
 معاونت اموزشي 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 به نام خدا                                                                                             

 

 ایــران  بیومتریال و مهندسي بافتاساسنامــه انجمـن علمي 
 

 

 فصل اول ـ كلیات

نامه مربوطه  شوراي عالي انقالب فرهنگي و آيين  7/8/1370ودومين جلسه مورخ  وشصتبه استناد مصوبدويست ــ1ماده  

 الیومتریبفوق که من بعد به اختصار کميسيون ناميد مي شود انجمن علمي   مصوبه 4وتصويب کميسيون موضوع ماده 

 شود .ناميده مي "انجمن  "سطور بعد به اختصار گردد که در  بر اساس مواد آتي تشكيل مي  بافت ایــران  يو مهندس

ــ2ماده   نمايد و اعضرراي آن به نا   هاي علمي ، تحقيقاتي ، تخصررصرري و فني مربوطه فعاليت ميانجمن صرررفاد در يمينه  ــ

 انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب سياسي را ندارند .

است    ها داراي شخصيت حقوقيانجمن غيرانتفاعي بوده و اي تاريخ تصويب کميسيون و ثبت در اداره ثبت شرکت  ــ3ماده  

 باشد .مديره آن نماينده قانوني انجمن ميو رئيس هيات

است    دانشکده مهندسي پلیمر  -خیابان حافظ، دانشگاه صنعتي امیركبیرآدرس :  تهرانشهر : مرکز انجمن در    ــ4ماده  

تواند در هر منطقه اي کشرور تشركيل شرود ، در ضرمن روند تشركيل شرعب انجمن طبق مصروبه و با ن ر و شرعب آن مي

   ي و تحت ن ارت آنها خواهد بود .مديره انجمن مرکزهيات

 انجمن داراي تابعيت ايراني است .ـ 5ماده  

شرود و ملز  به رعايت قوانين و مقررات انجمن اي تاريخ تصرويب اين اسراسرنامه براي مدت نامحدود تشركيل مي  ــــ6ماده  

 اسالمي ايران است .جمهوري

 

 فصل دوم ـ شرح وظایف و اهداف

 آورد .هاي يير را به عمل خواهد  اساسنامه انجمن ، اقدامات و فعاليت  2به من ور نيل به اهداف مذکور در ماده   ـ7ماده  

ن ر بين محققان ، متخصصان و ساير کارشناساني که به  ايجاد ارتباط علمي ، فني ، تحقيقاتي ، آمويشري و تباد  ـــ7ـــ1

 هاي گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعاليت دارند .نحوي در شاخه
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وهشي و نيز ساير ها و موسسات آمويشي و پژهمكاري با ويارت بهداشت ، درمان و آمويش پزشكي و دانشگاه  ـــ7ـــ2

بهداشررتي و   ريزي امور آمويشرري ، پژوهشرري ،هاي انجمن مرتبط هسررتند در برنامههايي که به نحوي با فعاليتسررايمان

 درماني

ــ3 ــ  7ــ درماني ، هاي آمويشري و بهداشرتيتعامل و همكاري با مراجع ذيصرال  در يمينه باينگري و اريشريابي برنامهــ

 آموختگان مقاطع مختلف علو  پزشكيشموسسات آمويشي و سطح علمي دان

 ارائه خدمات آمويشي ، علمي ، فني و پژوهشي بر اساس ضوابط مربوطهـ 7ـ4

ــ5 ـــ ــ7ـ هاي علمي ، پژوهشي و آمويشي ، پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت ترغيب و تشويق دانشمندان ،  ـ

 و درماني  بهداشتي

 مي ، آمويشيتهيه و تدوين و انتشار نشريات علـ 7ـ6

ــ7 ــ7ــ المللي با رعايت قوانين و  در سرطو  ملي و بينآمويش مداو  هاي آمويشري و پژوهشري ،  برگزاري گردهمايي  ــ

 مقررات جاري کشور

هاي علمي مرتبط با رشرته مربوطه بخصروا اي طريق تشرويق و  فراهم کردن يمينه مناسرب جهت انجا  پژوهش  ــــ7ــــ8

 ترغيب متخصصين جوان

 ريزي امور مرتبط با آنهاي علمي گروه پزشكي ايران و برنامهر تشكيل شوراي انجمنمشارکت دـ 7ـ9

هاي علمي ، پژوهشري در عرصره ملي و در رارروب ضروابط  المللي براي انجا  فعاليتجلب حمايت نهادهاي بينـــ 7ـــ10

 جاري کشور
 

 فصل سوم ـ عضویت 
 

 باشد :عضويت در انجمن به طرق يير مي  ـ8ماده  

 (1بند ) 8ماده 

 هيات موسس انجمن و کليه افرادي که واجد شرايط يير باشند. 

افرادي که داراي  حداقل درجه کارشناسي ارشد به باال در رشته مرتبط با بيومتريا  شامل )مهندسي پزشكي،   -الف

قل سه سا  سابقه فعاليت پژوهش مرتبط با بيومتريا  و مهندسي مهندسي پليمر، مهندسي شيمي، مهندسي مواد با حدا

 بافت و پزشكي بايساختي  
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کليه افرادي که داراي درجه دکتراي پزشكي، داروسايي و دندانپزشكي با حداقل سه سا  سابقه فعاليت مرتبط با   -ب

 بيومتريا  و مهندسي بافت و پزشكي بايساختي

جه کارشناسي ارشد به باال در رشته هاي مهندسي بافت و علو  سلولي کاربردي با کليه افرادي که حداقل داراي در -ج

 سا  سابقه فعاليت  مرتبط با بيومتريا  و مهندسي بافت و پزشكي بايساختي باشند. 3حداقل 

 تبصره: تاييد سابقه فعاليت ابتدا توسط هيات موسس و دوره هاي بعد توسط هيات هيات مديره خواهد بود 

 انجمن درآيند :  وابسته  توانند به عضويتويت وابسته : افرادي که حائز شرايط يير باشند ميعض ر8ر2

کليه افرادي که داراي درجه کارشناسي در يكي اي رشته هاي مهندسي پزشكي، مهندسي بافت، مهندسي  -الف

پژوهشي مرتبط بايومتريا  و مهندسي  پليمر،مهندسي شيمي و علو  سلولي کاربردي بوده و حداقل يكسا  سابقه کار 

 بافت باشند.

 دانشجويان دکتراي عمومي، دندانپزشكي و داروسايي با حداقل يكسا  سايقه کار پژوهشي مرتبط   -ب

 

هاي ايراني و خارجي که مقا  علمي ، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاا باشد عضويت افتخاري : شخصيت ــ8ــ3

 توانند به عضويت افتخاري پذيرفترره شوند .اي نموده باشند ميهاي موثر و اريندهف انجمن کمكو يا در پيشبرد اهدا
 

 مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند .توانند با احراز شرایط و تصویب هیاتاعضاي وابسته مي ـ1تبصره 

ره  رایط هیاتــــ 2تبـص تي ـش ته انجمن بایـس اي پیوـس کیل و آیین 7ر در ماده مدیره مذكوموـس  و هیات اعـض نامه نحوه تـش

 شرح وظایف كمیسیون را دارا باشند .
 

ــ9ماده   مديره تعيين و به تصرويب مجمع عمومي هر يك اي اعضراي انجمن سراالنه مبل ي را که ميزان آن توسرط هيات ــ

 خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد .
 

 پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایي را نسبت به دارایي انجمن براي عضو ایجاد نخواهد كرد . ـ1تبصره 
ـشدگان همان ـسال خواهد بود و اذا افرادي مجاز به ـشركت در نامداد اعـضاي پیوـسته هر انجمن تعداد تبتمالك تع ـــ2تبـصره  

مدیره هسـتند كه حق عضـویت مصـوم همان سـال را پرداخت نموده و برك شـركت در ملسـه مجمي عمومي و انتخابات هیات

 انتخابات را دریافت كرده باشند .
 

 يابد :  ي اي موارد يير خاتمه ميعضويت در انجمن در يك  ـ10ماده  
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 استعفاي کتبي عضو ـ10ـ1

 نمايد .مديره تعيين ميعد  پرداخت حق عضويت ساالنه در مهلتي که هياتـ 10ـ2

پزشكي به  هاي بدوي و عالي انت امي سايمان ن ا يوا  يكي اي شرايط عضويت و نيز محكوميت قطعي در هياتـــ 10ـــ3

 اشت ا  به حرف پزشكي است .محروميت موقت يا دائم اي  
 

 مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکي است . ـ1تبصره 

تـصمی  نهایي رامي به عدم پذیر  و نیز خاتمه عـضویت پ  از اعالو و تادید هیات نرارت بر عملکرد انجمن بر  ــــ2تبـصره 

 مدیره خواهد بود .وظایف كمیسیون ، با هیات نامه نحوه تشکیل و شرحآیین 3ماده  7اساس موضوو بند 

 

 فصل چهارم ـ اركان انجمن

 انجمن داراي ارکان يير است :  ـ11ماده  

 مجمع عمومي   ـ11ـ1

 مديرههيات ـ11ـ2

 بايرس ـ11ـ3
 

 ااف ـ مجمي عمومي

 گردد :مجمع عمومي اي گردهمايي اعضاي پيوسته انجمن به دو صورت يير تشكيل ميـ 12ماده  

تواند اي کند و نيز ميشود و به امور جاري انجمن رسيدگي ميبار تشكيل ميمجمع عمومي عادي که هر سا  يكــ 12ــ1

 جهت نوبت و حسب ضرورت يودتر تشكيل گردد.

ــ2 ــ12ــ العاده که در مواقع ضرروري براي انجا  اصرالحات الي  در اسراسرنامه و يا اتخاذ تصرميم  مجمع عمومي فوق ــ

شرود و نتيجه تصرميمات آن درخصروا اصرال  و ت يير اسراسرنامه پس اي تصرويب  انجمن تشركيل مي درخصروا انحال 

پنج  از اعضــاي مدیره یا بازرس یا یكااعاده به دعوت هیاتمجامي عمومي فوق  کميسرريون قابل اجررررررا خواهد بود.

 گردد .پیوسته تشکیل مي

سرس ، پس اي موافقت اوليه انجمن اي کميسريون و حداک ر  مواولين جلسره مجمع عمومي عادي با درخواسرت هيات  -3-12

 هاي ک يراالنتشار تشكيل خواهد شد .ظرف شش ماه با درج آگهي در يكي اي روينامه
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ره   ــ1تبـص ات مجمي عمومي عادي و فوق ــ ف بهملـس ور حدالل نـص میت  ااعاده هر یك با حـض ته رـس اي پیوـس عالوه یك اعـض

 ااعاده تصمیمات با دوسوم آرا خواهد بود .فوقیابد و در مجامي عمومي مي

ره  ــ2تبـص ات مجمي عمومي عادي و فوق ــ کیل ملـس ام ززم براي تـش له یكچنانچه حدنـص ت نیامد به فاـص ماه از ااعاده بدـس

اد  ـشود در اینـصورت مجمي با هر تعدتاریخ ملـسه اوایه نـسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ركر نتیجه دعوت لبلي الدام مي

 از اعضاي حاضر تشکیل خواهد شد .
 

 باشد :  وظايف مجمع عمومي عادي به شر  يير مي  ـ13ماده  

 هاي ساالنه انجمنمديره و بايرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليتاستماع گزارش هيات ـ13ـ1

 اتخاذ تصميم نسبت به تراينامه و بودجه انجمن و ميزان حق عضويت  ـ13ـ2
 مديرهانتخاب و يا عز  اعضاي هيات ـ13ـ3
 البد   انتخاب يك نفر اي اعضا به عنوان بايرس اصلي و يك نفر علي ـ13ـ4

 مديرهها و ضوابط اجرايي موردلزو  براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هياتنامهتصويب کليه آيينـ 13ـ5

 هاي انجمنتعيين روينامه ک يراالنتشار براي  انتشار آگهيـ 13ـ6
 

نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف كمیسیون  آیین 10ماده  1در كلیه ملسات مجامي عمومي نماینده مذكور در تبصره   تبصره ــ

 مهت حضور در ملسه دعوت خواهد شد . در صورت عدم حضور نماینده كمیسیون ملسه رسمیت نخواهد یافت .
 

 

 مدیره  م ـ هیات

نفر به عنوان عضرو علي البد  اعضراي مذکور    2و   اسرتبه شرر  ذيل اسرت  نفر   7مديره مرکب اياعضراي هيات   ــــ14ماده  

هر سه سا  يك بار با انتررررخابات الكترونيك برطبررق ضرروابط و ن ارت کميسيون انجمنهاي علمي گروه پزشكي اي مرررريان  

يسريون انجمنهاي علمي گروه پزشركي  اعضراي پيوسرته انتخاب مي گردند و در صرورت فراهم نبودن شررايط با موافقت کم

 انتخابات بصورت حرضوري برگزار مي گردد و عضويت در هياٌت مديره افتخاري است.

 : ترکيب اعضاي هيات مديره به شر  يير است: 1بصره ت

 نفر اي رشته هاي مرتبط با بيومتريا    3 -الف

 نفر اي رشته هاي مرتبط با علو  پزشكي، دندانپزشكي و دارو سايي   2 -ب

 نفر اي رشته هاي مهندسي بافت و علو  سلولي کاربردي 2-ج
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 : رياست انجمن به صورت دوره اي اي هريك اي رشته هاي سه گانه فوق بوده خواهد بود. 2تبصره 

ه گروه مصوب دسته بندي گرديده و هر گروه به  : جهت انتخابات هيات مديره اعضا پيوسته برحسب س3تبصره 

 کانديداهاي مرتبط به رشته خود راي خواهد داد. 

 
 

 مدیره و تصویب مجمي عمومي و تادید نهایي كمیسیون خواهد بود .مدیره با پیشنهاد هیاتافزایش تعداد هیات ـ4تبصره

یابد و تصمیمات  شود و با حضور دوسوم اعضا رسمیت ميمدیره حدالل هر یك ماه یك بار تشکیل ميملسات هیات  -5تبصره

 با اكثریت آراء حاضرین خواهد بود .
 

ــ15ماده   دار با راي کتبي  رئيس و يك نفر دبير و يك نفر خزانهديره در اولين جلسره يك نفر رئيس ، يك نفر نايبمهيات  ــ

مديره مشرخ  و به  نامه داخلي هر انجمن در جلسرات هياتنمايد . در ضرمن آيينمديره انتخاب مياک ريت اعضراي هيات

 تصويب خواهد رسيد .

 ريك اي رشته هاي الف، ب و ج خواهد بود.رييس انجمن بصورت دوره اي اي ه -1تبصره  
 

ره   ان  2تبـص ته خودـش ته فهط به كاندیداي رـش ته هر رـش اي پیوـس اي هیات مدیره از هر یك از اعـض : در انتخام اعـض

 راي خواهند داد.

 انتخام شوند.ردی  انجمن و دبیر انجمن بیش از دو دوره متوااي نمي توانند به سمت یکي از این دو مسئوایت    -3تبصره 

ـمدیره و نـمایـنده ـلانوني و اداره امور ـماري انجمن و مجري كلـیه مصــوـبات هـیاتـمدیره مســئول  ردی  هـیات  -4تبصــره   

 شخصیت حهولي انجمن در نزد مرامي مختلف خواهد بود .

هاي رســمي اداري با  دار و مهر انجمن و نامهمدیره و  امضــاي خزانهكلیه اوراق تعهدآور با امضــاي ردی  هیات  -5تبصــره 

 ردی  خواهد بود .مدیره و در غیام او نایبامضاي ردی  هیات

ــره  ــاي هیات  -6تبص ــه متوااي و یا  3مدیره  چنانچه هریك از اعض ــخ 5ملس ــه متناوم بدون دایل مومه ب به تش یص  ملس

 مدیره ( در ملسات شركت ننماید مستعفي شناخته خواهد شد .هیات

اابدل براي مابهي دوره عـضویت به مدیره عـضو عليدر ـصورت اـستعفا و بركناري و یا فوت هریك از اعـضاي هیات -7تبـصره  

 مانشیني وي تعیین خواهد شد .
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ررديد را با انتخابات الكترونيك طبق آئين نامه به روي  هيات مديره موظف است انتررخاب هيات مديره و بايرس جرر  ــ16ماده  

انتخابات انجمنهاي علمي گروه پزشركي ايران انجا  دهد. در صرورت عد  امكان برگزاري انتخابات بصرورت الكترونيكي به  

ماه پيش اي تصرردي خود نسرربت به فراخواني مجمع عمومي عادي با  4هر علت، هيات مديره موظف اسررت ظرف حداک ر  

تور انتخابات حضوري و انتخابات هيات مديره و بايرس جديد با حضور نمرراينده کميسيون اقرردا  و بالفاصله نترراي   دس

 را همرراه با صورت جلسه مجمع عمومي براي بررسي به کميسيون ارسا  نمايند.

 انجمن را برعهده خواهد داشت.مدیره مدید از سوي كمیسیون، مسئوایت امور مدیره لبلي تا تادید هیاتهیات تبصره ـ
 

 مديره :  وظايف و اختيارات هيات  ـ17ماده  

 العادهدعوت مجامع عمومي عادي و فوق ـ17ـ1

 اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي  ـ17ـ2

 هاي علمي ، فني و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري کشورتشكيل جلسات سخنراني و گردهمايي ـ17ـ3

 هاي اجرايينامهتهيه ضوابط و مقررات و آيين ـ17ـ4

 هاي انجمن براي ارائه به مجمع عموميتهيه گزارش ساالنه فعاليت ـ17ـ5

 تهيه تراينامه و ارائه آن به مجمع عمومي ـ17ـ6

 هاي مالي براي انجمنقبو  هدايا و کمك ـ17ـ7

 پيشنهاد اصالحات و ت ييرات در اساسنامه به مجامع عمومي  ـ17ـ8
 اداره امور انجمن در رارروب مفاد اساسنامه  ـ17ـ9

 هاي اجرايي و تخصصي مختلف و تعيين نوع فعاليت و ن ارت بر آنهاتشكيل کميته ـ17ـ10
 انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات کشور انتخاب و معرفي نمايندگانـ 17ـ11
ــ12 ــ17ــ شرود در تما  مراجع و  اقامه دعوي کليه اشرخاا حقيقي و حقوقي و دفاع اي دعاوي که عليه انجمن اقامه مي  ــ

 مراحل دادرسي با حق تعيين وکيل و توکيل غير
 داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري کشور   اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع ـ17ـ13
 العادهپيشنهاد انحال  انجمن به مجمع عمومي فوق ـ17ـ14
 

 ج ـ بازرس

 



 معاونت اموزشي 

 

 

علي البد  خواهد بود که هر سه سا  يك بار با انتخابات الكترونيك  يك نفر انجمن داراي يك نفر بايرس اصلي و  ـ18ماده  

مديره برطبق ضرروابط و ن ارت کميسرريون انجمن هاي علمي گروه پزشرركي اي ميان اعضرراي همزمان با انتخابات هيات 

پيوسرته انتخاب مي گردند. در صرورت فراهم نبودن شررايط با موافقت کميسريون انجمنهاي علمي گروه پزشركي انتخابات  

 بررصورت  حضوري برگزار مي گردد.

 

 وظايف بايرس به شر  يير است :  ـ19ماده  
 بررسي کليه اسناد و مدارك مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به مجمع عمومي ـ19ـ1
ــ2 ــ19ــ مديره اعم اي مالي و غيرمالي و تهيه گزارش اي عملكرد انجمن و ارائه به مجمع بررسرري گزارش سرراالنه هيات ــ

 عمومي
 مديره اي مفاد اساسنامه به مجمع عموميگزارش هرگونه تخلف هيات ـ19ـ3
 العاده در موارد ضروري  دعوت اي مجمع عمومي فوق ـ19ـ4
 

تواند اسرناد و دفاتر مالي  مديره بدون حق راي مجاي اسرت و در هر يمان ميشررکت بايرس در جلسرات هيات  ــــ20ماده  
 مديره مطالبه و مورد بررسي قرار دهد .انجمن را اي هيات

 
  45هاي سراالنه انجمن و تراينامه مالي آن را حداقل فعاليت  مديره گزارشدر پايان هر سرا  مالي رياسرت هيات  ــــ21ماده  

 روي قبل اي تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي ساالنه براي تائيد در اختيار بايرس قرار خواهد داد .  
 

 فصل پنج  ـ منابي مااي انجمن
 

 منابع مالي انجمن عبارتست اي :   ـ22ماده  
 حق عضويت اعضا ـ22ـ1
 هااي محل هدايا و کمك ـ22ـ2
 هاي آمويشي ، پژوهشي و فني و انتشاراتي درآمد حاصل اي فعاليت ـ22ـ3
 و ويارت علو  و فناوريهاي مالي ويارت بهداشت ، درمان و آمويش پزشكي  حمايت ـ22ـ4

 
 



 معاونت اموزشي 

 

 

 فصل شش  ـ موارد انحالل انجمن
 

العاده به هر اي پيوسته و تصويب مجمع عمومي فوقاعض  3/1مديره يا بايرس و يا در صورت درخواست هيات ـ23ماده  
 گردد .دليل انجمن منحل مي

تسرويه و   گيرد در همان جلسره نسربت به انتخاب هياتالعاده که تصرميم به انحال  انجمن ميمجمع عمومي فوق  ــــ24ماده  
 تعيين مدت ماموريت آن اقدا  خواهد کرد .

نمايد . ختم العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه ميمع عمومي فوقهيات تسرويه در جلسرات سراليانه مج ــــ25ماده  
العاده برسد و در روينامه رسمي و يكي اي جرايد ک يررررراالنتشار آگهي عمليات تسويه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق

 شود و مراتب به کميسيون اعال  گردد .
 

 

وـضي دیون و مخارج و تـصویب هیات تـسویه و نیز اعالو كمیـسیون به یکي از هاي انجمن پ  از بالیمانده دارایي تبـصره ــــ

 تحهیهاتي كشور اهدا خواهد شد .موسسات آموزشي
 

تبصـره در تاریخ ......................... به تصـویب   ....ماده و   26فصـل و   6این اسـاسـنامه مشـتمل بر   -26ماده 

 مجمي عمومي موس  رسید .

 


