالوالا االجم  ما تحبوقا است و  ئنس ينئ

 ه، کوچتهختواخنابان شهند مگتضا مظفتگ  ،تهگان، خنابان ناطما: آد س به ،تهگان مگکز االجم  د  شهگ -4ماده 

کشتو   د د  يگ منطبته ازتواالاست و شعب آن ما 1413914183کد پستا:  ،2واحد  ،15، پفک )مجد(  االاداالش

ا ت ه االجم  مگکز  و تحت الظتمديگ تشعب االجم  طدق مصوبه و با الظگ ينئ، د  ضم   والد تشكنل تشكنل شود

 آالها خوايد بود.

 االجم  دا ا  تابعنت ايگاالا است. -5ماده 

االن  و شتود و مستز  بته  اايتت قتواالجم  از تا ي  تصويب اي  اساسنامه بگا  مدت الامحدود تشتكنل ما -6ماده 

 اسفما ايگان است. مبگ ات لمهو  
 

 فصل دوم ـ شرح وظایف و اهداف

 

يا  زيگ  ا به امتل خوايتد اساسنامه االجم ، اقدامات و نعا نت 2  النل به ايداف مذکو  د  ماده به منظو -7ماده 

 آو د.

ه اساالا که بالظگ بن  محببان، متخصصان و سايگ کا شنايجاد ا تداط اسما، ننا، تحبنباتا، آموزشا و تدادل -1-7

 يا  گوالاگون  شته مگتدط با االجم  نعا نت دا الد.الحو  د  شاخه

نز سايگ يا و موسسات آموزشا و پژويشا و اليمكا   با وزا ت بهداشت، د مان و آموزش پزشكا و داالشواه -2-7

بهداشتتا و   يز  امو  آموزشتا، پژويشتا،يا  االجم  مگتدط يستند د  بگالامهيايا که به الحو  با نعا نتسازمان

 و ننا د ماالا

 هداشتتاب و يا  آموزشتابتازالوگ  و ا زشتنابا بگالامته تدوي  تعامل و يمكا   با مگالع ذيصفح د  زمننه -3-7

 آموختوان مباطع مختسف اسو  پزشكاد ماالا، موسسات آموزشا و سطح اسما داالش
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 و د ماالا ا ائه خدمات آموزشا، اسما، ننا و پژويشا بگ اساس ضوابط مگبوطه -4-7

وزشتا، يا  اسما، پژويشتا و آمنشدگد نعا نتپژويشوگان و داالشجويان د  پ تگغنب و تشويق داالشمندان، -5-7

 و د ماالا بهداشتا

 و خدگ  تهنه و تدوي  و االتشا  الشگيات اسما، آموزشا -6-7

االن  و ا مسسا با  اايتت قتود  سطوح مسا و بن آموزش مداو  يا  آموزشا و پژويشا، بگگزا   گگديمايا -7-7

 مبگ ات لا   کشو 

ويق يا  اسما مگتدط با  شته مگبوطه بخصوص از طگيق تشهت االجا  پژويشنگايم کگدن زمننه مناسب ل -8-7

 و تگغنب متخصصن  لوان

 يز  بگالامتهو  ايتگان پزشتكا استو  يا  اسما گگوهاالجم  يمكا   با مجمع و شو ا  تشكنلد  مشا کت  -9-7

 امو  مگتدط با آن

ستا و د  يا  اسما، پژويشا د  اگصه منعا نتا مسسا بگا  االجا  الهاديا  بن  و مشا کت با لسب حمايت -10-7

 چا چور ضوابط لا   کشو 

 کشو  د  االجم   ازيانمتناسب با ال اشناس گوسيو اتخصص  ياکا گگوه لنتشك -11-7
 مشا کت و ا ائه خدمات مشاو ه ا  د  زمننه  اه االداز  مگاکز تحبنباتا مگتدط -12-7
 نانيا  داالش بنيمكا   و تعامل با شگکت -31-7
 

 فصل سوم ـ عضویت 

 

 باشد:اضويت د  االجم  به طگق زيگ ما -8ماده 

کا شناستا ا شتد )نتوق  ت موسس االجم  و کسنته انتگاد  کته حتداقل دا ا  د لتهاضويت پنوسته: ينئ -1-8

 تواالند طدق ضوابط مذکو  د  اي  اساسنامه به اضويت االجم  د آيند.ما ويگوس شناسا باشد  نساالس(

 تواالند به اضويت االجم  د آيند:وابسته: انگاد  که حائز شگايط زيگ باشند مااضويت  -2-8

باشند  طاسو  زيستا و پايه مگتد يا د  يكا از  شته (کا شناسا ) نساالس د له حداقل کسنه کساالا که-1-2-8

 .باشند اشناس گوسيو طهند  ح اداالشواي تنسال ساببه نعا  کي حداقل که دا ا  انگاد يمچنن  و 

 ااضويت داالشجويا: کسنه داالشجويان اسو  آزمايشوايا و اسو  زيستا مگتدط با  شته ويگوس شناس -3-8

ت خاص يا  ايگاالا و خا لا که مبا  اسما، نگينوا و التمااا آالان حائز ايمناضويت انتخا  : شخصنت -4-8

تته ا   پذيگنتتواالند به اضويت انتخما ا  الموده باشنديا  مو گ و ا زالدهباشد و يا د  پنشدگد ايداف االجم  کمک

 شوالد.
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 شوالد. تواالند با احگاز شگايط و تصويب ينئت مديگه به اضويت پنوسته بگگزيدهااضا  وابسته ما -1تبصره 

الامته الحتوه آين  7مذکو  د  متاده  ينئت مديگهموسس و  تنئااضا  پنوسته االجم  بايستا شگايط ي -2تبصره 

 نسنون  ا دا ا باشند.تشكنل و شگح وظايف کم

جمتع مبته تصتويب تعنتن  و  ينئت متديگهيگ يک از ااضا  االجم  ساالاله مدسغا  ا که منزان آن توسط  -9ماده 

ه بت ،تغننگ منزان حتق اضتويت ستاالاله د  صو ت .به انوان حق اضويت پگداخت خوايد کگد اموما خوايد  سند

  .تصويب مجمع اموما بگسد

 د کگد.ت ينچوواله حق و اداايا  ا السدت به دا ايا االجم  بگا  اضو ايجاد الخوايپگداخت حق اضوي -1تبصره 

صور م تاضوي حق که يستند سال يمان شدگان الا يگ االجم  تعداد  دت وستهنپ  مفک تعداد ااضا -2تبصره 

 االتخابتات و ا عتادهنتوق ااموم ، ااد اد  مجامع اموم  ا  و شگکت حق به مجاز  ذا االدآن سال  ا پگداخت کگده

 کا ت دباي ها عادنوق او اموم  ااد احضو  د  مجامع اموم  بگا النز وستهنپ  . ااضاباشندااالجم  م کا كتگوالن

 .ندياالجم   ا ا ائه الما تياضو

  يابد:اضويت د  االجم  د  يكا از موا د زيگ خاتمه ما -10ماده 

 استعفا  کتدا اضو -1-10

 المايد.تعنن  ما ينئت مديگهاله د  مهستا که اد  پگداخت حق اضويت ساال -2-10

يتتا  بتتدو  و اتتا ا االتظتتاما ستتازمان تئزوال يكتتا از شتتگايط اضتتويت و النتتز محكومنتتت قطعتتا د  ين -3-10

 پزشكا به محگومنت موقت يا دائم از اشتغال به حگف پزشكا است.الظا 

 شكا است.مدت تعسنق اضويت معادل مدت محگومنت از اشتغال به حگف پز -1تبصره 

امسكتگد  ت الظا ت بگمه اضويت پس از اطفع و تائند ينئتصمنم الهايا  الع به اد  پذيگش و النز خات -2تبصره 

 ايد بود.خو ينئت مديگهالامه الحوه تشكنل و شگح وظايف کمنسنون، با آين  3ماده  7االجم  بگ اساس موضوع بند 

 

 فصل چهارم ـ اركان انجمن

 ان زيگ است:االجم  دا ا  ا ک -11ماده 

 مجمع اموما  -1-11

 ينئت مديگه -2-11

 باز س -3-11

 

 الف ـ مجمع عمومي

 گگدد:مجمع اموما از گگديمايا ااضا  پنوسته االجم  به دو صو ت زيگ تشكنل ما -12ماده 
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کنتد و النتز شود و به امو  لتا   االجمت   ستندگا مابا  تشكنل مامجمع اموما ااد  که يگ سال يک -1-12

 تشكنل گگدد. زودتگ ،االد از لهت الوبت و حسب ضگو تتوما

اذ تصتمنم ا عاده که د  مواقع ضگو   بگا  االجا  اصفحات الز  د  اساستنامه و يتا اتختمجمع اموما نوق -2-12

ويب شود و التنجه تصمنمات آن د خصوص اصفح و تغننگ اساسنامه پس از تصد خصوص االحفل االجم  تشكنل ما

پنجم از ااضتا  يا باز س يتا يتک ينئت مديگها عاده به داوت مع اموما نوقمج گا خوايد بود.کمنسنون قابل الت

 گگدد.پنوسته تشكنل ما

ن و موسس، پس از موانبت او نه االجمت  از کمنستنوينئت او ن  لسسه مجمع اموما ااد  با د خواست  -3-12

 االالتشا  تشكنل خوايد شد.يا  کثنگحداکثگ ظگف شش ماه با د ج آگها د  يكا از  وزالامه

 يتک ااضتا  پنوستته ا عاده يگ يک با حضو  حتداقل الصتف بعتفوهلسسات مجمع اموما ااد  و نوق -1تبصره 

  ( خوايد بود.آ ا سو و تصمنمات با اکثگيت آ ا )دو يابد سمنت ما

دتل از سسته يتک متاه قا عاده با ذکگ تا ي ، محل تشكنل و دستو  للسسات مجمع اموما ااد  و نوق -2تبصره 

د نوسته خوايپ  سايت االجم  به اطفع ااضاتشكنل مجمع از طگيق االتشا  آگها د   وزالامه، الامه ا كتگوالنک و ور

ستدت بته ماه از تتا ي  لسسته او نته الچناالچه حدالصار الز  بگا  تشكنل لسسات بدست النامد به ناصسه يک سند. 

ااضا  حاضگ  صو ت مجمع با يگ تعداد از شود د  اي قدسا اقدا  ما داوت مجدد به يمان الحو با ذکگ التنجه داوت

 تشكنل خوايد شد.

نا، دو ستا عاده ادا ه لسسه بگ اهده ينئت  ئنسه متشكل از يک  ئنس د  مجامع اموما ااد  و نوق -3تبصره 

 گگدالد.الاظگ و يک منشا است که از بن  شگکت کنندگان لسسه االتخار ما
 باشد: جمع اموما ااد  به شگح زيگ ماوظايف م -13ماده 

 يا  ساالاله االجم و باز س و  سندگا و اتخاذ تصمنم السدت به گزا ش نعا نت ينئت مديگهگزا ش استماع  -1-13

 اتخاذ تصمنم السدت به تگازالامه و بودله االجم  و منزان حق اضويت  -2-13
  گهينئت مدي اصسا و اسا ا ددل االتخار و يا ازل ااضا  -3-13
 ا ددل باز س اصسا و اساو يا ازل االتخار  -4-13

 ت مديگهينئ زو  بگا  پنشدگد امو  االجم  به پنشنهاد  يا و ضوابط الگايا مو دالامهتصويب کسنه آين  -5-13

 يا  االجم تعنن   وزالامه کثنگاالالتشا  بگا   االتشا  آگها -6-13

گح وظايف الامه الحوه تشكنل و شآين  10ماده  1  د  تدصگه د  کسنه لسسات مجامع اموما الماينده مذکو -تبصره

د د  صو ت اد  حضو  الماينده کمنسنون لسسه  سمنت الخوايکمنسنون لهت حضو  د  لسسه داوت خوايد شد. 

 يانت.

 

  هيئت مدیرهب ـ 
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شتوالد. ما ا ددل االتخارالفگ به انوان اضو اسا 2ست و ا اصسا اضوالفگ  7 مگکب از ينئت مديگهااضا   -14ماده 

د شتد و يک بتا  از منتان ااضتا  پنوستته االجمت  االتختار خواينت سال 3يگ  ا كتگوالنکاالتخابات  باااضا  مذکو  

 انتخا   است. ينئت مديگهاضويت د  

منستنون ائنتد الهتايا کو تصويب مجمع اموما و ت ينئت مديگهبا پنشنهاد  ينئت مديگهانزايش تعداد  -1تبصره 

 خوايد بود.

يابد اشود و با حضو  دوسو  ااضا  سمنت محداقل يگ يک ماه يک با  تشكنل ما ينئت مديگهلسسات  -2تبصره 

 .با اکثگيت آ اء حاضگي  خوايد بودو تصمنمات 

دا  با  ا  هخزاال  ئنس و يک الفگ دبنگ و يک الفگد  او ن  لسسه يک الفگ  ئنس، يک الفگ الايب ينئت مديگه -15ماده 

 ديگهمتينئتت الامه داخسا يگ االجم  د  لسسات . د  ضم  آين المايداالتخار ما ينئت مديگهاضا  کتدا اکثگيت ا

 مشخص و به تصويب خوايد  سند.

 ا يتاز ستمت اكتيد    تصتد ادو دو ه متتوا  تواالدااالجم  حداکثگ م گهيمد ئتنيگ اضو منتخب ي -1تبصره 

االجمت  د   گنتو دب سنسمت  ئت  بگا  تصد ااز دو دو ه متوا  شبن االتخار باشد داشته دا الهخزا ايو  گندب س،ن ئ

 است. ماالعبا  سو  بف  نبط بگا کنآ ا ماخوذه د  االتخابات ا كتگوال %70صو ت کسب حداقل 

 دهو الماينت ينئتت متديگهمسئول ادا ه امو  لا   االجم  و مجتگ  کسنته مصتوبات  ينئت مديگه ئنس  -2تبصره 

 قاالوالا و شخصنت حبوقا االجم  د  الزد مگالع مختسف خوايد بود.

يا   ستما دا  و مهگ االجمت  و الامتهو  امضا  خزااله ينئت مديگهکسنه او اق تعهدآو  با امضا   ئنس  -3تبصره 

  ئنس خوايد بود.و د  غنار او الايب ينئت مديگهادا   با امضا   ئنس 

)بته  لسسه متنتاور بتدون د نتل مولته 5 لسسه متوا ا و يا 3 ئت مديگهينيک از ااضا   چناالچه يگ -4تبصره 

 ( د  لسسات شگکت النمايد مستعفا شناخته خوايد شد.ينئت مديگهتشخنص 

با دو ه ا دتدل بتگا  متاباضو اسا ينئت مديگهد  صو ت استعفا و بگکنا   و يا نوت يگيک از ااضا   -5تبصره 

 .اضويت به لاالشننا و  تعنن  خوايد شد

 الامته نآئ و طدق کنبا االتخابات ا كتگوال  ا ديباز س لد و گهيمد ئتناالتخار يموظف است  گهيمد ئتني -16ماده 

يتا  جم ازطگيق سامااله لامع اال وزا ت بهداشت اگگوه پزشك ااسم  يااالجم  وننسنکم گخاالهنبه  وز مصور دب

التخابات  ا تشكنل ديد کمنته ا ،ايان ااتدا  پگوااله نعا نتماه قدل از پ 6 د ذا باي .ديداالجا  ايگان  اسما گگوه پزشكا

ت تگوالنک د  مهسد  صو ت اد  امكان بگگزا   االتخابات ا ك ااف  المايد ا   سما به دبنگخااله کمنسنونو طا الامه

 بنگخاالتهد  ا بته ماه قدل از پايان مهست قاالوالا با داليل موله د خواست ختود 6قاالوالا پگوااله نعا نت، ينئت مديگه 

بتل تمديتد مايته قا 6کمنسنون ااف  المايد د صو ت موانبت کمنسنون مدت ااتدا  پگوااله نعا نت بگا  يتک دو ه 

 است. 
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ينتده الفتگ از ااضتا  پنشكستوت االجمت  و الما 3ااضا  کمنته االتخابات شامل دبنگ و بتاز س االجمت ،  -1تبصره 

  اضويت د  الدايد اضو نعسا ينئت مديگه و يا کاالديدا بعنوان الاظگ يستند. ااضا  پنشكسوت دبنگخااله کمنسنون

د د  صو ت گگددو ه آتا ينئت مديگه باشند يمچنن  الاظگ با معگنا الامه معتدگ از سو  دبنگ کمنسنون معگنا ما

ئتت متديگه اد  حضو  الاظگ تصمنمات کمنته االتخابات ناقد ااتدا  است. ااضا  کمنته االتخابات با حكم  ئتنس ين

-االتخار ما شوالد. ااضا  کمنته د  او ن  لسسه کمنته يک الفگ  ا بعنوان  ئنس کمنته االتخاباتصور مااالجم  من

ه االتخابتات بتا ماه تماما مگاحل االتخابات ا كتگوالنک  ا بگگزا  المايد کا  کمنت 6کنند اي  کمنته موظف است ظگف 

  سد.بگگزا   االتخابات و ا ائه گزا ش به اتما  ما

گگتزا   باالجتا  کسنته مبتدمات قتاالوالا الز  لهتت  -باشد: ا فف کمنته االتخابات به شگح زيگ ماوظاي -2تبصره 

ت يدايا  ينئتالا  کاالداالتشا  نگاخوان لهت  دت -االتخابات ا كتگوالنک و الظا ت دقنق نگآينديا  قاالوالا مگبوطه ر

 ک متدا بگ ستا شتكنل لسستاتت -ضا  پنوسته االجم  جمديگه و باز س از طگيق ور سايت االجم  و ايمنل به اا

تاينتد و  و تصويگ کا ت مسا، شناسنامه و اكتس ،)سوابق اسما و الگايا(  زمه ،د خواست مكتورشامل  دايايکاالد

ه بتصو ت  سما بااف  التايج بگ سا کاالديدايا  -االطداق با ضوابط کاالديدا  االتخابات ينئت مديگه و باز س لديد د

الجمت  د  اطفع  ساالا کامتل و دقنتق بته ااضتا  پنوستته ا -جم  و کمنسنون هدبنگخااله اال، کاالديدايايگ يک از 

ل  نستت کنتگ -کمنسنون وسامااله  واز طگيق سايت  سما االجم   يايا  پنشنهاد  کاالديداخصوص  زمه و بگالامه

          ونااضا  پنوسته االجم  و احتگاز شتگايط  ا  دينتدگان و ا ستال  نستت الهتايا بته دبنگخاالته االجمت  و کمنستن

ا ش گنگ  و شم زمان  ا ،ديندگان، االتخابات ا كتگوالنک ااضا  کمنته بايد بگ ااطا شناسه و  مز و ود  به  ا  -ز

ت بدست آمتدن ا ددل باالتگي  آ ا است د  صو يا  اصسا يا اسابگا  سمتمفک االتخار داشته باشند.  الظا تآ ا 

يتا  جسسته. کل گزا شات و صو تباشدام کشاقگاه اي  وگيفع دبه ال اكي ااالتخار االصگاف کتدآ ا مساو  مفک 

 کمنته بايستا د  دبنگخااله االجم  بايواالا گگدد. 

وه گتگ ااسمت  يتااالجمت  وننستناالتخابات د  کم جهنالت ياالها دينپس از تا موظف است گهيمد ئتني -3ه تبصر

 تناله نعا آن لهت صدو  پگوا کي و تدصگه 15 ا طدق ماده  ديلد گهيمد ئتنلسسه ي  ناو  لنتشك جهنالت ،اپزشك

  امو تنسئو م ون،نسنکم  سو از ديلد تنو صدو  پگوااله نعا  دينو تا تا ديا سال الما وننسنکم گخاالهنبه دب ديلد

 ديتدل تنتموظف است پس از صتدو  پگواالته نعا  النز ديلد گهيمد ئتناالجم   ا يمچنان بگاهده خوايد داشت. ي

 .دالماي  اقدا ياد  ادا ه  دت شگکت 3طدق ماده  گاتننامو  االجم ، السدت به  دت تغ تنمسئو   ضم  شگوع تصد

 : ينئت مديگهوظايف و اختنا ات  -17ماده 

 ا عادهداوت مجامع اموما ااد  و نوق -1-17

 الگا  تصمنمات متخذه د  مجامع اموما  -2-17

 شو کيشا با  اايت قواالن  و مبگ ات لا   ننا و پژو ،يا  اسماتشكنل لسسات سخنگاالا و گگديمايا -3-17

 يا  الگاياالامهتهنه ضوابط و مبگ ات و آين  -4-17
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 يا  االجم  بگا  ا ائه به مجمع اموماتهنه گزا ش ساالاله نعا نت -5-17

 تهنه تگازالامه و ا ائه آن به مجمع اموما -6-17

 يا  ما ا بگا  االجم قدول يدايا و کمک -7-17

 اصفحات و تغننگات د  اساسنامه به مجامع اموما پنشنهاد  -8-17
 ادا ه امو  االجم  د  چا چور مفاد اساسنامه  -9-17
 يا  الگايا و تخصصا مختسف و تعنن  الوع نعا نت و الظا ت بگ آالهاتشكنل کمنته -10-17
 کشو  مبگ ات االتخار و معگنا المايندگان االجم  به مجامع اسما داخسا و خا لا با  اايت قواالن  و -11-17
 شود د  تما  مگالعاقامه داو  کسنه اشخاص حبنبا و حبوقا و دناع از دااو  که اسنه االجم  اقامه ما -12-17

 و مگاحل داد سا با حق تعنن  وکنل و توکنل غنگ
    کشو  اتخاذ تصمنم السدت به اضويت االجم  د  مجامع داخسا و خا لا با  اايت قواالن  و مبگ ات لا -13-17
 ا عادهپنشنهاد االحفل االجم  به مجمع اموما نوق -14-17

 

 ج ـ بازرس

 خابتاتاالت بتايتک بتا  ستال  3 ا ددل خوايتد بتود کته يتگاسا الفگ 1الفگ باز س اصسا و  1االجم  دا ا   -18ماده 

 از منان ااضا  پنوسته االتخار خوايند شد. ا كتگوالنک
 وظايف باز س به شگح زيگ است: -19ماده 

 ا کسنه اسناد و مدا ک ما ا االجم  و تهنه گزا ش بگا  ا ائه به مجمع امومابگ س -1-19
ع  ائه به مجمااام از ما ا و غنگما ا و تهنه گزا ش از امسكگد االجم  و  ينئت مديگهبگ سا گزا ش ساالاله  -2-19

 اموما
 از مفاد اساسنامه به مجمع اموما ينئت مديگهگزا ش يگگواله تخسف  -3-19
 ا عاده د  موا د ضگو   از مجمع اموما نوقداوت  -4-19

دنتاتگ  تواالتد استناد وبدون حق  ا  مجاز است و د  يگ زمان ما ينئت مديگهشگکت باز س د  لسسات  -20ماده 
 مطا ده و مو د بگ سا قگا  ديد. ينئت مديگهما ا االجم   ا از 

 ا آن  ا يتا  ستاالاله االجمت  و تگازالامته متاگتزا ش نعا نت ينئت مديگهد  پايان يگ سال ما ا  ياست  -21ماده 
 ايد داد.  وز قدل از تشكنل او ن  لسسه مجمع اموما ساالاله بگا  تائند د  اختنا  باز س قگا  خو 45حداقل 

 
 فصل پنجم ـ منابع مالي انجمن

 منابع ما ا االجم  ادا تست از:  -22ماده 
 حق اضويت ااضا -1-22
 يااز محل يدايا و کمک -2-22
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 يا  آموزشا، پژويشا و ننا و االتشا اتا د آمد حاصل از نعا نت -3-22
  يا  ما ا وزا ت بهداشت، د مان و آموزش پزشكاحمايت -4-22
 

 فصل ششم ـ موارد انحالل انجمن
ااضتا  پنوستته و تصتويب مجمتع امتوما  يک ستو  يا باز س و يا ينئت مديگهد  صو ت د خواست  -23ماده 
 گگدد. نل االجم  منحل ماا عاده به يگ دنوق

 تينئت د  يمان لسسه السدت به االتخار گنگدا عاده که تصمنم به االحفل االجم  مامجمع اموما نوق -24ماده 
 تسويه و تعنن  مدت مامو يت آن اقدا  خوايد کگد.

المايتد. ما ائها عاده االجم  گزا ش اقدامات خود  ا ا ت تسويه د  لسسات سا نااله مجمع اموما نوقئين -25ماده 
 ا عتاده بگستد و د   وزالامته  ستما و يكتا از لگايتدختم امسنتات تستويه بايتد بته تصتويب مجمتع امتوما نوق
 کثنتگاالالتشا  آگها شود و مگاتب به کمنسنون ااف  گگدد.

ه نسنون بتت تسويه و النز اطفع کمصويب ينئيا  االجم  پس از وضع ديون و مخا ج و تباقنماالده دا ايا -تبصره
 تحبنباتا کشو  ايدا خوايد شد. يكا از موسسات آموزشا

 

ع اموما به تصويب مجم 16/5/1396تدصگه د  تا ي   21ماده و  25 نصل و 6اي  اساسنامه مشتمل بگ  -26ماده 
  سند. ا عادهنوق


