معاونت اموزشي

به
نام خدا
اساسنامــه انجمـن علمي سالمت در حوادث و بالیا ایــران
فصل اول ـ كليات
ماده 1ـ به استناد مصوبدويستوشصتودومين جلسه مورخ  1370/8/7شوراي عااي اقالا ف هنگن ا و نيينقاماه منبوهاه ووصاوي
کميسيون موضوع ماده  4مصوبه هوق که من بعد به اختصار کميسيون قاميد م شود اقجمن علم س مت در حوادث و ب ياا ايااانان
بن اساس مواد نو وشكيل م گندد که در سطور بعد به اختصار " انجمن " قاميده م شود .
ماده 2ـ اقجمن صنهاً در زمينهگاي علم  ،وحاليالاو  ،وخصص و هن منبوهه هعاييت م قمايد و اعضاي نن به قام اقجمن حق هعاييت
سياس يا وابست

به احزاف سياس را قدارقد .

ماده 3ـ اقجمن غيناقتفاع بوده و از واريخ وصوي کميسيون و ثبت در اداره ثبت شانکتگا داراي شخصايت حالاو

اسات و ر اي

گياتمدينه نن قماينده اقوق اقجمن م باشد .
ماده 4ـ منکز اقجمن در شهن  :وهنان ندرس  :وينجک ،بلوار داقشجو ،بن بست کودکيار ،داقش اه علوم بهزيست و وواقبخش  ،ساختمان
هاراب  ،هباله سوم ،اواق  307است و شع نن م وواقد در گن منطاله از کشور وشكيل شود ،در ضمن روقد وشكيل شع اقجمان هباق
مصوبه و با قظن گياتمدينه اقجمن منکزي و وحت قظارت نقها خواگد بود .
ماده 5ـ اقجمن داراي وابعيت ايناق است .
ماده 6ـ اقجمن از واريخ وصوي اين اساسنامه بناي مدت قامحدود وشكيل م شود و ملزم به رعايت واقين و مالنرات جمهورياسا م
اينان است .
فصل دوم ـ شرح وظایف و اهداف
ماده 7ـ به منظور قيل به اگداف مذکور در ماده  2اساسنامه اقجمن  ،ا دامات و هعاييتگاي زين را به عمل خواگد نورد .
1ـ7ـ ايجاد اروباط علم  ،هن  ،وحاليالاو  ،نموزش و وبادلقظن باين محالالاان ،متخصصاان و سااين کارشناسااق کاه باه قحاوي در
شاخهگاي گوقاگون رشته منوبط با اقجمن هعاييت دارقد .
2ـ7ـ گمكاري با وزارت بهداشت  ،درمان و نموزش پزشك و داقش اهگا و موسسات نموزش و پژوگش و قيز ساين سازمانگاي که باه
قحوي با هعاييتگاي اقجمن منوبط گستند در بنقامهريزي امور نموزش  ،پژوگش  ،بهداشت و درماق
3ـ7ـ وعامل و گمكاري با مناجع ذيص ح در زمينه بازق ني و ارزشياب بنقامهگاي نموزش و بهداشات درماق  ،موسساات نموزشا و
سطح علم داقشنموخت ان مالاهع مختلف علوم پزشك
4ـ7ـ ارا ه خدمات نموزش  ،علم  ،هن و پژوگش بن اساس ضوابط منبوهه
5ــ7ـ ونغي و وشويق داقشمندان ،پژوگش نان و داقشجويان در پيشبند هعاييتگاي علم  ،پژوگش و نموزش  ،بهداشت و درماق
6ـ7ـ وهيه و ودوين و اقتشار قشنيات علم  ،نموزش
7ـ7ـ بنگزاري گندگماي گاي نموزش و پژوگش  ،نموزش مداوم در سطوح مل و بينايملل با رعايت واقين و مالنرات جاري کشور
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8ـ7ـ هناگم کندن زمينه مناس

جهت اقجام پژوگشگااي علما مانوبط باا رشاته منبوهاه بخصاوي از هنياق وشاويق و ونغيا

متخصصين جوان
9ـ7ـ مشارکت در وشكيل شوراي اقجمنگاي علم گنوه پزشك اينان و بنقامهريزي امور منوبط با نن
10ـ7ـ جل حمايت قهادگاي بينايملل بناي اقجام هعاييتگاي علم  ،پژوگش در عنصه مل و در چارچوف ضوابط جاري کشور
فصل سوم ـ عضویت
ماده 8ـ عضويت در اقجمن به هنق زين م باشد:
1ـ8ـ عضویت پيوسته :اعضاي گيأت مؤس

اقجمن وکليه متخصصين و داقشجويان و داقش نموخت ان ايناق رشته س مت در

حوادث و ب يا ،پنستاري ،بهداشت محيط ،وغذيه ،متخصصين بيهوش  ،ه
اساسنامه به عضويت اقجمن درنيند.

اورژاق  ،جناح و عفوق هبق ضوابط مذکور در اين

2ـ8ـ عضویت وابسته :اهنادي که حا ز شنايط زين باشند م وواقند به عضويت اقجمن درنيند:
کليه متخصصين ،داقش نموخت ان و داقشجويان رشتهگاي منوبط با حوزه مدينيت حوادث ،ب يا و هوريتگا ماقناد پنساتاري اورژاقا ،
وغذيه در بحنان ،ه اورژاق  ،مدينيت بحنان ،هوريتگاي پزشك  ،پداهند غينعامل در س مت ،پنستاري قظام  ،رواقشناس قظاام  ،و
اهناد پژوگش ن يا داراي ساباله هعاييت در زمينهگاي منوبط با حوادث و ب يا (عضويت اعضاي وابسته ايزاماً با اراياه مساتندات منبوهاه و
وصوي عضويت در گيأت مدينه صورت خواگد پذينهت).
3ـ8ـ عضویت افتخاري :شخصيتگاي ايناق که مالام علم  ،هنگن

و اجتماع نقان حا ز اگميت خاي باشد و يا در پيشبند

اگداف اقجمن کمکگاي موثن و ارزقدهاي قموده باشند م وواقند با وا يد و مواهالت گيأت مدينه اقجمن به عضويت اهتخاري پذينهتااه
شوقد.
4ـ8ـ عضویت حقوقي :اهنادي که به واسطه داشتن مسئوييتگاي کشوري و يشكني در زمينهگاي منوبط با مدينيت حوادث و ب ياا
مشغول به هعاييت گستند (وا زمان اشتغايشان در سمتگاي منوبط).
5ـ8ـ عضویت بينالمللي :کليه داقشجويان و اساويد غين ايناق يا ايناق ماليم خارج از کشور که در زمينه س مت در حوادث و ب ياا
هعاييت م کنند با وصوي گيأت مدينه عنوان عضو بينايملل اقجمن پذينهته م شوقد.
تبصره 1ـ اعضاي وابسته ميتوانند با احراز شرایط و تصویب هياتمدیره به عضویت پيوسته برگزیده شوند .
تبصره 2ـ اعضاي پيوسته انجمن بایستي شرایط هيات موسس و هياتمدیره مذكور در ماده  7آیيننامه نحــوه تيــويل و
شرح وظایف كميسيون را دارا باشند .
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ماده 9ـ گن يک از اعضاي اقجمن ساالقه مبلغ را که ميزان نن ووسط گياتمدينه وعيين و به وصوي مجمع عموم خواگد رسايد باه
عنوان حق عضويت پنداخت خواگد کند .
تبصره 1ـ پرداخت حق عضویت هيچگونه حق و ادعایي را نسبت به دارایي انجمن براي عضو ایجاد نخواهد كرد .
تبصره 2ـ مالك تعداد اعضاي پيوسته هر انجمن تعداد ثبتنامشدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادي مجاز به شــركت
در انتخابات هيات مدیره هستند كه حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و بــرش شــركت در لســه مجمـع
عمومي و انتخابات را دریافت كرده باشند .
ماده 10ـ عضويت در اقجمن در يك از موارد زين خاومه م يابد :
1ـ10ـ استعفاي کتب عضو
2ـ10ـ عدم پنداخت حق عضويت ساالقه در مهلت که گياتمدينه وعيين م قمايد .
3ـ10ـ زوال يك از شنايط عضويت و قيز محكوميت طع در گياتگاي بدوي و عااي اقتظاام ساازمان قظامپزشاك باه محنوميات
مو ت يا دا م از اشتغال به حنف پزشك است .
تبصره 1ـ مدت تعليق عضویت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرف پزشوي است .
تبصره 2ـ تصميم نهایي را ع به عدم پذیرش و نيز خاتمه عضویت پس از اطالع و تائيد هيات نظارت بر عملورد انجمن بر
اساس موضوع بند  7ماده  3آیيننامه نحوه تيويل و شرح وظایف كميسيون  ،با هياتمدیره خواهد بود .
فصل چهارم ـ اركان انجمن
ماده 11ـ اقجمن داراي ارکان زين است :
1ـ11ـ مجمع عموم
2ـ11ـ گياتمدينه
3ـ11ـ بازرس
الف ـ مجمع عمومي
ماده 12ـ مجمع عموم از گندگماي اعضاي پيوسته اقجمن به دو صورت زين وشكيل م گندد :
1ـ12ـ مجمع عموم عادي که گن سال يکبار وشكيل م شود و به امور جاري اقجمن رسيدگ م کند و قيز م وواقد از جهت قوبات و
حس ضنورت زودون وشكيل گندد.
2ـ12ـ مجمع عموم هوقايعاده که در موا ع ضنوري بناي اقجام اص حات الزم در اساسنامه و ياا اوخااذ وصاميم درخصاوي اقحا ل
اقجمن وشكيل م شود و قتيجه وصميمات نن درخصوي اص ح و وغيين اساسنامه پ

از وصوي کميسايون ابال اجاانا خواگاد باود.

مجامع عمومي فوقالعاده به دعوت هياتمدیره یا بازرس یا یكپنجم از اعضاي پيوسته تيويل ميگردد .
 -12-3اويين جلسه مجمع عموم عادي با درخواست گياتموس

،پ

ماه با درج نگه در يك از روزقامهگاي کثيناالقتشار وشكيل خواگد شد .

از مواهالت اوييه اقجمن از کميسيون و حداکثن ظانف شاش
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تبصره 1ـ لسات مجمع عمومي عادي و فوقالعاده هر یك با حضور حداقل نصف بهعالوه یك اعضــاي پيوســته رســميت
ميیابد و در مجامع عمومي فوقالعاده تصميمات با دوسوم آرا خواهد بود .
تبصره 2ـ چنانچ ه حدنصاب الزم براي تيويل لسات مجمع عمومي عادي و فوقالعاده بدست نيامد به فاصله یكمــاه از
تاریخ لسه اوليه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذكر نتيجه دعوت قبلي اقدام ميشود در اینصورت مجمع بــا هــر
تعداد از اعضاي حاضر تيويل خواهد شد .
ماده 13ـ وظايف مجمع عموم عادي به شنح زين م باشد :
1ـ13ـ استماع گزارش گياتمدينه و بازرس و رسيدگ و اوخاذ وصميم قسبت به گزارش هعاييتگاي ساالقه اقجمن
2ـ13ـ اوخاذ وصميم قسبت به ونازقامه و بودجه اقجمن و ميزان حق عضويت
3ـ13ـ اقتخاف و يا عزل اعضاي گياتمدينه
4ـ13ـ اقتخاف يک قفن از اعضا به عنوان بازرس اصل و يک قفن عل ايبدل
5ـ13ـ وصوي کليه نيينقامهگا و ضوابط اجناي مورديزوم بناي پيشبند امور اقجمن به پيشنهاد گياتمدينه
6ـ13ـ وعيين روزقامه کثيناالقتشار بناي اقتشار نگه گاي اقجمن
تبصره ـ در كليه لسات مجامع عمومي نماینده مذكور در تبصره  1مــاده  10آیيننامــه نحــوه تيــويل و شــرح وظــایف
كميسيون هت حضور در لسه دعوت خواهد شد  .در صورت عدم حضور نماینده كميسيون لســه رســميت نخواهــد
یافت .

ب ـ هياتمدیره
ماده 14ـ اعضاي گيات مدينه منک از  9قفن است و  2قفن به عنوان عضو عل ايبدل اعضاي مذکور گن سه سال يک بار باا اقتاااخابات
ايكتنوقيک بنهباق ضاوابط و قظارت کميسيون اقجمنهاي علم گنوه پزشك از ماايان اعضاي پيوسته اقتخاف م گندقد و در صاورت
هناگم قبودن شنايط با مواهالت کميسيون اقجمنهاي علم گنوه پزشك اقتخابات بصورت حاضوري بنگزار م گندد و عضويت در گياٌت
مدينه اهتخاري است.
تبصره 1ـ افزایش تعداد هياتمدیره با پيينهاد هياتمدیره و تصویب مجمع عمومي و تائيد نهایي كميسيون خواهد بود .
تبصره  -2لسات هياتمدیره حداقل هر یك ماه یك بار تيويل ميشود و با حضور دوســوم اعضــا رســميت ميیابــد و
تصميمات با اكثریت آراء حاضرین خواهد بود .
ماده 15ـ گياتمدينه در اويين جلسه يک قفن ر ي

 ،يک قفن قاي ر ي

و يک قفن دبين و ياک قفان خزاقاهدار باا راي کتبا اکثنيات

اعضاي گياتمدينه اقتخاف م قمايد  .در ضمن نيينقامه داخل گن اقجمن در جلسات گياتمدينه مشخص و به وصوي خواگد رسيد .
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تبصره  -1رئيس انجمن و دبير انجمن بيش از دو دوره متوالي نمي توانند به سمت یوي از این دو مسئوليت انتخاب شوند.
تبصره  - 2رئيس هيات مدیره مسئول اداره امور اري انجمن و مجري كليه مصــوبات هياتمــدیره و نماینــده قــانوني و
شخصيت حقوقي انجمن در نزد مرا ع مختلف خواهد بود .
تبصره 3ـ كليه اوراق تعهدآور با امضاي رئيس هياتمدیره و امضاي خزانهدار و مهر انجمــن و نامــههاي رســمي اداري بــا
امضاي رئيس هياتمدیره و در غياب او نایبرئيس خواهد بود .
تبصره 4ـ چنانچه هریك از اعضاي هياتمدیره  3لسه متوالي و یا  5لسه متناوب بدون دليــل مو ــه ب بــه تيــخي
هيات مدیره ) در لسات شركت ننماید مستعفي شناخته خواهد شد .
تبصره 5ـ در صورت استعفا و بركناري و یا فوت هریك از اعضاي هياتمدیره عضو عليالبدل براي مابقي دوره عضویت به
انييني وي تعيين خواهد شد .
ماده 16ـ گيات مدينه موظف است اقتاخاف گيات مدينه و بازرس جااديد را با اقتخابات ايكتنوقيک هبق ن اين قاماه باه روز اقتخاباات
اقجمنهاي علم گنوه پزشك اينان اقجام دگد .در صورت عدم امكان بنگزاري اقتخابات بصورت ايكتنوقيك به گن علات ،گياات مادينه
موظف است ظنف حداکثن  4ماه پيش از وصدي خود قسبت به هناخواق مجمع عموم عادي با دستور اقتخاباات حضاوري و اقتخاباات
گيات مدينه و بازرس جديد با حضور قمااينده کميسيون ا ادام و ب هاصله قتاايج را گماناه با صورت جلسه مجمع عموم بناي بنرس
به کميسيون ارسال قمايند.
تبصره ـ هياتمدیره قبلي تا تائيد هياتمدیره دید از سوي كميسيون  ،مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.
ماده 17ـ وظايف و اختيارات گياتمدينه :
1ـ17ـ دعوت مجامع عموم عادي و هوقايعاده
2ـ17ـ اجناي وصميمات متخذه در مجامع عموم
3ـ17ـ وشكيل جلسات سخنناق و گندگماي گاي علم  ،هن و پژوگش با رعايت واقين و مالنرات جاري کشور
4ـ17ـ وهيه ضوابط و مالنرات و نيينقامهگاي اجناي
5ـ17ـ وهيه گزارش ساالقه هعاييتگاي اقجمن بناي ارا ه به مجمع عموم
6ـ17ـ وهيه ونازقامه و ارا ه نن به مجمع عموم
7ـ17ـ بول گدايا و کمکگاي ماي بناي اقجمن
8ـ17ـ پيشنهاد اص حات و وغيينات در اساسنامه به مجامع عموم
9ـ17ـ اداره امور اقجمن در چارچوف مفاد اساسنامه
10ـ17ـ وشكيل کميتهگاي اجناي و وخصص مختلف و وعيين قوع هعاييت و قظارت بن نقها
11ـ17ـ اقتخاف و معنه قمايندگان اقجمن به مجامع علم داخل و خارج با رعايت واقين و مالنرات کشور
12ـ17ـ ا امه دعوي کليه اشخاي حاليال و حالو و دهاع از دعاوي که عليه اقجمن ا امه م شود در ومام مناجع و مناحل دادرس با
حق وعيين وکيل و ووکيل غين
13ـ17ـ اوخاذ وصميم قسبت به عضويت اقجمن در مجامع داخل و خارج با رعايت واقين و مالنرات جاري کشور
14ـ17ـ پيشنهاد اقح ل اقجمن به مجمع عموم هوقايعاده

معاونت اموزشي

ج ـ بازرس
ماده 18ـ اقجمن داراي يک قفن بازرس اصل و  2قفن عل ايبدل خواگد بود که گن سه سال يک بار با اقتخابات ايكتنوقيک گمزماان باا
اقتخابات گيات مدينه بنهبق ضوابط و قظارت کميسيون اقجمن گاي علم گنوه پزشك از ميان اعضاي پيوسته اقتخاف م گندقاد .در
صورت هناگم قبودن شنايط با مواهالت کميسيون اقجمنهاي علم گنوه پزشك اقتخابات بااصورت حضوري بنگزار م گندد.
ماده 19ـ وظايف بازرس به شنح زين است :
1ـ19ـ بنرس کليه اسناد و مدارك ماي اقجمن و وهيه گزارش بناي ارا ه به مجمع عموم
2ـ19ـ بنرس گزارش ساالقه گياتمدينه اعم از ماي و غينماي و وهيه گزارش از عملكند اقجمن و ارا ه به مجمع عموم
3ـ19ـ گزارش گنگوقه وخلف گياتمدينه از مفاد اساسنامه به مجمع عموم
4ـ19ـ دعوت از مجمع عموم هوقايعاده در موارد ضنوري
ماده 20ـ شنکت بازرس در جلسات گياتمدينه بدون حق راي مجاز است و در گان زماان م وواقاد اساناد و دهااون مااي اقجمان را از
گياتمدينه مطايبه و مورد بنرس نار دگد .
ماده 21ـ در پايان گن سال ماي رياست گياتمدينه گزارش هعاييتگاي ساالقه اقجمان و ونازقاماه مااي نن را حادا ل  45روز بال از
وشكيل اويين جلسه مجمع عموم ساالقه بناي وا يد در اختيار بازرس نار خواگد داد .
فصل پنجم ـ منابع مالي انجمن
ماده 22ـ منابع ماي اقجمن عباروست از :
1ـ22ـ حق عضويت اعضا
2ـ22ـ از محل گدايا و کمکگا
3ـ22ـ درنمد حاصل از هعاييتگاي نموزش  ،پژوگش و هن و اقتشاراو
4ـ22ـ حمايتگاي ماي وزارت بهداشت  ،درمان و نموزش پزشك
فصل شيم ـ موارد انحالل انجمن
ماده 23ـ در صورت درخواست گياتمدينه يا بازرس و يا  1/3اعضاي پيوسته و وصوي مجمع عموم هوقايعاده به گان دييال اقجمان
منحل م گندد .
ماده 24ـ مجمع عموم هوقايعاده که وصميم به اقح ل اقجمن م گيند در گمان جلسه قسبت به اقتخاف گيات وسويه و وعيين مادت
ماموريت نن ا دام خواگد کند .
ماده 25ـ گيات وسويه در جلسات سايياقه مجمع عموم هوقايعاده اقجمن گزارش ا دامات خود را ارا ه م قمايد  .ختم عمليات وسويه
بايد به وصوي مجمع عموم هوقايعاده بنسد و در روزقامه رسم و يك از جنايد کثياناالقتشار نگه شود و مناو به کميسيون اع م
گندد .

معاونت اموزشي

تبصره ـ باقيمانده دارایي هاي انجمن پس از وضع دیون و مخارج و تصویب هيات تسویه و نيز اطالع كميسيون به یوــي از
موسسات آموزشيتحقيقاتي كيور اهدا خواهد شد .
ماده  -26این اساسنامه ميتمل بر  6فصل و 26ماده و  18تبصره در تاریخ  20خرداد ماه  99به تصــویب مجمــع عمــومي
موسس رسيد .

