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 هاي ایران  اندودنتیست هاياساسنامه انجمن علمی  
 

 فصل اول  
 فصل اول : کلیات

شــوراي عــالی انقــالب فرهنگــی و  7/8/70باستناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلســه مــورخ  — 1ماده 
مصوبه فوق که مــن بعــد بــه اختصــار کمیســیون نامیــده  4تصویب کمیسیون موضوع ماده  ه ونامه مربوطآئین

 "ه اختصــاربگردد که در سطور بعد ایران براساس مواد آتی تشکیل می اندودنتیست هاي ، انجمن علمی میشود
 شود. نامیده می "انجمن

نمایــد و اعضــاي آن هاي علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت میانجمن صرفاً در زمینه — 2ماده 
 احزاب سیاسی را ندارند. ه عالیت سیاسی یا وابستگی ببنام انجمن حق ف

در اداره ثبــت شــرکتها داراي انجمــن غیرانتفــاعی بــوده و از تــاریخ تصــویب کمســیون موضــوع ثبــت  -3ماده 
 باشد. شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می

اســت و : 1447744771کــد پســتی 83گیشا، پیروزي غربی، پــالك آدرس: تهران  شهرمرکز انجمن در — 4ماده 
، در ضمن روند تشکیل انجمن طبق مصوبه و با نظر هیأت د در هر منطقه از کشور تشکیل شودتوانشعب آن می

 مدیره انجمن مرکزي و تحت نظارت آنها خواهد بود. 

 انجمن داراي تابعیت ایرانی است.  — 5ماده 

شود و ملزم به رعایــت قــوانین انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه براي مدت نامحدود تشکیل می — 6ماده 
 جمهوري اسالمی ایران است. 

 شرح وظایف و اهداف —فصل دوم 
اقدامات و فعالیتهــاي زیــر را بعمــل خواهــد  ،انجمن اساسنامه 2اهداف مذکور در ماده  به منظور نیل به -7ماده 
 . آورد

ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان و متخصصان و سایر کارشناسانی  -1-7
 دارند. مرتبط با انجمن فعالیت رشته  دندانپزشکی،هاي گوناگون شاخهدرکه بنحوي 

 و ها و موسسات آموزشــی و پژوهشــی همکاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه -2-7
، ریزي امور آموزشی، پژوهشیدر برنامه نیز سایر سازمانهایی که به نحوي با فعالیت هاي انجمن مرتبط هستند

  بهداشتی و درمانی. 
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بهداشــتی  هاي آموزشــی،برنامــه و ارزشــیابی بــازنگريتعامل و همکاري با مراجــع ذیصــالح در زمینــه   -3-7
  آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکیدرمانی، مؤسسات آموزشی وسطح علمی دانش 

 بر اساس ضوابط مربوطه.  دمات آموزشی، علمی، پژوهشی و فنیارائه خ -4-7
، ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهاي علمی پژوهشی و آموزشــی -5-7

 بهداشتی و درمانی. 
  . آموزشیتهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی،  -6-7

برگزاري گردهمایی هاي آموزشی و پژوهشی , اموزش مداوم در ســطوح ملــی و بــین المللــی بــا رعایــت  -7-7
 قوانین و مقررات جاري کشور 

فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش هاي علمی مرتبط با رشــته مربوطــه بخصــوص از طریــق  -8-7
 تشویق و ترغیب متخصصین جوان 

 تشکیل شوراي انجمن هاي علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ریزي امور مرتبط با آن  مشارکت در -9-7
جلب حمایت نهادهاي بین المللی براي انجام فعالیت هاي علمی , پژوهشی در عرصه ملــی ودر چهــارچوب  10-7

 ضوابط جاري کشور 
 

 عضویت  –فصل سوم 
  :باشدعضویت در انجمن به طرق زیر می -8ماده 

 عضویت پیوسته: هیأت مؤسس انجمن - 1-8
دکتري دندانپزشکی و درجه تخصصی در رشته انــدودنتیکس (کــه بــه کلیه افرادي که حداقل داراي درجه  الف :  

توانند طبق ضوابط مذکور در این اساســنامه بــه عضــویت انجمــن باشند می) ذیصالح رسیده باشدت ماتایید مقا
  . درآیند

 ره تخصصی اندودنتیکس را به تائید دانشگاه مربوطه گذرانده باشند. ب: کلیه دندانپزشکانی که دو
  یار به باالکده هاي دندانپزشکی از سطح استادج: اعضاء هیئت علمی بخش هاي اندودانتیکس دانش

باشند پس از ارزشیابی توسط وزارت التحصیل از خارج کشور میمدارك تخصصی متقاضیانی که فارغ تبصره: 
 .درمان و آموزش پزشکی قابل پذیرش استبهداشت، 

 . توانند به عضویت انجمن در آیندعضویت وابسته: افرادي که حائز شرایط زیر باشند می - 2-8
وابســته دندانپزشــکی باشــند و کلیــه  در یکی از رشــته هــايیا دکتري دندانپزشکی کسانی که داراي درجه  کلیه

 دانشجویان دندانپزشکی و یا رشته هاي وابسته دندانپزشکی
هاي ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنــان حــائز اهمیــت عضویت افتخاري: شخصیت - 3-8

نند به عضویت افتخاري توااي نموده باشند میخاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهاي مؤثر و ارزنده
 . پذیرفته شوند

  .توانند با احراز شرایط و تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شونداعضاي وابسته می  -1تبصره  
نامــه آئین 7اعضاي پیوسته انجمن بایستی شرایط هیأت موسس و هیــأت مــدیره مــذکور در مــاده  – 2تبصره 

  .ا دارا باشندر کمیسیونتشکیل و شرح وظائف نحوه 
هر یک از اعضاي انجمن ساالنه مبلغی را که میزان آن توسط هیأت مدیره تعیین و به تصــویب مجمــع  – 9ماده 

  .عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد



۳ 
 

نخواهــد  پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارائی انجمــن بــراي عضــو ایجــاد :1تبصره
  .کرد

مالك تعداد اعضاي پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام کنندگان همــان ســال خواهــد بــودو لــذا افــرادي  -2تبصره 

همان سال را پرداخــت نمــوده و بــرگ  مجاز به شرکت در انتخابات هیات مدیره هستند که حق عضویت مصوب

 باشند. شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده 

  :یابدعضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می -10ماده 
 استعفاي کتبی عضو  -1-10
  .نمایدعدم پرداخت حق عضویت ساالنه در مهلتی که هیأت مدیره تعیین می -2-10
نظــام زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیأتهاي بدوي و عــالی انتظــامی ســازمان  -3-10

 .است پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرفه پزشکی
  .مدت محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی است برابرمدت تعلیق عضویت  – 1تبصره 
تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمــه عضــویت پــس از اطــالع و تأییــد هیــأت نظــارت بــر  -2تبصره 

با هیأت مدیره  نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون  نامهآئین 3ماده   7موضوع بند  بر اساس  عملکرد انجمن
 .خواهد بود

  ارکان انجمن —فصل چهارم 

 انجمن داراي ارکان زیر است:  — 11ماده 

 مجمع عمومی  -1-11

 هیأت مدیره  -2-11

 بازرس  -3-11

 مجمع عمومی  —الف 

 گردد: مجمع عمومی از گردهمائی اعضاء پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می — 12ماده 

کنــد و نیــز شود و به امور جاري انجمــن رســیدگی میمجمع عمومی عادي که هر سال یکبار تشکیل می -1-12

 تشکیل شود.  بطور فوق العادهتواند از جهت نوبت حسب می

قع ضــروري بــراي انجــام اصــالحات الزم در اساســنامه و یــا اتخــاذ العاده که در موامجمع عمومی فوق -2-12

شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصالح و تغییر اساسنامه تصمیم در خصوص انحالل انجمن تشکیل می

به دعوت هیأت مدیره یــا بــازرس یــا  فوق العاده پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی

 گردد. ء پیوسته تشکیل مییک پنجم از اعضا

پس از موافقت اولیه انجمن از کمیســیون و  ،اولین جلسه مجمع عمومی عادي با درخواست هیات موسس -3-12

 حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار تشکیل خواهد شد. 

العاده هر یک بــا حضــور حــداقل نصــف بــه عــالوه یــک اعضــاء جلسات مجمع عمومی عادي و فوق - 1تبصره 

 . به تصویب می رسدآراء  دو سومیابد و تصمیمات با رسمیت میپیوسته 
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مجمع عمومی در اولین جلسه خود یک نفر را از بین اعضاء به عنوان رئــیس مجمــع و دو نفــر را بــه  -2تبصره 

ی نماید. جلسات مجمع عمومی عادي و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دســتور عنوان منشی انتخاب م

از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا عنداللزوم دعوت کتبی به اطالع اعضاء جلسه یک ماه قبل از تشکیل مجمع 

 خواهد رسید. 

ظــرف العاده بدست نیامــد چنانچه حد نصاب الزم براي تشکیل جلسات مجمع عمومی عادي و فوق — 3تبصره 

شــود در یکماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد بهمان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقــدام میحداکثر 

 این صورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشکیل خواهد شد. 

  یف مجمع عمومی عادي شرح وظا — 13ماده 

استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بــه گــزارش فعالیتهــاي ســاالنه  -1-13

 انجمن 

 اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت.  -2-13

 انتخاب و یا عزل اعضاء هیأت مدیره  -3-13

 البدل انتخاب یک نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلی و یک نفر علی -4-13

ها و ضوابط اجرائی مورد لزوم براي پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیأت مدیره. نامهتصویب کلیه آئین -5-13

  نجمنهاي ایتعیین روزنامه کثیراالنتشار براي انتشار آگه -6-13

نامه نحــوه تشــکیل و شــرح آئین 10ماده  1نماینده مذکور در تبصره  از تبصره: در کلیه جلسات مجامع عمومی

 وظائف کمیسیون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. 

 هیأت مدیره:  —ب 
اعضــاي مــذکور هــر ســه نفر به عنوان عضو علی البدل  2نفر است و  7اعضاي هیات مدیره مرکب از  -14ماده 

وابط و نظــارت کمیســیون انجمنهــاي علمــی گــروه پزشــکی از ـق ضـخابات الکترونیک برطبــسال یک بار با انت

یان اعضاي پیوسته انتخاب می گردند و در صورت فراهم نبودن شرایط با موافقت کمیسیون انجمنهاي علمی ــم

 عضــویت در هیــاٌت مــدیره افتخــاري اســت .  ضوري برگــزار مــی گــردد وـگروه پزشکی انتخابات بصــورت حــ 

یکنفر رئیس، یکنفر نائب رئیس و یکنفر  پس از تأیید از سوي کمیسیون، هیأت مدیره در اولین جلسه — 15ماده 

در ضمن آیین نامه داخلی هر  نماید. دار با رأي کتبی اکثریت اعضاي هیأت مدیره انتخاب میدبیر و یک نفر خزانه

 .  ت مدیره مشخص و به تصویب خواهد رسیدانجمن در جلسات هیا

رئیس انجمن ودبیر انجمن بیش از دو دوره متوالی نمی تواننــد بــه ســمت یکــی از ایــن دو مســئولیت  -1تبصره 

 انتخاب شوند. 

کلیه مصوبات هیأت مدیره و نماینــده مجري رئیس هیأت مدیره مسئول اداره امور جاري انجمن و  —2تبصره  

 قانونی شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود. 

هاي امضــاي خزانــه دار و مهــر انجمــن و نامــهو رئیس هیأت مدیره امضاي اوراق تعهدآور با کلیه —3تبصره  

 رسمی اداري با امضاي رئیس هیأت مدیره و در غیاب او نائب رئیس خواهد بود. 
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چنانچه هر یک از اعضاي هیأت مدیره سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب بدون دلیــل موجــه  —4صره  تب

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

البدل براي مــابقی در صورت استعفاء، برکناري و یا فوت هر یک از اعضاي هیأت مدیره عضو علی —5تبصره 

 عضویت به جانشینی وي تعیین خواهد شد.  دوره

هیات مدیره موظف است انتـخاب هیات مدیره و بازرس جــدید را با انتخابات الکترونیــک طبــق آئــین  -16ماده 

نامه به روز انتخابات انجمنهاي علمی گروه پزشکی ایران انجام دهد .در صورت عدم امکان برگــزاري انتخابــات 

ماه پیش از تصــدي خــود نســبت بــه  4علت ، هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر بصورت الکترونیکی به هر 

فراخوانی مجمع عمومی عادي با دستور انتخابات حضوري و انتخابات هیات مدیره و بازرس جدید بــا حضــور 

 نمـاینده کمیسیون اقـدام و بالفاصله نتـایج را همـراه با صورت جلسه مجمع عمومی براي بررسی به کمیسیون

 ارسال نمایند . 
مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهــد  کمیسیونتبصره: هیأت مدیره قبلی تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوي 

 داشت. 

 وظائف و اختیارات هیأت مدیره  -17ماده 

 العاده دعوت مجامع عمومی عادي و فوق  -1-17
 اجراي تصمیمات متخذه در مجامع عمومی  -2-17
هاي علمی و فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاري نرانی و گردهمائیختشکیل جلسات س -3-17

 کشور  
 هاي اجرائی  نامهتهیه ضوابط و مقررات و آئین  -4-17
 تهیه گزارش ساالنه فعالیتهاي انجمن براي ارائه به مجمع عمومی   -5-17
 تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی  -6-17
 قبول هدایا و کمکهاي مالی براي انجمن   -7-17
 فوق العادهعمومی به مجمع پیشنهاد اصالحات و تغییرات در اساسنامه  -8-17
 ارچوب مفاد اساسنامه  اداره امور انجمن در چ -9-17

 نوع فعالیت و نظارت بر آنها  هاي اجرائی و تخصصی مختلف و تعیین تشکیل کمیته  -10-17

انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور   -11-17
شود و در تمام  اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوي که علیه انجمن اقامه میکلیه   اقامه دعوي -12-17

 یل و توکیل غیر. مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وک 

اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاري   -13-17
 کشور  

 العاده. پیشنهاد انحالل انجمن به مجمع عمومی فوق  -14-17
 



۶ 
 

 بازرس   -ج

انجمن داراي یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل خواهد بود که هر سه سال یک بار با انتخابات   -18ماده 
الکترونیک همزمان با انتخابات هیات مدیره برطبق ضوابط و نظارت کمیسیون انجمن هاي علمی گروه پزشکی  

فقت کمیسیون انجمنهاي علمی از میان اعضاي پیوسته انتخاب می گردند . در صورت فراهم نبودن شرایط با موا
 گروه پزشکی انتخابات بــصورت  حضوري برگزار می گردد. 

 وظایف بازرس به شرح زیر است:  -19ماده 

 بررسی کلیه اسناد و مدارك مالی انجمن و تهیه گزارش براي ارائه به مجمع عمومی -1-19

مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به  بررسی گزارش ساالنه هیات مدیره اعم از مالی و غیر  -2-19
 مجمع عمومی 

 از مفاد اساسنامه به مجمع عمومیگزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره  -3-19

 العاده در موارد ضروري. فوقدعوت از مجمع عمومی  -4-19

توانــد اســناد و میشرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأي مجاز اســت و در هــر زمــان  -20ماده 
 دفاتر مالی انجمن را از هیأت مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد. 

انجمن حداکثر تا  مالی در پایان هر سال مالی ریاست هیأت مدیره گزارش فعالیتهاي ساالنه و ترازنامه -21ماده 
 رس قرار خواهد داد. روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی ساالنه براي تأیید در اختیار باز 25

 منابع مالی -فصل پنجم

 منابع مالی انجمن عبارتست از:  — 22ماده 

 حق عضویت اعضاء  -1-22

 هااز محل هدایا و کمک -2-22

  کلیه وجوهی که در ارتباط با انجام شرح وظایف و فعالیت هاي انجمن حاصل می گردد. -3-22

 درمان و آموزش پزشکیحمایت هاي مالی وزارت بهداشت،  -22-4

 

 موارد انحالل انجمن  –ششم فصل 

دو ســوم کلیــه در صورت درخواست هیأت مدیره یا بازرس و یک سوم اعضــاء پیوســته و تصــویب  -23ماده 
 گردد. به هر دلیل انجمن منحل می اعضاء پیوسته انجمن 

گیرد در همان جلسه نسبت بــه انتخــاب هیــأت میالعاده که تصمیم به انحالل انجمن مجمع عمومی فوق -24ماده 
 ه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد. سویت



۷ 
 

العــاده انجمــن گزارشــات اقــدامات خــود را ارائــه ه در جلسات ساالنه مجمــع عمــومی فوقسویهیأت ت -25ماده 
العــاده برســد و در روزنامــه رســمی و یکــی از عمومی فوقنماید. ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع می

 اعالم گردد. کمیسیون جرائد کثیراالنتشار آگهی شود و مراتب به 

به تسویه و نیز اطالع به کمیسیون  تصویب هیئتو جمن پس از وضع دیون و مخارج تبصره: باقیمانده دارائی ان
 یکی از موسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد. 

 تصویب مجمع عمــومی 14/06/97ریخ تبصره در تا 18ماده و  27فصل و   6این اساسنامه مشتمل بر  -26 ماده 
 . رسیدفوق العاده 

 


