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 ایــرانفیزیک پزشکي  اساسنامــه انجمـن علمي
 

 
 ه

 فصل اول ـ كليات

نامه مربوطه شوراي عالي انقالب فرهنگي و آيين 7/8/0771ودومين جلسه مورخ وشصتبه استناد مصوبدويست ـ1ماده 
فيزيی   ود انجمین علمیي   فوق که من بعد به اختصار کميسيون ناميد میي شی    مصوبه 4وتصويب کميسيون موضوع ماده 

 شود.ناميده مي " انجمن "گردد که در سطور بعد به اختصار بر اساس مواد آتي تشکيل مي  پزشکي ايران

نمايید و اعایاي آن بیه نیا      هاي علمي ، تحقيقاتي ، تخصصي و فني مربوطیه فعاليیت میي   انجمن صرفاً در زمينه ـ2ماده 
 زاب سياسي را ندارند.انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به اح

هیا داراي شخصیيت حقیو ي    انجمن غيرانتفاعي بوده و از تاريخ تصويب کميسيون و ثبت در اداره ثبیت شیرکت   ـ3ماده 
 باشد.مديره آن نماينده  انوني انجمن مياست و رئيس هيات

کوچه دانش ثیاني   - لب تهرانروبه روي بيمارستان  -خيابان کارگر شماليآدرس :  تهرانمرکز انجمن در شهر :  ـ 4ماده 
تواند در هر منطقه از کشور تشکيل شود ، در ضمن روند تشکيل شعب انجمن است و شعب آن مي طبقه دو  -01پالک  –

 مديره انجمن مرکزي و تحت نظارت آنها خواهد بود .طبق مصوبه و با نظر هيات

 انجمن داراي تابعيت ايراني است.ـ 5ماده 

شود و ملز  به رعايیت  یوانين و مقیررات    اريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشکيل ميانجمن از ت ـ6ماده 
 اسالمي ايران است.جمهوري

 

 فصل دوم ـ شرح وظايف و اهداف

 هاي زير را به عمل خواهد آورد .اساسنامه انجمن ، ا دامات و فعاليت 2به منظور نيل به اهداف مذکور در ماده  ـ7ماده 

نظر بين محققان ، متخصصیان و سیاير کارشناسیاني کیه بیه      ايجاد ارتباط علمي ، فني ، تحقيقاتي ، آموزشي و تبادل ـ7ـ1
 هاي گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعاليت دارند .نحوي در شاخه
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ز سیاير  ها و موسسات آموزشي و پژوهشي و نيی همکاري با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه ـ7ـ2
بهداشیتي و   ريیزي امیور آموزشیي ، پژوهشیي،    هاي انجمن مرتبط هسیتند در برنامیه  هايي که به نحوي با فعاليتسازمان
 درماني

درمیاني،  هیاي آموزشیي و بهداشیتي   تعامل و همکاري با مراجع ذيصیال  در زمينیه بیازنگري و ارزشیيابي برنامیه     ـ 7ـ3
 مقاطع مختلف علو  پزشکيآموختگان موسسات آموزشي و سطح علمي دانش

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

هیاي علمیي، پژوهشیي و آموزشیي،     پژوهشیگران و دانشیجويان در پيشیبرد فعاليیت     ترغيب و تشويق دانشمندان، ـ7ــ5
 و درماني بهداشتي

 تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي، آموزشيـ 7ـ6

المللیي بیا رعايیت  یوانين و     در سیطو  ملیي و بیين   آمیوزش میداو    هاي آموزشي و پژوهشي، برگزاري گردهمايي ـ7ـ7
 مقررات جاري کشور

هاي علمي مرتبط با رشیته مربوطیه بخصیوز از طريیق تشیويق و      فراهم کردن زمينه مناسب جهت انجا  پژوهش ـ7ـ8
 ترغيب متخصصين جوان

 ريزي امور مرتبط با آنهاي علمي گروه پزشکي ايران و برنامهنمشارکت در تشکيل شوراي انجمـ 7ـ9

هاي علمي ، پژوهشیي در عرصیه ملیي و در چیارچوب ضیوابط      المللي براي انجا  فعاليتجلب حمايت نهادهاي بينـ 7ـ11
 جاري کشور

 

 فصل سوم ـ عضويت 
 

 باشد :عاويت در انجمن به طرق زير مي ـ8ماده 

کارشناسیي ارشید در رشیته فيزيی      درجیه  ت موسس انجمن و کليه افرادي که حدا ل داراي هيا عضويت پيوسته: ـ8ـ1
  پزشکي يا رشته هاي زير شاخه آن شیامل فنیاوري تصیويربرداري پزشیکي، راديوبيولیوحي و حفاتیت پرتیويي هسیتند        

 اساسنامه به عاويت انجمن درآيند.توانند طبق ضوابط مذکور در اين مي

نام ه نو وه كي  ي  و ش را و  اي  آيين 7م ييره م ورود دد م اده موس   و هيا  ه انجمن بايستي شرايط هي ا اعضاي پيوستـ 1تبصره 

 رميسيون دا دادا باشني.
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 انجمن درآيند : وابسته توانند به عاويتافرادي که حائز شرايط زير باشند مي عضويت وابسته: ـ8ـ2
 ،فيزيی  يیا يکیي از گیرايش هیاي فيزيی       بيو يکي از رشیته هیاي   حدا ل داراي مدرک کارشناسي ارشد درکليه کساني که 

انجمن( هستند، هیم چنیين    ا حدا ل مدرک پزشکي عمومي )که به تاييد هيئت مديرهي ،مهندسي هسته اي يا مهندسي پزشکي
ني، امی لیوحي(، پرتودر کليه افرادي که داراي مدرک کارشناسي يا کارداني در رشته هاي تکنولیوحي پرتیو شناسیي )راديو   

 فيزي  هستند مي توانند به عاويت وابسته انجمن درآيند.پزشکي هسته اي، فيزي  و بيو

 مييره به عضويت پيوسته برگزييه شوني.كوانني با احراز شرايط و كصويب هيا اعضاي وابسته مي ـ1تبصره 

 

نیان حیائز اهميیت خیاز     هاي ايراني و خارجي که مقا  علمي، فرهنگیي و اجتمیاعي آ  شخصيت عضويت افتخاري: ـ8ـ3
تواننید بیه عایويت افتخیاري پذيرفتیییه      اي نموده باشیند میي  هاي موثر و ارزندهباشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن کم 

 شوند.
 

کیه حیائز شیرايط     8-2و  8-0دانشجويان مقاطع مختلف رشیته هیاي نیامبرده در بنید هیاي       عضويت دانشجويی: ـ8ـ4
 مي توانند به عاويت دانشجويي انجمن درآيند. عاويت پيوسته يا وابسته نيستند

 

هاي داخلي يا خارج کشور  دانش آموختگان و دانشجويان رشته هاي ديگر زير شاخه فيزي  پزشکي از دانشگاه ـ1تبصره 
 مي توانند با تأييد هيأت مديره انجمن به عاو متناسب با مدرک علمي رشته تحصيلي خود درآيند.

 
 

میديره تعيیين و بیه تصیويب مجمیع عمیومي       ااي انجمن ساالنه مبلغي را که ميزان آن توسط هياتهر ي  از اع ـ9ماده 
 خواهد رسيد به عنوان حق عاويت پرداخت خواهد کرد.

 

 پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي دا نسبت به دادايي انجمن براي عضو ايجاد نخواهي ررد. ـ1تبصره 

ش يگان هم ان س او خواه ي ب ود و ف وا ام رادي مج از ب ه ش ررت دد انتخاب ا  نامته هر انجم ن كع ياد تبتمالك كعياد اعضاي پيوس ـ2تبصره 

مييره هستني ره حق عضويت مصوب همان س او دا پرداخ ت نم وده و ب رك ش ررت دد مجس ه مجم   عم ومي و انتخاب ا  دا دديام ت هيا 

 ررده باشني.

 دد مجم  عمومی انجمن كعيين و مصوب خواهي شي.  حق عضويت مربوط به انواع مختج  عضويت  ـ3تبصره 
 

 يابد: عاويت در انجمن در يکي از موارد زير خاتمه مي ـ11ماده 

 استعفاي کتبي عاو ـ11ـ1

 نمايد.مديره تعيين ميعد  پرداخت حق عاويت ساالنه در مهلتي که هياتـ 11ـ2
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پزشیکي بیه   هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظیا  اتزوال يکي از شرايط عاويت و نيز محکوميت  طعي در هيـ 11ـ3
 محروميت مو ت يا دائم از اشتغال به حرف پزشکي است.

 

 مي  كعجيق عضويت معادو مي  موروميت از اشتغاو به حرف پزش ي است. ـ1تبصره 

ب ر عمج  رد انجم ن ب ر اس ا   كصميم نهايي دام  ب ه ع يم پ وير  و ني ز خاكم ه عض ويت پ   از اط الع و كا ي ي هي ا  ن  اد  ـ2تبصره 

 مييره خواهي بود.نامه نووه كي ي  و شرا و اي  کميسيون ، با هيا آيين 3ماده  7موضوع بني 

 

 

 

 فصل چهارم ـ اركان انجمن

 انجمن داراي ارکان زير است : ـ11ماده 

 مجمع عمومي  ـ11ـ1

 مديرههيات ـ11ـ2

 

 

 بازرس ـ11ـ3
 

 اف  ـ مجم  عمومي

 گردد:عمومي از گردهمايي اعااي پيوسته انجمن به دو صورت زير تشکيل مي مجمعـ 12ماده 

توانید از  کنید و نيیز میي   شود و به امور جاري انجمن رسيدگي ميبار تشکيل ميمجمع عمومي عادي که هر سال ي ـ 12ـ1
 جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشکيل گردد.

ي بیراي انجیا  اصیالحات الز  در اساسینامه و يیا اتخیاذ تصیميم        العاده کیه در موا یع ضیرور   مجمع عمومي فوق ـ12ـ2
شود و نتيجه تصميمات آن درخصوز اصال  و تغيير اساسینامه پیس از تصیويب    درخصوز انحالل انجمن تشکيل مي

ه پنجم از اعض اي پيوس تم ييره ي ا ب ازد  ي ا ي  افع اده ب ه دع و  هيا مج ام  عم ومي مو  کميسيون  ابل اجیرا خواهد بود .

 گردد.كي ي  مي

موسس، پس از موافقت اوليه انجمین از کميسیيون و حیداک ر    اولين جلسه مجمع عمومي عادي با درخواست هيات -3-12
 هاي ک يراالنتشار تشکيل خواهد شد.ترف شش ماه با درج آگهي در يکي از روزنامه

 

ياب ي و دد عالوه ي   اعض اپ پيوس ته دس ميت مينص   ب هافع اده ه ر ي   ب ا حض ود ح يا   مجسا  مجم  عمومي عادي و مو  ـ1تبصره 

 افعاده كصميما  با دوسوم آدا خواهي بود.مجام  عمومي مو 
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ماه از كاديخ مجسه اوفيه افعاده بيست نيامي به ماصجه ي چنانچه حينصاب الزم براي كي ي  مجسا  مجم  عمومي عادي و مو  ـ2تبصره 

ش ود دد اينص ود  مجم   ب ا ه ر كع ياد از اعض اي حاض ر كي  ي  نسبت به دعو  مجيد به همان نوو با ذر ر نتيج ه دع و   بج ي ا  يام مي

 خواهي شي.
 

 باشد: ع عمومي عادي به شر  زير ميوتايف مجم ـ13ماده 

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

 اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و ميزان حق عاويت   ـ13ـ2

 مديرهانتخاب و يا عزل اعااي هيات ـ13ـ3

 البدل  نفر از اعاا به عنوان بازرس اصلي و ي  نفر عليانتخاب ي   ـ13ـ4

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

 هاي انجمنتعيين روزنامه ک يراالنتشار براي  انتشار آگهيـ 13ـ6
 

ـ  نام ه نو وه كي  ي  و ش را و  اي  رميس يون مه ت آيين 11م اده  1ورود دد كبص ره دد رجيه مجس ا  مج ام  عم ومي نماين يه م  تبصره 

 .رميسيون مجسه دسميت نخواهي يامت حضود دد مجسه دعو  خواهي شي . دد صود  عيم حضود نماينيه
 

 

 

 مييره ب ـ هيا 

سال يکبیار بیا    7است که هر البدل نفر به عنوان عاو علي 2و  نفر عاو اصلي  1از مديره مرکب تاعااي هيا ـ14ماده 
انتخابات الکتروني  و بر طبق ضوابط و نظارت کميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشکي انتخاب میي گردنید. درصیورت    
 فراهم نبودن شرايط با موافقت کميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشکي انتخابات به صورت حاوري برگزار مي گردد.

 

 مييره و كصويب مجم  عمومي و كا يي نهايي رميسيون خواهي بود.يره با پيينهاد هيا ميامزايش كعياد هيا  ـ1تبصره 

ب ا اررري ت ياب ي و كص ميما  شود و با حضود دوسوم اعضا دسميت ميمييره حيا   هر ي  ماه ي  باد كي ي  ميمجسا  هيا  -2تبصره 

 .آداء حاضرين خواهي بود
 

دار بیا راي کتبیي   ي  نفر دبيیر و يی  نفیر خزانیه     رئيس،، ي  نفر نايبنفر رئيسمديره در اولين جلسه ي  هيات ـ15ماده 
میديره مشیخو و بیه    نامه داخلي هر انجمن در جلسات هيیات نمايد. در ضمن آيينمديره انتخاب مياک ريت اعااي هيات
 تصويب خواهد رسيد.

 

 اين دو مسئوفيت انتخاب شوني.به سمت ي ي از  ننيد ي  انجمن و دبير انجمن بيش از دو دوده متوافي نمي كوا - 1تبصره 

مييره و نماينيه   انوني و شخص يت حق و ي مييره مسئوو اداده امود مادي انجمن و مجرپ رجيه مصوبا  هيا د ي  هيا  - 2تبصره  

 انجمن دد نزد مرام  مختج  خواهي بود .
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هاي دسمي ادادي با  امضاي د ي  داد و مهر انجمن و نامهضاي خزانهمييره و امکجيه اودا  كعهيآود با امضاپ د ي  هيا  ـ3تبصره 

 د ي  خواهي بود.مييره و دد غياب او نايبهيا 

م ييره  دد مجس ه متن اوب ب يون دفي   موم ه شب ه كي خي  هيا  5مجسه مت وافي و ي ا  3مييره چنانچه هري  از اعضاي هيا  ـ4تبصره 

 اهي شي.مجسا  شررت ننمايي مستعفي شناخته خو

افبيو براي م ابقي دوده عض ويت ب ه ماني يني مييره عضو عجيدد صود  استعفا و بررنادي و يا مو  هري  از اعضاي هيا  ـ5تبصره 

 وي كعيين خواهي شي.
 

مديره موتف است ترف حداک ر چهارماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمیع عمیومي و   هيات ـ16ماده 
ديره جديد با حاور نماينده کميسيون ا دا  و بالفاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمیومي بیراي   مانتخاب هيات

 بررسي به کميسيون ارسال نمايند. 
 

 مييره مييي از سوي کميسيون ، مسئوفيت امود انجمن دا برعهيه خواهي داشت.مييره  بجي كا كا يي هيا هيا  تبصره ـ
 

 

 مديره: يارات هياتوتايف و اخت ـ17ماده 

 العادهدعوت مجامع عمومي عادي و فوق ـ17ـ1

 اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي  ـ17ـ2

 هاي علمي، فني و پژوهشي با رعايت  وانين و مقررات جاري کشورتشکيل جلسات سخنراني و گردهمايي ـ17ـ3

 هاي اجرايينامهتهيه ضوابط و مقررات و آيين ـ17ـ4

 هاي انجمن براي ارائه به مجمع عموميگزارش ساالنه فعاليت تهيه ـ17ـ5

 تهيه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومي ـ17ـ6

 هاي مالي براي انجمن بول هدايا و کم  ـ17ـ7

 پيشنهاد اصالحات و تغييرات در اساسنامه به مجامع عمومي  ـ17ـ8

 اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه  ـ17ـ9

 هاي اجرايي و تخصصي مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنهاتشکيل کميته ـ17ـ11

 انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت  وانين و مقررات کشورـ 17ـ11

در تمیا  مراجیع و    شیود ا امه دعوي کليه اشخاز حقيقي و حقو ي و دفاع از دعاوي کیه عليیه انجمین ا امیه میي      ـ17ـ12
 مراحل دادرسي با حق تعيين وکيل و توکيل غير

 اتخاذ تصميم نسبت به عاويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي با رعايت  وانين و مقررات جاري کشور   ـ17ـ13

 العادهپيشنهاد انحالل انجمن به مجمع عمومي فوق ـ17ـ14
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 ج ـ بازد 

بیار بیا انتخابیات    يی   س او  3کیه هیر   اسیت  البیدل  علیي  ي  نفر بیازرس  صلي و انجمن داراي ي  نفر بازرس ا ـ18ماده 
الکتروني  بر طبق ضوابط و نظارت کميسيون فیوق انتخیاب میي گردنید. در صیورت فیراهم نبیودن شیرايط بیا موافقیت           

 .کميسيون انتخابات به صورت حاوري برگزار مي گردد
 

 وتايف بازرس به شر  زير است : ـ19ماده 

 سي کليه اسناد و مدارک مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به مجمع عموميبرر ـ19ـ1

 مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عموميبررسي گزارش ساالنه هيات ـ19ـ2

 مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عموميگزارش هرگونه تخلف هيات ـ19ـ3

 العاده در موارد ضروري  از مجمع عمومي فوق دعوت ـ19ـ4
 

توانید اسیناد و دفیاتر میالي     مديره بدون حق راي مجاز است و در هر زمان ميشرکت بازرس در جلسات هيات ـ21ماده 
 مديره مطالبه و مورد بررسي  رار دهد.انجمن را از هيات

 

 

 41هاي ساالنه انجمن و ترازنامیه میالي آن را حیدا ل    ليتمديره گزارش فعادر پايان هر سال مالي رياست هيات ـ21ماده 
 روز  بل از تشکيل اولين جلسه مجمع عمومي ساالنه براي تائيد در اختيار بازرس  رار خواهد داد.  

 

 فصل پنجم ـ منابع مالی انجمن
 

 منابع مالي انجمن عبارتست از:  ـ22ماده 

 حق عاويت اعاا ـ22ـ1

 هااز محل هدايا و کم  ـ22ـ2

 هاي آموزشي، پژوهشي و فني و انتشاراتي درآمد حاصل از فعاليت ـ22ـ3

  هاي مالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيحمايت ـ22ـ4

 

 فصل ششم ـ موارد انحالل انجمن
 

العاده اعااي پيوسته و تصويب مجمع عمومي فوق ي  سو  مديره يا بازرس و يادر صورت درخواست هيات ـ23ماده 
 گردد.ه هر دليل انجمن منحل ميب
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تسیويه و   گيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيیات العاده که تصميم به انحالل انجمن ميمجمع عمومي فوق ـ24ماده 
 تعيين مدت ماموريت آن ا دا  خواهد کرد.

نمايید. خیتم   را ارائیه میي   العاده انجمن گزارش ا دامات خودهيات تسويه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق ـ25ماده 
العاده برسد و در روزنامه رسمي و يکي از جرايید ک يییراالنتشار آگهیي    عمليات تسويه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق

 شود و مراتب به کميسيون اعال  گردد.
 

 

ـ  کميس يون ب ه ي  ي از موسس ا  هاي انجمن پ  از وض  دي ون و مخ ادج و كص ويب هي ا  كس ويه و ني ز اط الع با يمانيه دادايي تبصره 

 كوقيقاكي ريود اهيا خواهي شي.آموزشي
 

ب  ه كص ويب مجم     52/4/1337كبص ره دد ك اديخ  51م  اده و  55مص   و  6مه مي تم  ب  ر اي  ن اساس نا -26مـاده  

 دسيي.مو  افعاده عمومي 


