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 آموزش علوم پزشکی جمهوري اسالمی اساسنامــه انجمـن علمی 
 ایــران

 

 
 فصل اول ـ كلیات

نامه مربوطه  شوراي عالی انقالب فرهنگی و آیین 7/8/1370ودومین جلسه مورخ  وشصت به استناد مصوبدویست ـ1ماده 
آمـوزش   کمیسیون نامید می شود انجمـن علمـی  فوق که من بعد به اختصار   مصوبه 4وتصویب کمیسیون موضوع ماده 

 " انجم�ن "گردد کـه در سـطور بعـد بـه اختصـار       بر اساس مواد آتی تشکیل می علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایران
 شود . نامیده می

نمایـد و اعضـاي آن بـه نـام      هاي علمی ، تحقیقاتی ، تخصصی و فنی مربوطـه فعالیـت مـی    انجمن صرفاً در زمینه ـ2ماده 
 نجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند .ا

هـا داراي شخصـیت حقـوقی     انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره ثبـت شـرکت   ـ3ماده 
 باشد . مدیره آن نماینده قانونی انجمن می است و رئیس هیات

–طبقـه سـوم    -بیمارستان لبافی نـژاد  -بوستان نهم -خیابان پاسداران آدرس :  تهران مرکز انجمن در شهر : ـ٤ماده 

تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود ،  است و شعب آن می  دفتر انجمن آموزش علوم پزشکی -ریاست بخش چشم
 . مدیره انجمن مرکزي و تحت نظارت آنها خواهد بود در ضمن روند تشکیل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هیات

 انجمن داراي تابعیت ایرانی است .ـ 5ماده 

شود و ملزم به رعایـت قـوانین و مقـررات     انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه براي مدت نامحدود تشکیل می ـ6ماده 
 اسالمی ایران است . جمهوري

 
 فصل دوم ـ شرح وظایف و اھداف

 هاي زیر را به عمل خواهد آورد . انجمن ، اقدامات و فعالیت اساسنامه 2به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده  ـ7ماده 

نظر بین محققان ، متخصصـان و سـایر کارشناسـانی کـه بـه       ایجاد ارتباط علمی ، فنی ، تحقیقاتی ، آموزشی و تبادل ـ7ـ1
 هاي گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند . نحوي در شاخه
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ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و نیـز سـایر    درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههمکاري با وزارت بهداشت ،  ـ7ـ2
بهداشـتی و    ریـزي امـور آموزشـی ، پژوهشـی ،     هاي انجمن مرتبط هستند در برنامـه  هایی که به نحوي با فعالیت سازمان
 درمانی

درمـانی ،   موزشـی و بهداشـتی  هـاي آ  تعامل و همکاري با مراجع ذیصالح در زمینـه بـازنگري و ارزشـیابی برنامـه    ـ 7ـ3
 آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی موسسات آموزشی و سطح علمی دانش

 ارائه خدمات آموزشی ، علمی ، فنی و پژوهشی بر اساس ضوابط مربوطهـ 7ـ4

هـاي علمـی ، پژوهشـی و آموزشـی ،      پژوهشگران و دانشجویان در پیشـبرد فعالیـت    ترغیب و تشویق دانشمندان ، ـ7ــ5
 و درمانی  هداشتیب

 تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی ، آموزشیـ 7ـ6

المللـی بـا رعایـت قـوانین و      در سـطوح ملـی و بـین   آموزش مـداوم  هاي آموزشی و پژوهشی ،  برگزاري گردهمایی ـ7ـ7
 مقررات جاري کشور

خصـوص از طریـق تشـویق و    هاي علمی مرتبط با رشـته مربوطـه ب   فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش ـ7ـ8
 ترغیب متخصصین جوان

 ریزي امور مرتبط با آن هاي علمی گروه پزشکی ایران و برنامه مشارکت در تشکیل شوراي انجمنـ 7ـ9

هاي علمی ، پژوهشـی در عرصـه ملـی و در چـارچوب ضـوابط       المللی براي انجام فعالیت جلب حمایت نهادهاي بینـ 7ـ10
 جاري کشور

 
 ت فصل سوم ـ عضوی

 

 باشد :  عضویت در انجمن به طرق زیر می ـ8ماده 

هاي  در یکی از رشته کارشناسی ارشدعضویت پیوسته : هیات موسس انجمن و کلیه افرادي که حداقل داراي درجه  ـ8ـ1
تواننـد طبـق ضـوابط     هاي مرتبط باشـند مـی   یا رشته علوم پزشکی، علوم تربیتی، برنامه ریزي درسی، مدیریت  آموزشی

 کور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند .مذ

 توانند به عضویت انجمن درآیند : عضویت وابسته : افرادي که حائز شرایط زیر باشند می ـ8ـ2
حـداقل دوسـال تجربـه      باشند و کلیه افرادي که داراي فوق هاي  در یکی از رشته کارشناسیکلیه کسانی که داراي درجه 

 . آموزشی داشته باشند علمی، پژوهشی اجرایی و
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هاي ایرانی و خارجی که مقام علمی ، فرهنگی و اجتمـاعی آنـان حـائز اهمیـت خـاص       عضویت افتخاري : شخصیت ـ8ـ3
تواننـد بـه عضـویت افتخـاري پذیرفتـــه       اي نموده باشـند مـی   هاي موثر و ارزنده باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک

 شوند .
 

 مدیره بھ عضویت پیوستھ برگزیده شوند . توانند با احراز شرایط و تصویب ھیات تھ مياعضاي وابس ـ1تبصره 
نام�ھ نح�وه تش�كیل و ش�رح وظ�ایف  آیین ۷م�دیره م�ذكور در م�اده  موس�س و ھیات  اعضاي پیوستھ انجمن بایستي ش�رایط ھی�اتـ 2تبصره 

 كمیسیون را دارا باشند .
 

مـدیره تعیـین و بـه تصـویب مجمـع عمـومی        غی را که میزان آن توسط هیاتهر یک از اعضاي انجمن ساالنه مبل ـ9ماده 
 خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد .

 

 پرداخت حق عضویت ھیچگونھ حق و ادعایي را نسبت بھ دارایي انجمن براي عضو ایجاد نخواھد كرد . ـ1تبصره 
ش�دگان ھم�ان س�ال خواھ�د ب�ود و ل�ذا اف�رادي مج�از ب�ھ ش�ركت در انتخاب�ات  نام ثبتمالك تعداد اعضاي پیوستھ ھر انجم�ن تع�داد  ـ2تبصره 

مدیره ھستند كھ حق عضویت مصوب ھمان س�ال را پرداخ�ت نم�وده و ب�رگ ش�ركت در جلس�ھ مجم�ع عم�ومي و انتخاب�ات را دریاف�ت  ھیات
 كرده باشند .

 

 یابد :    عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می ـ10ماده 

 استعفاي کتبی عضو ـ10ـ1

 نماید . مدیره تعیین می عدم پرداخت حق عضویت ساالنه در مهلتی که هیاتـ 10ـ2

پزشـکی بـه    هاي بدوي و عالی انتظامی سازمان نظـام  زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیاتـ 10ـ3
 محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی است .

 

 مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال بھ حرف پزشكي است . ـ1تبصره 

تصمیم نھایي راجع ب�ھ ع�دم پ�ذیرش و نی�ز خاتم�ھ عض�ویت پ�س از اط�الع و تائی�د ھی�ات نظ�ارت ب�ر عملك�رد انجم�ن ب�ر اس�اس  ـ2تبصره 
 اھد بود .مدیره خو نامھ نحوه تشكیل و شرح وظایف کمیسیون ، با ھیات آیین ۳ماده  ۷موضوع بند 

 
 فصل چھارم ـ اركان انجمن

 انجمن داراي ارکان زیر است : ـ11ماده 

 مجمع عمومی  ـ11ـ1

 مدیره هیات ـ11ـ2

 

 

 بازرس ـ11ـ3
 

 الف ـ مجمع عمومي
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 گردد : مجمع عمومی از گردهمایی اعضاي پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل میـ 12ماده 

توانـد از   کنـد و نیـز مـی    شود و به امور جاري انجمن رسیدگی می بار تشکیل می مجمع عمومی عادي که هر سال یکـ 12ـ1
 جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشکیل گردد .

العاده کـه در مواقـع ضـروري بـراي انجـام اصـالحات الزم در اساسـنامه و یـا اتخـاذ تصـمیم            مجمع عمومی فوق ـ12ـ2
ت آن درخصوص اصالح و تغییر اساسـنامه پـس از تصـویب    شود و نتیجه تصمیما درخصوص انحالل انجمن تشکیل می

پنجم از اعض�اي پیوس�تھ  م�دیره ی�ا ب�ازرس ی�ا ی�ك الع�اده ب�ھ دع�وت ھیات مج�امع عم�ومي فوق کمیسیون قابل اجـرا خواهد بود .
 گردد . تشكیل مي

کمیسـیون و حـداکثر   موسس ، پس از موافقت اولیه انجمن از  اولین جلسه مجمع عمومی عادي با درخواست هیات -3-12
 هاي کثیراالنتشار تشکیل خواهد شد . ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه

 

یاب�د و در  عالوه ی�ك اعض�ای پیوس�تھ رس�میت مي الع�اده ھ�ر ی�ك ب�ا حض�ور ح�داقل نص�ف ب�ھ جلسات مجمع عمومي عادي و فوق ـ1تبصره 
 ود .العاده تصمیمات با دوسوم آرا خواھد ب مجامع عمومي فوق

ماه از تاریخ جلسھ اولیھ  العاده بدست نیامد بھ فاصلھ یك چنانچھ حدنصاب الزم براي تشكیل جلسات مجمع عمومي عادي و فوق ـ2تبصره 
ش�ود در اینص�ورت مجم�ع ب�ا ھ�ر تع�داد از اعض�اي حاض�ر تش�كیل  نسبت بھ دعوت مجدد بھ ھمان نحو با ذك�ر نتیج�ھ دع�وت قبل�ي اق�دام مي

 خواھد شد .
 

 باشد :  وظایف مجمع عمومی عادي به شرح زیر می ـ13ماده 

 هاي ساالنه انجمن مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت استماع گزارش هیات  ـ13ـ1

 اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت   ـ13ـ2
 رهمدی انتخاب و یا عزل اعضاي هیات ـ13ـ3
 البدل   انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی ـ13ـ4

 مدیره ها و ضوابط اجرایی موردلزوم براي پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیات نامه تصویب کلیه آیینـ 13ـ5

 هاي انجمن تعیین روزنامه کثیراالنتشار براي  انتشار آگهیـ 13ـ6
 

ـ  نام�ھ نح�وه تش�كیل و ش�رح وظ�ایف كمیس�یون جھ�ت  آیین ۱۰م�اده  ۱امع عم�ومي نماین�ده م�ذكور در تبص�ره در كلیھ جلس�ات مج� تبصره 
 حضور در جلسھ دعوت خواھد شد . در صورت عدم حضور نماینده كمیسیون جلسھ رسمیت نخواھد یافت .

 

 
 

 مدیره  ب ـ ھیات
شـوند .   البـدل انتخـاب مـی    نفر به عنوان عضو علـی  2و نفر است   7)  9یا  7یا  5مدیره مرکب از (  ت اعضاي هیا ـ14ماده 

انتخابات الکترونیک و طبق ضوابط و نظارت کمیسـیون   بایک بارس�ال  ۳ھر اعضاي مذکور در جلسه مجمع عمومی عادي 
انجمن هاي علمی گروه پزشکی انتخاب می گردند. درصورت فراهم نبودن شرایط با موافقت انجمن هـاي علمـی انتخابـات    

 حضوري برگزار می گردد. بصورت
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 مدیره و تصویب مجمع عمومي و تائید نھایي كمیسیون خواھد بود . مدیره با پیشنھاد ھیات افزایش تعداد ھیات ـ1تبصره 

یاب�د و تص�میمات ب�ا اكثری�ت  شود و با حضور دوسوم اعضا رسمیت مي مدیره حداقل ھر یك ماه یك بار تشكیل مي جلسات ھیات -2تبصره 
 ضرین خواھد بود .آراء حا

 

دار بـا راي کتبـی    رئیس و یک نفر دبیر و یک نفـر خزانـه   مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس ، یک نفر نایب هیات ـ15ماده 
مـدیره مشـخص و بـه     نامه داخلی هر انجمن در جلسات هیات نماید . در ضمن آیین مدیره انتخاب می اکثریت اعضاي هیات

 تصویب خواهد رسید .
 

 این دو مسئولیت انتخاب شوند.بھ سمت یكي از  رئیس انجمن و دبیر انجمن بیش از دو دوره متوالي نمي توانند   -۱ه تبصر

مدیره و نماینده ق�انوني و شخص�یت حق�وقي  مدیره مسئول اداره امور جاري انجمن و مجری كلیھ مصوبات ھیات رئیس ھیات - 2تبصره  
 . انجمن در نزد مراجع مختلف خواھد بود

ھاي رس�مي اداري ب�ا  امض�اي  دار و مھ�ر انجم�ن و نام�ھ م�دیره و  امض�اي خزان�ھ کلیھ اوراق تعھ�دآور ب�ا امض�ای رئ�یس ھیات ـ3تبصره 
 رئیس خواھد بود . مدیره و در غیاب او نایب رئیس ھیات

م�دیره ) در  ج�ھ ( ب�ھ تش�خیص ھیاتجلسھ متن�اوب ب�دون دلی�ل مو ٥جلسھ متوالي و یا  ۳مدیره  چنانچھ ھریك از اعضاي ھیات ـ4تبصره 
 جلسات شركت ننماید مستعفي شناختھ خواھد شد .

البدل براي م�ابقي دوره عض�ویت ب�ھ جانش�یني  مدیره عضو علي در صورت استعفا و بركناري و یا فوت ھریك از اعضاي ھیات ـ5تبصره 
 وي تعیین خواھد شد .

 

پیش از پایان تصدي خود نسبت به فراخوانی مجمـع عمـومی و    مدیره موظف است ظرف حداکثر چهارماه هیات ـ16ماده 
مدیره جدید با حضور نماینده کمیسیون اقدام و بالفاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمـومی بـراي    انتخاب هیات

 بررسی به کمیسیون ارسال نمایند. 
 

 ، مسئولیت امور انجمن را برعھده خواھد داشت. مدیره جدید از سوي کمیسیون مدیره قبلي تا تائید ھیات ھیات تبصره ـ
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 مدیره :  وظایف و اختیارات هیات ـ17ماده 

 العاده دعوت مجامع عمومی عادي و فوق ـ17ـ1

 اجراي تصمیمات متخذه در مجامع عمومی  ـ17ـ2

 جاري کشور هاي علمی ، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی ـ17ـ3

 هاي اجرایی نامه تهیه ضوابط و مقررات و آیین ـ17ـ4

 هاي انجمن براي ارائه به مجمع عمومی تهیه گزارش ساالنه فعالیت ـ17ـ5

 تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی ـ17ـ6

 هاي مالی براي انجمن قبول هدایا و کمک ـ17ـ7
 ه به مجامع عمومی پیشنهاد اصالحات و تغییرات در اساسنام ـ17ـ8
 اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه  ـ17ـ9

 هاي اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها تشکیل کمیته ـ17ـ10
 انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشورـ 17ـ11
شـود در تمـام مراجـع و     وي کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوي کـه علیـه انجمـن اقامـه مـی     اقامه دع ـ17ـ12

 مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر
 اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاري کشور   ـ17ـ13
 العاده ه مجمع عمومی فوقپیشنهاد انحالل انجمن ب ـ17ـ14

 
 ج ـ بازرس

انتخابات  با یک بارس�ال  ۳البدل خواهد بود که هر  علی یک نفرنفر  2یا  1نفر بازرس اصلی و (  یکانجمن داراي  ـ18ماده 
الکترونیک و طبق ضوابط و نظارت کمیسیون انجمن هاي علمی گروه پزشکی انتخاب می گردند. درصورت فـراهم نبـودن   

 موافقت انجمن هاي علمی انتخابات بصورت حضوري برگزار می گردد.شرایط با 
 

 وظایف بازرس به شرح زیر است : ـ19ماده 
 بررسی کلیه اسناد و مدارك مالی انجمن و تهیه گزارش براي ارائه به مجمع عمومی ـ19ـ1
 رد انجمن و ارائه به مجمع عمومیمدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملک بررسی گزارش ساالنه هیات ـ19ـ2
 مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی گزارش هرگونه تخلف هیات ـ19ـ3
 العاده در موارد ضروري   دعوت از مجمع عمومی فوق ـ19ـ4

 



 
 
 
 
 
 

 معاونت اموزشي
 

توانـد اسـناد و دفـاتر مـالی      مدیره بدون حق راي مجاز است و در هر زمان می شرکت بازرس در جلسات هیات ـ20ماده 
 مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد . ن را از هیاتانجم

 
 

 45هاي ساالنه انجمن و ترازنامـه مـالی آن را حـداقل     مدیره گزارش فعالیت در پایان هر سال مالی ریاست هیات ـ21ماده 
 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی ساالنه براي تائید در اختیار بازرس قرار خواهد داد .  

 
 پنجم ـ منابع مالی انجمنفصل 

 

 منابع مالی انجمن عبارتست از :  ـ22ماده 
 حق عضویت اعضا ـ22ـ1
 ها از محل هدایا و کمک ـ22ـ2
 هاي آموزشی ، پژوهشی و فنی و انتشاراتی  درآمد حاصل از فعالیت ـ22ـ3
  هاي مالی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حمایت ـ22ـ4
 
 

 حالل انجمنفصل ششم ـ موارد ان
 

العـاده بـه    اعضاي پیوسته و تصویب مجمع عمومی فـوق  3/1مدیره یا بازرس و یا  در صورت درخواست هیات ـ23ماده 
 گردد . هر دلیل انجمن منحل می

تسـویه و    گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیـات  العاده که تصمیم به انحالل انجمن می مجمع عمومی فوق ـ24ماده 
 ماموریت آن اقدام خواهد کرد . تعیین مدت

نمایـد . خـتم    العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه مـی  هیات تسویه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق ـ25ماده 
العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جرایـد کثیــراالنتشار آگهـی     عملیات تسویه باید به تصویب مجمع عمومی فوق

 ه کمیسیون اعالم گردد .شود و مراتب ب
 

 

ـ  ھاي انجمن پس از وضع دی�ون و مخ�ارج و تص�ویب ھی�ات تس�ویھ و نی�ز اط�الع کمیس�یون ب�ھ یك�ي از موسس�ات  باقیمانده دارایي تبصره 
 تحقیقاتي كشور اھدا خواھد شد . آموزشي

 

ب�ھ تص�ویب مجم�ع ۱۰/۱۲/۱۳۹٦تبص�ره در ت�اریخ   ۱۸م�اده و  ۲٥فص�ل و   ٦ این اساسنامھ مشتمل بر -26ماده 
 عمومي موسس رسید .


