معاونت آموزشی و امور دانشجويی
دبيرخانه كميسيون انجمنهای علمی گروه پزشكی
اساسنامــه انجمـن علمی هيپنوتيزم بالينی ايــران

فصل اول ـ كلیات
ماده ۱ـ به استناد مصوبه دويستوشصتودومين جلسه مورخ  ۱370/8/7شورای عالی انقالب فرهنگی و آييننامه مربوطه
و تصويب كميسيون موضوع ماده  ۴مصوبه فوق كه من بعد به اختصار "كميسيون" ناميده می شود انجمن علمی
هيپنوتيزم بالينی ايران بر اساس مواد آتی تشكيل میگردد كه در سطور بعد به اختصار "انجمن" ناميده میشود.
ماده ۲ـ انجمن صرفاً در زمينههای علمی ،تحقيقاتی ،تخصصی و فنی مربوطه فعاليت مینمايد و اعضای آن به نام انجمن
حق فعاليت سياسی يا وابستگی به احزاب سياسی را ندارند.
ماده 3ـ انجمن غيرانتفاعی بوده و از تاريخ تصويب كميسيون و ثبت در اداره ثبت شركتها دارای شخصيت حقوقی است
و رئيس هياتمديره آن نماينده قانونی انجمن میباشد.
ماده ۴ـ مركز انجمن در شهر :تهران آدرس  :خيابان مالصدرا – خيابان شيخبهايی شمالی – خيابان خليلیشهانقی –
پالك  ۱۲است و شعب آن میتواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود ،در ضمن روند تشكيل شعب انجمن طبق مصوبه
و با نظر هياتمديره انجمن مركزی و تحت نظارت آنها خواهد بود.
ماده ۵ـ انجمن دارای تابعيت ايرانی است.
ماده ۶ـ انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه برای مدت نامحدود تشكيل میشود و ملزم به رعايت قوانين و مقررات
جمهوریاسالمی ايران است.

فصل دوم ـ شرح وظایف و اهداف
ماده 7ـ به منظور نيل به اهداف مذكور در ماده  ۲اساسنامه انجمن ،اقدامات و فعاليتهای زير را به عمل خواهد آورد.
۱ـ7ـ ايجاد ارتباط علمی ،فنی ،تحقيقاتی ،آموزشی و تبادلنظر بين محققان ،متخصصان و ساير كارشناسانی كه به نحوی
در شاخههای گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعاليت دارند.
۲ـ7ـ همكاری با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و نيز ساير
سازمانهايی كه به نحوی با فعاليتهای انجمن مرتبط هستند در برنامهريزی امور آموزشی ،پژوهشی ،بهداشتی و درمانی

3ـ7ـ تعامل و همكاری با مراجع ذيصالح در زمينه بازنگری و ارزشيابی برنامههای آموزشی و بهداشتیدرمانی ،موسسات
آموزشی و سطح علمی دانشآموختگان مقاطع مختلف علوم پزشكی
۴ـ7ـ ارائه خدمات آموزشی ،علمی ،فنی و پژوهشی بر اساس ضوابط مربوطه
۵ــ7ـ ترغيب و تشويق دانشمندان ،پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليتهای علمی  ،پژوهشی و آموزشی ،بهداشتی
و درمانی
۶ـ7ـ تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمی ،آموزشی
7ـ7ـ برگزاری گردهمايیهای آموزشی و پژوهشی  ،آموزش مداوم در سطوح ملی و بينالمللی با رعايت قوانين و مقررات
جاری كشور
8ـ7ـ فراهم كردن زمينه مناسب جهت انجام پژوهشهای علمی مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طريق تشويق و
ترغيب متخصصين جوان
۹ـ7ـ مشاركت در تشكيل شورای انجمنهای علمی گروه پزشكی ايران و برنامهريزی امور مرتبط با آن
۱0ـ7ـ جلب حمايت نهادهای بينالمللی برای انجام فعاليتهای علمی  ،پژوهشی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط
جاری كشور

فصل سوم ـ عضویت
ماده 8ـ عضويت در انجمن به طرق زير میباشد:
۱ـ8ـ عضويت پيوسته  :هيات موسس انجمن و افرادی كه حداقل مدرك دكترا در يكی از رشتههای پزشكی ،دندانپزشكی
باشند و نيز فارغ التحصيالن كارشناسی ارشد (روانشناسی و مشاوره) مورد تاييد وزارتخانههای بهداشت و علوم میتوانند
طبق ضوابط مذكور به عضويت انجمن درآيند.
۲ـ8ـ عضويت وابسته  :كليه افرادی كه حداقل درجه كارشناسی در يكی از رشته های گروه پزشكی ،پيراپزشكی و رشته
های توانبخشی و علوم تربيتی يا روانشناسی مورد تاييد وزارت بهداشت باشند.
3ـ8ـ عضويت افتخاری :شخصيتهای ايرانی و خارجی كه مقام علمی ،فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهميت خاص باشد
و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهای موثر و ارزندهای نموده باشند میتوانند به عضويت افتخاری پذيرفتـه شوند.
تبصره ۱ـ اعضای وابسته میتوانند با احراز شرايط و تصويب هياتمديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند.
تبصره ۲ـ اعضای پيوسته انجمن بايستی شرايط هيات موسس و هياتمديره مذكور در ماده  7آييننامه نحوه تشكيل و
شرح وظايف كميسيون را دارا باشند.
ماده ۹ـ هر يك از اعضای انجمن ساالنه مبلغی را كه ميزان آن توسط هياتمديره تعيين و به تصويب مجمع عمومی
خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.
تبصره ۱ـ پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايی را نسبت به دارايی انجمن برای عضو ايجاد نخواهد كرد.

تبصره ۲ـ مالك تعداد اعضای پيوسته هر انجمن تعداد ثبتنام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شركت
در انتخابات هيات مديره هستند كه حق عضويت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شركت در جلسه مجمع
عمومی و انتخابات را دريافت كرده باشند.
ماده ۱0ـ عضويت در انجمن در يكی از موارد زير خاتمه میيابد:
۱ـ۱0ـ استعفای كتبی عضو
۲ـ۱0ـ عدم پرداخت حق عضويت ساالنه در مهلتی كه هيات مديره تعيين مینمايد.
3ـ۱0ـ زوال يكی از شرايط عضويت و نيز محكوميت قطعی در هياتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظامپزشكی به
محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرف پزشكی است.
تبصره ۱ـ مدت تعليق عضويت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرف پزشكی است.
تبصره ۲ـ تصميم نهايی راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت پس از اطالع و تائيد هيات نظارت بر عملكرد انجمن
بر اساس موضوع بند  7ماده  3آييننامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون ،با هيات مديره خواهد بود.

فصل چهارم ـ اركان انجمن
ماده ۱۱ـ انجمن دارای اركان زير است :
۱ـ۱۱ـ مجمع عمومی
۲ـ۱۱ـ هياتمديره
3ـ۱۱ـ بازرس
الف ـ مجمع عمومی
ماده ۱۲ـ مجمع عمومی از گردهمايی اعضای پيوسته انجمن به دو صورت زير تشكيل میگردد:
۱ـ۱۲ـ مجمع عمومی عادی كه هر سال يكبار تشكيل میشود و به امور جاری انجمن رسيدگی میكند و نيز میتواند
از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشكيل گردد.
۲ـ۱۲ـ مجمع عمومی فوقالعاده كه در مواقع ضروری برای انجام اصالحات الزم در اساسنامه و يا اتخاذ تصميم درخصوص
انحالل انجمن تشكيل میشود و نتيجه تصميمات آن درخصوص اصالح و تغيير اساسنامه پس از تصويب كميسيون قابل
اجـرا خواهد بود .مجامع عمومی فوقالعاده به دعوت هياتمديره يا بازرس يا يك پنجم از اعضای پيوسته تشكيل میگردد.
 -۱۲-3اولين جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست هيات موسس ،پس از موافقت اوليه انجمن از كميسيون و حداكثر
ظرف شش ماه با درج آگهی در يكی از روزنامههای كثيراالنتشار تشكيل خواهد شد.
تبصره ۱ـ جلسات مجمع عمومی عادی و فوقالعاده هر يك با حضور حداقل نصف بهعالوه يك اعضای پيوسته رسميت
میيابد و در مجامع عمومی فوقالعاده تصميمات با دو سوم آرا خواهد بود.

تبصره ۲ـ چنانچه حدنصاب الزم برای تشكيل جلسات مجمع عمومی عادی و فوقالعاده بدست نيامد به فاصله يكماه از
تاريخ جلسه اوليه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذكر نتيجه دعوت قبلی اقدام میشود در اينصورت مجمع با هر
تعداد از اعضای حاضر تشكيل خواهد شد.
ماده ۱3ـ وظايف مجمع عمومی عادی به شرح زير میباشد:
۱ـ۱3ـ استماع گزارش هيات مديره و بازرس و رسيدگی و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليتهای ساالنه انجمن
۲ـ۱3ـ اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و ميزان حق عضويت
3ـ۱3ـ انتخاب و يا عزل اعضای هياتمديره
۴ـ۱3ـ انتخاب يك نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و يك نفر علیالبدل
۵ـ۱3ـ تصويب كليه آييننامهها و ضوابط اجرايی موردلزوم برای پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هياتمديره
۶ـ۱3ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار برای انتشار آگهیهای انجمن
تبصره ۱ـ در كليه جلسات مجامع عمومی نماينده مذكور در تبصره  ۱ماده  ۱0آييننامه نحوه تشكيل و شرح وظايف
كميسيون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد .در صورت عدم حضور نماينده كميسيون جلسه رسميت نخواهد يافت.
ب ـ هياتمديره
ماده ۱۴ـ اعضای هياتمديره مركب از پنج نفر است و ( )۲نفر به عنوان عضو علیالبدل انتخاب میشوند .اعضای مذكور
در جلسه مجمع عمومی عادی هر  3سال يك بار با رای مخفی از ميان اعضای پيوسته انجمن انتخاب خواهند شد و
عضويت در هياتمديره افتخاری است.
تبصره ۱ـ افزايش تعداد هياتمديره با پيشنهاد هياتمديره و تصويب مجمع عمومی و تائيد نهايی كميسيون خواهد بود.
تبصره  -۲جلسات هياتمديره حداقل هر يك ماه يك بار تشكيل میشود و با حضور دو سوم اعضا رسميت میيابد و
تصميمات با اكثريت آراء حاضرين خواهد بود.
ماده ۱۵ـ هياتمديره در اولين جلسه يك نفر رئيس  ،يك نفر نايبرئيس و يك نفر دبير و يك نفر خزانهدار با رای كتبی
اكثريت اعضای هياتمديره انتخاب مینمايد .در ضمن آييننامه داخلی هر انجمن در جلسات هياتمديره مشخص و به
تصويب خواهد رسيد.
تبصره  -۱رئيس انجمن و دبير انجمن بيش از دو دوره متوالی نمی توانند به سمت يكی از اين دو مسئوليت انتخاب شوند.
تبصره  - ۲رئيس هياتمديره مسئول اداره امور جاری انجمن و مجری كليه مصوبات هياتمديره و نماينده قانونی و
شخصيت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
تبصره 3ـ كليه اوراق تعهدآور با امضای رئيس هياتمديره و امضای خزانهدار و مهر انجمن و نامههای رسمی اداری با
امضای رئيس هياتمديره و در غياب او نايب رئيس خواهد بود.
تبصره ۴ـ چنانچه هريك از اعضای هياتمديره  3جلسه متوالی و يا  ۵جلسه متناوب بدون دليل موجه (به تشخيص
هياتمديره) در جلسات شركت ننمايد مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره ۵ـ در صورت استعفا و بركناری و يا فوت هريك از اعضای هياتمديره عضو علیالبدل برای مابقی دوره عضويت
به جانشينی وی تعيين خواهد شد.
ماده ۱۶ـ هيات مديره موظف است ظرف حداكثر چهارماه پيش از پايان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و
انتخاب هياتمديره جديد با حضور نماينده كميسيون اقدام و بالفاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای
بررسی به كميسيون ارسال نمايند.
تبصره ۱ـ هياتمديره قبلی تا تائيد هياتمديره جديد از سوی كميسيون  ،مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.
ماده ۱7ـ وظايف و اختيارات هياتمديره:
۱ـ۱7ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوقالعاده
۲ـ۱7ـ اجرای تصميمات متخذه در مجامع عمومی
3ـ۱7ـ تشكيل جلسات سخنرانی و گردهمايیهای علمی ،فنی و پژوهشی با رعايت قوانين و مقررات جاری كشور
۴ـ۱7ـ تهيه ضوابط و مقررات و آييننامههای اجرايی
۵ـ۱7ـ تهيه گزارش ساالنه فعاليتهای انجمن برای ارائه به مجمع عمومی
۶ـ۱7ـ تهيه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی
7ـ۱7ـ قبول هدايا و كمكهای مالی برای انجمن
8ـ۱7ـ پيشنهاد اصالحات و تغييرات در اساسنامه به مجامع عمومی
۹ـ۱7ـ اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه
۱0ـ۱7ـ تشكيل كميتههای اجرايی و تخصصی مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنها
۱۱ـ۱7ـ انتخاب و معرفی نمايندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات كشور
۱۲ـ۱7ـ اقامه دعوی كليه اشخاص حقيقی و حقوقی و دفاع از دعاوی كه عليه انجمن اقامه میشود در تمام مراجع و
مراحل دادرسی با حق تعيين وكيل و توكيل غير
۱3ـ۱7ـ اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات جاری كشور
۱۴ـ۱7ـ پيشنهاد انحالل انجمن به مجمع عمومی فوقالعاده
ج ـ بازرس
ماده ۱8ـ انجمن دارای يك نفر بازرس اصلی و ( ۱يا  ۲نفر) بازرس علیالبدل خواهد بود كه هر  3سال يك بار در جلسه
مجمع عمومی عادی با رای مخفی از ميان اعضای پيوسته انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۹ـ وظايف بازرس به شرح زير است:
۱ـ۱۹ـ بررسی كليه اسناد و مدارك مالی انجمن و تهيه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی

۲ـ۱۹ـ بررسی گزارش ساالنه هياتمديره اعم از مالی و غيرمالی و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه به مجمع
عمومی
3ـ۱۹ـ گزارش هرگونه تخلف هياتمديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
۴ـ۱۹ـ دعوت از مجمع عمومی فوقالعاده در موارد ضروری
ماده ۲0ـ شركت بازرس در جلسات هياتمديره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان میتواند اسناد و دفاتر مالی
انجمن را از هياتمديره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.
ماده ۲۱ـ در پايان هر سال مالی رياست هياتمديره گزارش فعاليتهای ساالنه انجمن و ترازنامه مالی آن را حداقل ۴۵
روز قبل از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومی ساالنه برای تائيد در اختيار بازرس قرار خواهد داد.

فصل پنجم ـ منابع مالی انجمن
ماده ۲۲ـ منابع مالی انجمن عبارتست از:
۱ـ۲۲ـ حق عضويت اعضا
۲ـ۲۲ـ از محل هدايا و كمكها
3ـ۲۲ـ درآمد حاصل از فعاليتهای آموزشی ،پژوهشی و فنی و انتشاراتی
۴ـ۲۲ـ حمايتهای مالی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی

فصل ششم ـ موارد انحالل انجمن
ماده ۲3ـ در صورت درخواست هياتمديره يا بازرس و يا  ۱/3اعضای پيوسته و تصويب مجمع عمومی فوقالعاده به هر
دليل انجمن منحل میگردد.
ماده ۲۴ـ مجمع عمومی فوقالعاده كه تصميم به انحالل انجمن میگيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيات تسويه
و تعيين مدت ماموريت آن اقدام خواهد كرد.
ماده ۲۵ـ هيات تسويه در جلسات ساليانه مجمع عمومی فوقالعاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه مینمايد  .ختم
عمليات تسويه بايد به تصويب مجمع عمومی فوقالعاده برسد و در روزنامه رسمی و يكی از جرايد كثيـراالنتشار آگهی
شود و مراتب به كميسيون اعالم گردد.
تبصره ۱ـ باقيمانده دارايیهای انجمن پس از وضع ديون و مخارج و تصويب هيات تسويه و نيز اطالع كميسيون به يكی
از موسسات آموزشیتحقيقاتی كشور اهدا خواهد شد.
ماده  -۲۶اين اساسنامه مشتمل بر  ۶فصل و  ۲۶ماده و  ۱8تبصره در تاريخ  ۱3۹۶/۱۲/۱۱به تصويب مجمع عمومی
موسس رسيد.

