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 بسمه تعالی

 اساسنامه 

 1آموزش علوم پزشکی ایران متخصصانانجمن علمی 

 

 پیشگفتار

در سی سال گذشته آموزش علوم پزشکی سیر تحولی گسترده ای را طی کرده است. در ابتدای راه و با همت فردی 

ترین های بسیار بلندی برداشته شد که از مهممندان به این حیطه و با هدف ارتقای کیفیت آموزش گامجمعی از عالقه

های آموزش پزشکی و اندازی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و برگزاری همایشآنها می توان به راه

شاره کرد. بادر نهایت راه های انجام شده در گذشت زمان و فعالیت اندازی دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ا

های علوم پزشکی کشور و همراستا با رشد این حیطه فعالیتی، شاهد حضور افرادی بودیم که تمام یا سطح دانشگاه

اندازی دوره دکترای آموزش پزشررکی در ای از حیات حرفه ای خود را صرررف این زمینه کردند و با راهبخش عمده

شور، به نوعی چرخه ت شت ک شکی تکمیل گردید. اینک با گذ صص در حوزه آموزش پز سانی متخ ربیت نیروی ان

نظران آموزش پزشررکی و نیز تعداد قابل از صرراح  ایبیش از سرره دهه از این حرکت مرارش شرراهد جمت گسررترده

ستیمآموختگان دورهتوجهی از دانش شکی ه صوص دکترای آموزش پز شد و به خ سی ار شنا  که در زمینه های کار

شار پژوهش شندآموزشی فعال میای و نوآورانه توسعههای های بنیادی و کاربردی و نیز فعالیتانجام و انت . عالوه با

ای و تقویت سسهؤای و مهای انجام شده در هر دو عرصه کشوری و دانشگاهی نظیر اعتراربخشی برنامهبر آن فعالیت

سط و توسعه هر چه ر با نهادها و کشورهای دیگر زمینهالمللی جامعه علمی آموزش پزشکی کشوترادالت بین ساز ب

ور ظاز این رو به مناسررت. را فراهم آورده های مختلف آموزش علوم پزشررکی های این افراد در زمینهفعالیتبیشررتر 

صان آ ص شکی فعال در امر گردهم آوردن مترحران و متخ سعه و نوآوریموزش پز در  پژوهیپژوهش و دانشو  ،تو

و نهاد و با هدف رشد و اعتالی رشته آموزش پزشکی در قال  یک نهاد غیردولتی مردمکشور آموزش علوم پزشکی 

 شود. آموزش علوم پزشکی ایران تأسیس می متخصصانانجمن علمی  ،المللیتقویت شناسایی و ترادالت بین

 

 کلیات -فصل اول

سه مورخ  .۱ماده  شصت و دومین جل ست و  صوبه دوی ستناد م شورای عالی انقالب فرهنگی و آیین ۷/۸/۱۳۷۰به ا

ضوع ماده  سیون مو صوی  کمی صوبه فوق که  ۴نامه مربوطه و ت صار  از این پسم سیون»به اخت شود نامیده می «کمی

شکیل میعلوم آموزش  متخصصانانجمن علمی  شکی ایران ت سطور پز صار گردد که در  نامیده « انجمن»بعد به اخت
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صرفا در زمینه .۲ماده  شیهای علمی انجمن  صی و فنی مربوطه فعالیت میپژوه ص ضای آن ، تخ نام  بهنماید و اع

 انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند. 

 یصیت حقوقخها دارای شدر اداره ثرت شرکت انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصوی  کمیسیون و ثرت .۳ماده 

 باشد. مدیره آن نماینده قانونی انجمن می هیئتو رییس 

شهر .۴ماده  شه یابتدا -ونک دانیم آدرس تهران مرکز انجمن در   -یشمال یگاند ابانیبعد از خ یحقان دیبزرگراه 

شع  آن می (۱۲طرقه چهارم )واحد  -۶۷پالش  ست و  ضمن روند تواند در هر ا شود. در  شکیل  شور ت منطقه از ک

 مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارت آنها خواهد بود.  هیئتانجمن طرق مصوبه و با نظر   تشکیل شع

 انجمن دارای تابعیت ایرانی است.  .۵ماده 

ین و لزم به رعایت قوانشررود و مانجمن از تاریخ تصرروی  این اسرراسررنامه برای مدت نامحدود تشررکیل می .۶ماده 

 وری اسالمی ایران است. مقررات جمه

 

 شرح وظایف -فصل دوم

های زیر را به عمل خواهد انجمن اقدامات و فعالیت ،اسررراسرررنامه ۲به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده  .۷ماده 

 آورد.

شرکه . ۷.۱ سترش  ستقرار و گ صان ا ص شور متخ شکی ک با هدف غایی ارتقای کیفیت آموزش آموزش علوم پز

 علوم پزشکی آموزشی در پژوهشنوآورانه و  ،توسعههای فعالیتی و کیفی علوم پزشکی از طریق رشد کمّ

 سطح دانشگاهی و کشوریدر 

مندی از تولید، سنتز، کاربست و انتقال دانش آموزش پزشکی با بهره از طریقارتقای آموزش علوم پزشکی . ۷.۲

 المللیتوان داخلی و ارتراطات بین

ست اندرکارانهای ارتقای توانمندی. ۷.۳ صان و د ص شور در زمینه تولید متخ شکی ک سنتز،آموزش علوم پز  ، 

 المللیمندی از توان داخلی و ارتراطات بیندانش آموزش پزشکی با بهرهو انتقال کاربست 

علوم آموزش توسرررعه، نوآوری و پژوهش در المللی در زمینه ای و بینتقویت ارتراطات و ترادالت منطقه. ۷.۴

 پزشکی 

های پژوهشنتایج المللی در حوزه آموزش علوم پزشکی از جمله ارتقای سهم کشور از انتشارات علمی بین. ۷.۵

 مرورهای سیستماتیک های نوآورانه و توسعه آموزشی و انواع اصیل، طرح

شگاه ،همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ۷.۶ آموزشی و پژوهشی و نیز ات مؤسسها و دان

ریزی امور آموزشی و پژوهشی های انجمن مرترط هستند در برنامههایی که به نحوی با فعالیتسایر سازمان

 حوزه علوم پزشکی
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توسعه و نوآوری و های پژوهشگران و دانشجویان در پیشررد فعالیتمدیران، اعضای هیأت علمی، تشویق . ۷.۷

 آموزش علوم پزشکی  های حوزه پژوهش

 هنی و پژوهشی بر اساس ضوابط مربوطارایه خدمات آموزشی، علمی، ف. ۷.۸

المللی با و بین ای، منطقههای آموزشی و پژوهشی و آموزش مداوم در سطوح ملیبرگزاری گردهمایی. ۷.۹

 مقررات جاری کشورو رعایت قوانین 

 در حوزه فعالیت انجمن آموزشی -علمی مستندات و نشریاتتهیه و تدوین و انتشار . ۷.۱۰

آموزش علوم  یپژوهشرررای و و توسرررعه نههای نوآوراطرحالمللی برای انجام جل  حمایت نهادهای بین. ۷.۱۱

 پزشکی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط جاری کشور 

 مرترط با آنریزی امور و برنامه های علمی گروه پزشکی ایراندر تشکیل شورای انجمنت کرمشا. ۷.۱۲
 

 عضویت -فصل سوم

 باشد:ق زیر میطرعضویت در انجمن به  .8ماده 

 عضویت پیوسته: . ۸.۱

 سس انجمنؤم هیئت. ۸.۱.۱

شد اکلیه افراد دارای مد. ۸.۱.۲ سی ار شنا شکی (PhD)و دکترای تخصصی رش کار شته آموزش پز ، در ر

   یادگیری الکترونیکی و تکنولوژی آموزشی

 شرایط زیر:مجموع  ی علوم پزشکی کشور باهادانشکده/هاعلمی دانشگاه هیئتاعضای . ۸.۱.۳

 پژوهش و توسعه آموزش علوم پزشکیسال فعالیت در حوزه سه حداقل . ۸.۱.۳.۱

 ،Scopus)حداقل یک مقاله در مجالت نمایه شرررده در مقاله علمی معترر  دو. حداقل ۸.۱.۳.۲

PubMed  یاISI ) شکی سعنوا بهدر حوزه آموزش علوم پز سنده م ول یا ئن نفر اول یا نوی

 شهید مطهری به عنوان صاح  اصلی فرایند برتر در جشنواره فرایند دانشگاهی  دو

باشررد. فوق تا زمان تشررکیل اولین مجمت عمومی عادی بر عهده هیئت مؤسررس میترصررره: احراز بندهای 

ته یا یکی از کمی یت را برعهده خواهد پس از آن هیئت مدیره انجمن  های زیرمجموعه آن این مسرررؤول

 داشت. 

 عضویت وابسته:  .۸.۲

را  ۸.۱.۳که شرایط مندرج در بند  ی علوم پزشکی کشورهادانشکده/هااعضای هیئت علمی دانشگاه. ۸.۲.۱

 مایل به عضویت در انجمن هستند.  وندارند 

از یکی  (PhD) دکترای تخصصی و کارشناسی ارشدای، دکترای حرفه مدرشکلیه کسانی که دارای . ۸.۲.۲

های بالینی در یا تخصصیا علوم، تحقیقات و فناوری،  از وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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ته یتیکی از رشررر عال ند و در ف باشررر با آموزش پزشرررکی در های علوم پزشرررکی  های مرترط 

 باشند.داشته های علوم پزشکی کشور مشارکت ها/دانشکدهدانشگاه

سی ارشد یا دکترای تخصصی ۸.۲.۳ شجویان مقاطت کارشنا شته آموزش پزشکی،  (PhD). دان تکنولوژی ر

را ندارند و مایل به عضررویت در  ۸.۱.۳که شرررایط مندرج در بند یادگیری الکترونیکی  و آموزشرری

 انجمن هستند. 

 شرایط زیر:های علوم پزشکی با مجموع . عضویت دانشجویی: دانشجویان رشته۸.۳

حوزه های معادل در های دانشررجویی توسررعه آموزش یا فعالیتکمیته. حداقل یک سررال فعالیت در ۸.۳.۱

 آموزش علوم پزشکی دانش پژوهیپژوهش و 

. حداقل یک خالصه مقاله در حوزه پژوهش و توسعه آموزش علوم پزشکی یا یک فرایند دانشگاهی ۸.۳.۲

شهید مطهری به  شنواره  شجویی ایده عنوان همکاربرتر در ج شنواره دان های یا یک ایده برتر در ج

 نوآورانه آموزش علوم پزشکی به عنوان عضو تیم ارایه کننده ایده

باشررد. ترصررره: احراز بندهای فوق تا زمان تشررکیل اولین مجمت عمومی عادی بر عهده هیئت مؤسررس می

ته یا یکی از کمی ئت مدیره انجمن  هد ئزیرمجموعه آن این مسرررهای پس از آن هی یت را برعهده خوا ول

 داشت. 

صیت. ۸.۴ شخ ضویت افتخاری:  ز اهمیت ئارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حاخهای ایرانی و ع

شررد اهداف انجمن کمک شد و یا در پی ضویت افتخاری ثر و ارزندهؤهای مخاص با شند به ع ای نموده با

 شوند. پذیرفته می

 .وسته برگزیده شوندیمدیره به عضویت پ هیئتراز شرایط و تصوی  حتوانند با ااعضای وابسته می :۱ترصره 

حوه نآیین نامه  ۷مدیره مذکور در ماده  هیئتو  مؤسررس هیئتمن باید شرررایط : اعضررای پیوسررته انج۲ترصررره 

 تشکیل و شرح و ظایف کمیسیون را دارا باشند. 

ساالنه مرلغی را که میزان آن توسط م از مؤسس، پیوسته، وابسته و دانشجویی( )اعهر یک از اعضای انجمن  .۹ماده 

 مدیره تعیین و به تصوی  مجمت عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.  هیئت

: پرداخت حق عضررویت هیوگونه حق و ادعایی را نسرررت به دارایی انجمن برای عضررو ایجاد نخواهد ۱ترصررره 

 کرد. 

: مالش تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثرت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز ۲ترصره 

شرکت  اجازهمدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و  هیئتبه شرکت در انتخابات 

 و انتخابات را دریافت کرده باشند.  یدر جلسه مجمت عموم

 یابد:یت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه میعضو .۱۰ماده 
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 . استعفای کتری عضو۱۰.۱

 نماید.مدیره تعیین می هیئتنه در مهلتی که . عدم پرداخت حق عضویت ساال۱۰.۲

ضویت و نیز محکومیت قطعی در ۱۰.۳ شرایط ع سازمان نظام هیئت. زوال یکی از  های بدوی و عالی انتظامی 

 یا دایم از اشتغال به حرف پزشکی پزشکی به محرومیت موقت

 ال به حرف پزشکی است. غ: مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشت۱ترصره 

نظارت بر عملکرد  هیئت تأییدبه عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطالع و  ت: تصمیم نهایی راج۲ترصره 

 مدیره خواهد بود.  هیئتو شرح وظایف کمیسیون، با نامه تحوه تشکیل آیین ۳ماده  ۷انجمن بر اساس موضوع بند 
 

 ارکان انجمن -فصل چهارم

 انجمن دارای ارکان زیر است:  .۱۱ماده 

 . مجمت عمومی۱۱.۱

 مدیره  هیئت. ۱۱.۲

 . بازرس۱۱.۳

 الف. مجمع عمومی

 : گرددمجمت عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می .۱۲ماده 

شکیل می۱۲.۱ سال یک بار ت سیدگی می. مجمت عمومی عادی که هر  کند و نیز شود و به امور جاری انجمن ر

 تواند از جهت نوبت و حس  ضرورت زودتر تشکیل گردد. می

ام اصالحات الزم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در جالعاده که مواقت ضروری برای ان. مجمت عمومی فوق۱۲.۲

شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصالح و یا تغییر اساسنامه انجمن تشکیل میخصوص انحالل 

بازرس  یامدیره  هیئتالعاده به دعوت پس از تصوی  کمیسیون قابل اجرا خواهد بود. مجمت عمومی فوق

 د. شویا یک پنجم از اعضای پیوسته تشکیل می

موافقت اولیه انجمن از کس  سس، پس از ؤم هیئت. اولین جلسه مجمت عمومی عادی با درخواست ۱۲.۳

از طرق مختلف از جمله فضای مجازی یا درج  رسانی گستردهاطالعکمیسیون و حداکثر ظرف شش ماه با 

 تشکیل خواهد شد.  های کثیراالنتشاریکی از روزنامهدر  اطالعیه

صره  س  موافقت اولیه انجمن از : ۱تر ست در بازه زمانی ک سس موظف ا سیون تا برگزاری اولین هیئت مؤ کمی

 رسانی گسترده نسرت به جذب حداکثری اعضای پیوسته اقدام نماید.جلسه مجمت عمومی عادی، با انجام اطالع

العاده هر یک با حضور حداقل نصف به عالوه یک اعضای پیوسته : جلسات مجمت عمومی عادی و فوق۲ترصره 

  .یابدرسمیت می
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عادی با حداقل نصف به عالوه یک اعضای پیوسته شرکت کننده در در مجامت عمومی تصمیمات : کلیه ۳ترصره 

ضر در مجمتدوسوم آراحداقل العاده با فوقعمومی مجمت و در مجامت  صوی  می ی اعضای پیوسته حا شود. ت

 شود. گیری های مجامت انجمن به صورت مخفی انجام میکلیه رأی

د به فاصله یالعاده به دست نیاتشکیل جلسات مجمت عمومی عادی و فوق : چنانوه حد نصاب الزم برای۴ترصره 

شود. در این یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نسرت به دعوت مجدد به همان نحو با درج نتیجه دعوت قرلی اقدام می

 صورت مجمت با هر تعداد از اعضای حاضر تشکیل خواهد شد. 

 باشد:زیر میوظایف مجمت عمومی عادی به شرح  .۱۳ماده 

  بررسی و تصوی  برنامه ساالنه پیشنهاد شده توسط هیئت مدیره. ۱۳.۱

ستما. ۱۳.۲ سیدگی و  هیئتگزارش  عا سرت به گزارش فعالیت اتخاذمدیره و بازرس و ر صمیم ن ساالنه ت های 

 انجمن 

 . اتخاذ تصمیم نسرت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت ۱۳.۳

 مدیره  هیئت. انتخاب و یا عزل اعضای ۱۳.۴

 الردل. انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی۱۳.۵

 مدیره  هیئتها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشررد امور انجمن به پیشنهاد نامه. تصوی  کلیه آیین۱۳.۶

 های انجمن. تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای انتشار آگهی۱۳.۷

نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف آیین ۱۰ماده  ۱ترصره: در کلیه جلسات مجمت عمومی نماینده مذکور در ترصره 

کمیسیون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت 

 نخواهد یافت. 

 مدیره هیئتب. 

 کیسال  ۳مذکور هر  یالردل اعضاینفر به عنوان عضو عل ۲نفر است و  ۷مرک  از  رهیمد اتیه یاعضا .۱۴ماده 

 یاعضا انیاز مرر یگروه پزشک یعلم یهاانجمن ونیسیبرطررق ضروابط و نظارت کم کیبار با انتررخابات الکترون

 یگروه پزشک یعلم یهاانجمن ونیسیبا موافقت کم طیگردند و در صورت فراهم نرودن شرایانتخاب م وستهیپ

 است. یافتخار رهیمد تئیدر ه تیگردد و عضویبرگزار م یانتخابات بصورت حرضور

نهایی  تأییدمدیره و تصرروی  مجمت عمومی و  هیئتمدیره با پیشررنهاد  هیئتاعضررای : افزایش تعداد ۱ترصررره 

 کمیسیون خواهد بود. 

حضرور دوسروم اعضرا شرود و برا مدیره حرداقل هرر یرک مراه یرک برار تشرکیل مری هیئت: جلسات ۲ترصره 

 د و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین خواهد بود. یابرسمیت می
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ی أبا ررا دار یک نفر دبیر و یک نفر خزانه ،رییسمدیره در اولین جلسه یک نفر رییس، یک نفر نای  هیئت .۱۵ماده 

مدیره  هیئتنامه داخلی انجمن در جلسرررات نماید. در ضرررمن آیینمدیره انتخاب می هیئتکتری اکثریت اعضرررای 

 مشخص و به تصوی  خواهد رسید. 

دوره دو یرا دبیرر انجمرن باشرند بریش از  ریریس، نایر ت مردیره کره ریریسئرهر یک از اعضرای هی: ۱ترصره 

 ولیت انتخاب شوند. ئمس سههیچ کدام از این به سمت توانند متوالی نمی

تواند در انتخابات هیئت مدیره انجمن، بیش از سرره دوره متوالی نمی: هر یک از اعضررای هیئت مدیره ۲ترصررره 

 شرکت کند. 

مدیره و نماینده  هیئتاداره امور جاری انجمن و مجری کلیه مصرروبات  مسررؤولمدیره  هیئت: رییس ۳ترصررره 

 ی و شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجت مختلف خواهد بود. نقانو

صره  ضا هیئتای رییس ضمادآور با هتع قاکلیه اور :۴تر سمی هدار و مهر انجمن و نامهخزانه یمدیره و ام ای ر

 رییس خواهد بود. مدیره و در غیاب او نای  هیئترییس  یاداری با امضا

جلسرره متناوب بدون دلیل موجه )به  ۵جلسرره متوالی و یا  ۳مدیره  هیئت: چنانوه هر یک از اعضررای ۵ترصررره 

 رکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد. در جلسات ش مدیره( هیئتتشخیص 

صره  ضای ۶تر ستعفا و برکناری و یا فوت هر یک از اع صورت ا ضو علی ،مدیره هیئت: در  الردل برای مابقی ع

 دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد. 

صره  صورت نیازتواند : هیئت مدیره می۷تر سات  در  شرکت در جل سرت به دعوت افراد برای  )بدون حق خود ن

 اقدام کند.  رأی(

ست ظرف مدت  هیئت. ۱۶ماده  سرت به  ششمدیره موظف ا صدی خود ن فراخوان مجمت اعالم ماه پیش از پایان ت

مدیره جدید با حضررور نماینده کمیسرریون اقدام و بالفاصررله نتایج را همراه با صررورتجلسرره  هیئتعمومی و انتخاب 

 مجمت عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال نماید. 

یت امور انجمن را برعهده خواهد مسؤولمدیره جدید از سوی کمیسیون  هیئت تأییدمدیره قرلی تا  هیئتترصره: 

 داشت. 

 مدیره: هیئتت وظایف و اختیارا. ۱۷ماده 

 العاده . دعوت مجامت عمومی عادی و فوق۱۷.۱

 . تهیه و پیشنهاد برنامه ساالنه انجمن به مجمت عمومی ۱۷.۲

 . اجرای تصمیمات متخذه در مجامت عمومی۱۷.۳

های علمی، فنی و پژوهشرری با رعایت قوانین و مقررات جاری . تشررکیل جلسررات سررخنرانی و گردهمایی۱۷.۴

 کشور
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 به مجمت عمومی های اجرایینامهضوابط و مقررات و آیینو پیشنهاد . تهیه ۱۷.۵

 های انجمن برای ارایه به مجمت عمومی. تهیه گزارش ساالنه فعالیت۱۷.۶

 . تهیه ترازنامه و ارایه آن به مجمت عمومی۱۷.۷

 انجمن بههای مالی . قرول هدایا و کمک۱۷.۸

 میوبه مجمت عم برای ارایه اساسنامه. پیشنهاد اصالحات و تغییرات در ۱۷.۹

 . اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه ۱۷.۱۰

  های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنهاتشکیل کمیته. ۱۷.۱۱

 . انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامت علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور ۱۷.۱۲

شرررود در تمام . اقامه دعوی کلیه اشرررخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می۱۷.۱۳

 مراجت و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر 

صمیم ۱۷.۱۴ ضویت انجمن در مجامت داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری . اتخاذ ت سرت به ع ن

 کشور

 العاده . پیشنهاد انحالل انجمن به مجمت عمومی فوق۱۷.۱۵

 بازرس-ج

بار با انتخابات  کیسال  ۳الردل خواهد بود که هر ینفر عل کیو  ینفر بازرس اصل کی یانجمن دارا .۱8اده م

 انیاز م یگروه پزشک یعلم یهاانجمن ونیسیبرطرق ضوابط و نظارت کم رهیمد تئیهمزمان با انتخابات ه کیالکترون

 یگروه پزشک یعلم یهاانجمن ونیسیبا موافقت کم ،طیند. در صورت فراهم نرودن شراشویم انتخاب وستهیپ یاعضا

 گردد.یبرگزار م یصورت حضوره انتخابات برر

 وظایف بازرس به شرح زیر است: .۱۹ماده 

 می و. بررسی کلیه اسناد و مدارش مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارایه به مجمت عم۱۹.۱

مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارایه به  هیئتبررسرری گزارش سرراالنه  .۱۹.۲

 مجمت عمومی

 مدیره از مفاد اساسنامه به مجمت عمومی هیئتگزارش هرگونه تخلف . ۱۹.۳

 العاده در موارد ضروری. دعوت از مجموع عمومی فوق۱۹.۴

سات  سشرکت بازر .۲۰ماده  ست و در هر زمان میأمدیره بدون حق ر هیئتدر جل سناد و دفاتر ی مجاز ا تواند ا

 مدیره مطالره و مورد بررسی قرار دهد.  هیئتمالی انجمن را از 

ه انجمن و ترازنامه مالی آن را حداقل های ساالنمدیره گزارش فعالیت هیئتدر پایان هر سال مالی ریاست . ۲۱ماده 

 .دهدمیدر اختیار بازرس قرار  تأییدروز قرل از تشکیل اولین جلسه مجمت عمومی ساالنه برای  ۴۵
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 منابع مالی انجمن -فصل پنجم

 منابت مالی انجمن عرارت است از:. ۲۲ماده 

 . حق عضویت اعضا۲۲.۱

 ها. هدایا و کمک۲۲.۲

 فنی و انتشاراتی، های آموزشی، پژوهشی. درآمد حاصل از فعالیت۲۲.۳

 های مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیحمایت .۲۲.۴
 

 انحالل انجمن -فصل ششم

اعضررای پیوسررته و تصرروی  مجمت عمومی  پنجممدیره یا بازرس یا یک  هیئتدر صررورت درخواسررت  .۲۳ماده 

  گردد.دلیل انجمن منحل می العاده به هرفوق

 هیئتگیرد در همان جلسرره نسرررت به انتخاب من میجالعاده که تصررمیم به انحالل انمجمت عمومی فوق .۲۴ماده 

 م خواهد کرد. داقموریت آن اأتسویه و تعیین مدت م

س هیئت .۲۵ماده  سالیانهوت سات  نماید. ده انجمن گزارش اقدامات خود را ارایه میاالعمت عمومی فوقجم یه در جل

العاده برسرررد و در روزنامه رسرررمی و یکی از جراید صررروی  مجمت عمومی فوقته باید به ویختم عملیات تسررر

 کثیراالنتشار آگهی شود و مرات  به کمیسیون اعالم گردد. 

و نیز اطالع کمیسیون به تسویه  هیئتیون و مخارج و تصوی  های انجمن پس از وضت دییترصره: باقیمانده دارا

 ات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد. مؤسسیکی از 

کمیسیون انجمن به تصوی   ۲۱/۲/۱۴۰۰ترصره در تاریخ  ۲۴ماده و  ۲۶فصل و  ۶این اساسنامه مشتمل بر  .۲۶ماده 

 رسید.  های علمی گروه پزشکی


