
 

 

 

 
 
 

 معاونت اموزشي
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 ایــران باشیرمادرتغذیه اساسنامــه انجمـن علمي 
 

 

 فصل اول ـ كلیات

الامهه مگبوههه ووصهوي     شهو ا  اها ا االبهفر نگينوها و  يهين      7/8/1370ودومين جلسهه مهو     وشصتبه استناد مصوبدويست ـ1ماده 

بهگ اسهام مهواد     ايهگان   با شهيگماد  وغذيه د االجمن الما شو نوق که من بعد به اختصا  کميسيون الاميد ما  مصوبه 4کميسيون موضوع ماده 

 .شودالاميده ما "انجمن "گگدد که د  سطو  بعد به اختصا   وا وشكيل ما

المايهد و اااها   ن بهه الهاج االجمهن اهي نعا يهت        ، وخصصا و ننا مگبوهه نعا يت مها ، وحبيباوايا  المااالجمن صگناً د  زمينه ـ2ماده 

 .اازار سياسا  ا الدا الد ها بابستوسياسا يا و

يها دا ا  شخصهيت ابهواا اسهت و   هي       االجمن غيگاالتفااا بوده و از وا يخ وصوي  کميسهيون و بتهت د  ادا ه بتهت شهگکت     ـ3ماده 

 .باشدمديگه  ن الماينده ااالوالا االجمن ماييات

دنتگ  -هتبه سوج -بيما ستان کودکان مفيد -امادميگد به الگسيده –خيابان دکتگ الا شگيعتا  د م :  وهگان مگکز االجمن د  شهگ :  ـ4ماده 

، د  ضهمن  والهد   وواالد د  يهگ منطبهه از کشهو  وشهكيل شهود     است و شع   ن ما 1546815514به کد پستا  باشيگماد  ايگاناالجمن وغذيه 

 .مديگه االجمن مگکز  و وحت الظا ت  الها خوايد بودوشكيل شع  االجمن هتي مصوبه و با الظگ ييات

 .ن دا ا  وابعيت ايگاالا استمجاالـ 5اده م

اسهفما  شود و ملزج به  اايت اهواالين و مبهگ ات جمههو     االجمن از وا يخ وصوي  اين اساسنامه بگا  مدت الامحدود وشكيل ما ـ6ماده 

 .ايگان است
 

 فصل دوم ـ شرح وظایف و اهداف

 .يا  زيگ  ا به امل خوايد  و دو نعا يت تاداماا ، مناساسنامه االج 2به منظو  اليل به ايداف مذکو  د  ماده  ـ7ماده 

يها   ، متخصصان و سايگ کا شناسهاالا کهه بهه الحهو  د  شهاخه     الظگ بين محببان،  موزشا و وتادل، وحبيباوا، نناايجاد ا وتاط الما ـ7ـ1

 .نعا يت دا الد وغذيه کودکانگوالاگون 

يهايا کهه بهه    اليز سايگ سهازمان و موسسات  موزشا و پژويشا و  ياهاالشوان و  موزش پزشكا و د، د مايمكا   با وزا ت بهداشت ـ7ـ2

  .پژويشا و يز  امو   موزشا يا  االجمن مگوتط يستند د  بگالامهالحو  با نعا يت



 

 

 

 
 
 

 معاونت اموزشي

 

  ل مذکو .سا، پژويشا و ا ا ه پيشنهادات الزج د  ما يا   موزشبگالامهبازالوگ  ا زيابا و ـ 7ـ3

 .ننا و اپژويشما ، ا ا ه خدمات  موزشا ، الـ 7ـ4

 .، پژويشا و  موزشايا  الماپژويشوگان و داالشجويان د  پيشتگد نعا يت ،وگغي  و وشويي داالشمندان ـ7ــ5

 ،  موزشااوهيه و ودوين و االتشا  الشگيات المـ 7ـ6

وح ملها و  د  سط مداوج ويشاشا و بگگزا   گگديمايا يا  باز موز  ،  موزشا و پژما،  موزوهيه و ودوين و االتشا  الشگيات ال ـ7ـ7

 .بين ا مللا با  اايت اواالين و مبگ ات جا   کشو 

 فصل سوم ـ عضویت 
 

 :باشدااويت د  االجمن به هگق زيگ ما ـ8ماده 

و نوق وخصص د  يكا از  شته يا  کودکان  وخصص: ييات موس  االجمن و کليه انگاد  که اداال دا ا  د جه پيوسته ويتاا ـ8ـ1

ان ا شهد و دکتهگا    پزشهكان امهوما، کا شناسه    ،(PhD) وغذيهدکتگا  وخصصا ، شكا کودکان، واالپزشكا کودکان زپالداالو الوزادان،د

 محسور ما گگدالد.االجمن انوان ااو پيوسته به  دکتگا   واالشناسا،يا يا پگستا  ، ماما

 :  يندوواالند به ااويت االجمن داااويت وابسته : انگاد  که اا ز شگايط زيگ باشند م ـ8ـ2

وغذيهه   اال  يسه  د جه نهوق  باشند و کليه انگاد  که دا ا  گگوه پزشكايا  د  يكا از  شته  يساال  و باالوگکليه کساالا که دا ا  د جه 

 .يستند

و يها د  پيشهتگد   جا که مباج الما ، نگينوا و اجتمااا  الان اا ز ايميت خاص باشد يا  ايگاالا و خا : شخصيتااويت انتخا   ـ8ـ3

 وواالند به ااويت انتخا   پذيگنتههه شوالد .شند ماا  الموده باوبگ و ا زالدهيا  ممكجمن کاف االايد
 

 .ده شوندمدیره به عضویت پیوسته برگزیز شرایط و تصویب هیاتتوانند با احرامي وابستهاعضاي  ـ1تبصره 

ـ  نآیین 7ماده ر در مدیره مذكوو هیات موسس اعضاي پیوسته انجمن بایستي شرایط هیاتـ 2تبصره  وه تشـيیل و شـرح   امـه ن 

 .را دارا باشندگي رهنب فانقال ن جلسه شورایعاليت و شصت و دومیمصوبه دویس 4موضوع ماده وظایف كمیسیون 
 

ن  سيد به انوامديگه وعيين و به وصوي  مجمع اموما خوايد يگ يك از اااا  االجمن ساالاله متلغا  ا که ميزان  ن ووسط ييات ـ9ماده 

 .گداخت خوايد کگدپ ااويتاي 
 

 .خواهد كردو ایجاد نه حق و ادعایي را نسبت به دارایي انجمن براي عضضویت هیچگونپرداخت حق ع ـ1تبصره 
شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادي مجاز به شركت در  ناممالك تعداد اعضاي پیوسته هر انجمن تعداد ثبت ـ2تبصره 

برگ شركت در جلسه مجمـ  عمـومي و    عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده وحق د كه هستن مدیرهات هیاتانتخاب

 اشند .انتخابات را دریافت كرده ب
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 : يابدااويت د  االجمن د  يكا از موا د زيگ خاومه ما ـ10ده ام

 استعفا  کتتا ااو ـ10ـ1

 .مايدالمايين مديگه وعييات ادج پگداخت اي ااويت ساالاله د  مهلتا کهـ 10ـ2

محگوميت موات يا  پزشكا بهو اا ا االتظاما سازمان الظاجيا  بدو  محكوميت اطعا د  يياتزوال يكا از شگايط ااويت و اليز ـ 10ـ3

 .اگف پزشكا استدا م از اشتغال به 
 

 .مدت تعلیق عضویت معادل مدت م رومیت از اشتغال به حرف پزشيي است ـ1تبصره 

 بنـابر و تائید هیات نظارت بر عمليـرد انجمـن   عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطالع ه ج  بي راتصمیم نهای ـ2صره تب

 .مدیره خواهد بود با هیاته نامنآیی 13ه ماد 7موضوع بند 

 

 فصل چهارم ـ اركان انجمن

 :تاالجمن دا ا  ا کان زيگ اس ـ11ماده 

 مجمع اموما  ـ11ـ1

 مديگهييات ـ11ـ2

 باز م ـ11ـ3
 

 م  عموميـ مجالف 

 :گگددگ وشكيل مامجمع اموما از گگديمايا اااا  پيوسته االجمن به دو صو ت زيـ 12ماده 

ز جههت الوبهت و   وواالهد ا کند و اليز ماشود و به امو  جا   االجمن  سيدگا مابا  وشكيل مااموما ااد  که يگ سال يك معمجـ 12ـ1

 .اس  ضگو ت زودوگ وشكيل گگدد

ميم د خصوص االحفل االجمن ج اصفاات الزج د  اساسنامه و يا اوخاذ وصد  موااع ضگو   بگا  االجا عاده که اوقما نمجمع امو ـ12ـ2

مجـام    ايهد بهود .  تيجه وصميمات  ن د خصوص اصفح و وغييگ اساسنامه په  از وصهوي  کميسهيون اابهل اجههگا خو     شود و الشكيل ماو

 .گردداز اعضاي پیوسته تشيیل ميپنجم یكیا  ازرسمدیره یا بالعاده به دعوت هیاتعمومي فوق

بت او يه االجمن از کميسيون و اداکثگ ظگف شش ماه بها  ز موان، پ  اموس ا د خواست يياتاو ين جلسه مجمع اموما ااد  ب -3-12

 .التشا  وشكيل خوايد شديا  کثيگاالد ج  گها د  يكا از  وزالامه
 

یابد ه رسمیت ميعالوه یك اعضاي پیوستبا حضور حداقل نصف بهه هر یك لعاداوقجلسات مجم  عمومي عادي و ف ـ1تبصره 

 .ت با دوسوم آرا خواهد بودامالعاده تصمیم  عمومي فوقو در مجا
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ماه از تـاری   العاده بدست نیامد به فاصله یكچنانچه حدنصاب الزم براي تشيیل جلسات مجم  عمومي عادي و فوق ـ2تبصره 

شود در اینصـورت مجمـ  بـا هـر تعـداد از      جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان ن و با ذكر نتیجه دعوت قبلي اقدام مي

 .هد شداعضاي حاضر تشيیل خوا
 

 : باشدع اموما ااد  به شگح زيگ ماموظايف مج ـ13ماده 

 .يا  ساالاله االجمنمديگه و باز م و  سيدگا و اوخاذ وصميم الستت به گزا ش نعا يتاستماع گزا ش ييات ـ13ـ1

  .اوخاذ وصميم الستت به وگازالامه و بودجه االجمن و ميزان اي ااويت ـ13ـ2
 .مديگهاالتخار و يا ازل اااا  ييات ـ13ـ3
 .ا تدلالفگ از اااا به انوان باز م اصلا و يك الفگ الاك ياالتخار  ـ13ـ4

 .مديگهيا و ضوابط اجگايا مو د زوج بگا  پيشتگد امو  االجمن به پيشنهاد يياتالامهوصوي  کليه  يينـ 13ـ5

 .يا  االجمنوعيين  وزالامه کثيگاالالتشا  بگا   االتشا   گهاـ 13ـ6
 

ـ  نامه ن وه تشيیل و شـرح وظـایف كمیسـیون    آیین 10ماده  1ذكور در تبصره م ندهدر كلیه جلسات مجام  عمومي نمای تبصره 

جهت حضور در جلسه دعـوت  شورایعالي انقالب فرهنگي  7/8/70رخ وبه دویست و شصت و دومین جلسه مومص 4موضوع ماده 

 .خواهد شد . در صورت عدم حضور نماینده كمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت
 

 

  مدیرهب ـ هیات

. اااها  مهذکو  د  جلسهه مجمهع     شهوالد ا تهدل االتخهار مها   و الها ن ااالفگ به انوا 2الفگ است و  9مديگه مگک  تاااا  ييا ـ14ماده 

 .االتخهار مجهدد  الهان بفمهاالع اسهت      يك با  با  ا  مخفا از ميان اااا  پيوسته االجمن االتخار خواينهد شهد و  سال  3هر اموما ااد  

 .   استمديگه انتخاااويت د  ييات
 

یابد و تصـمیمات  شود و با حضور دوسوم اعضا رسمیت ميمدیره حداقل هر یك ماه یك بار تشيیل ميجلسات هیات -1تبصره 

 .خواهد بودبا اكثریت آراء 
 

ا  کتتها  دا  بها   هالفهگ خزااله  و يهك  ندا لزوج( )ا  ي  و يك الفگ دبيگ ، يك الفگ الاي  مديگه د  او ين جلسه يك الفگ   يييات ـ15ماده 

 .المايدمديگه االتخار مااکثگيت اااا  ييات
 

مدیره و نماینده قانوني و شخصیت مدیره مسئول اداره امور جاري انجمن و مجري كلیه مصوبات هیاترئیس هیات - 1ه تبصر

 .حقوقي انجمن در نزد مراج  مختلف خواهد بود

 اداري بـا   هـاي رسـمي  دار و مهـر انجمـن و نامـه   امضاي خزانه باهمراه مدیره رئیس هیاتاوراق تعهدآور با  امضاي  -2تبصره 

 .رئیس خواهد بودمدیره و در غیاب او نایبامضاي رئیس هیات



 

 

 

 
 
 

 معاونت اموزشي

 

جلسـه متنـاوب بـدون دلیـل موجـه ت بـه تشـخی          5جلسـه متـوالي و یـا     3مدیره چنانچه هریك از اعضاي هیات  -3تبصره 

 .اخته خواهد شدن( در جلسات شركت ننماید مستعفي شمدیرههیات

البدل براي مـابقي دوره عضـویت بـه    مدیره عضو عليت هریك از اعضاي هیاتناري و یا فودر صورت استعفا و برك -4تبصره 

 .جانشیني وي تعیین خواهد شد
 

 رمديگه موظف است ظگف اهداکثگ هها مهاه پهيش از پايهان وصهد  خهود السهتت بهه نگاخهواالا مجمهع امهوما و االتخها            ييات ـ16ماده 

وزا ت بهداشت، ه التايج  ا يمگاه با صو وجلسه مجمع اموما بگا  بگ سا به داج و بفناصلمديگه جديد با ااو  الماينده کميسيون ااييات

 ا سال المايند.  پزشكاو  موزش  د مان

 اهد داشت.خومدیره جدید از سوي كمیسیون ، مسئولیت امور انجمن را برعهده مدیره قبلي تا تائید هیاتهیات تبصره ـ

 

 : مديگهوظايف و اختيا ات ييات ـ17ماده 

 ا عادهقمع اموما ااد  و نوداوت مجا ـ17ـ1

 اجگا  وصميمات متخذه د  مجامع اموما  ـ17ـ2

 يا  الما ، ننا و پژويشا با  اايت اواالين و مبگ ات جا   کشو وشكيل جلسات سخنگاالا و گگديمايا ـ17ـ3

 يا  اجگاياالامه يين و وهيه ضوابط و مبگ ات ـ17ـ4

 اموماگا  ا ا ه به مجمع يا  االجمن بوهيه گزا ش ساالاله نعا يت ـ17ـ5

 وهيه وگازالامه و ا ا ه  ن به مجمع اموما ـ17ـ6

 يا  ما ا بگا  االجمناتول يدايا و کمك ـ17ـ7

 پيشنهاد اصفاات و وغييگات د  اساسنامه به مجامع اموما  ـ17ـ8
 من د  ها هور مفاد اساسنامه الجادا ه امو  ا ـ17ـ9
 ع نعا يت و الظا ت بگ  الهاا مختلف و وعيين الويا  اجگايا و وخصصوشكيل کميته ـ17ـ10
 االتخار و معگنا المايندگان االجمن به مجامع الما داخلا و خا جا با  اايت اواالين و مبگ ات کشو ـ 17ـ11
اي  شود د  وماج مگاجع و مگاال داد سا بادااو  که اليه االجمن ااامه ماز ااامه داو  کليه اشخاص ابيبا و ابواا و دناع ا ـ17ـ12

 وکيل غيگوعيين وکيل و و
 اوخاذ وصميم الستت به ااويت االجمن د  مجامع داخلا و خا جا با  اايت اواالين و مبگ ات جا   کشو   ـ17ـ13
 ا عادهپيشنهاد االحفل االجمن به مجمع اموما نوق ـ17ـ14

 ج ـ بازرس

يك با  د  جلسه مجمهع امهوما اهاد  بها     سال  3که يگ  ا تدل خوايد بوداال يك الفگاالجمن دا ا  يك الفگ باز م اصلا و  ـ18 ادهم

 . ا  مخفا از ميان اااا  پيوسته االتخار خوايند شد
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 :وظايف باز م به شگح زيگ است ـ19ماده 
  ا ه به مجمع اموماا  ابگ سا کليه اسناد و مدا ك ما ا االجمن و وهيه گزا ش بگ ـ19ـ1
 ا ا و غيگما ا و وهيه گزا ش از املكگد االجمن و ا ا ه به مجمع امومامديگه اام از ميياتبگ سا گزا ش ساالاله  ـ19ـ2
 مديگه از مفاد اساسنامه به مجمع اموماگزا ش يگگواله وخلف ييات ـ19ـ3
 ا عاده د  موا د ضگو   داوت از مجمع اموما نوق ـ19ـ4

 
 

وواالهد اسهناد و دنهاوگ مها ا االجمهن  ا از      ن مها جهاز اسهت و د  يهگ زمها    مديگه بدون اهي  ا  م شگکت باز م د  جلسات ييات ـ20ماده 
 .مديگه مطا ته و مو د بگ سا اگا  ديدييات

 

 وز اتل از وشكيل  45يا  ساالاله االجمن و وگازالامه ما ا  ن  ا اداال مديگه گزا ش نعا يتد  پايان يگ سال ما ا  ياست ييات ـ21ماده 
 . ا  باز م اگا  خوايد داداله بگا  وا يد د  اختياو ين جلسه مجمع اموما ساال

 

 : منابع ما ا االجمن اتا وست از ـ22ماده 
 اي ااويت اااا ـ22ـ1
 يااز محل يدايا و کمك ـ22ـ2
 

 ـ موارد ان الل انجمن پنجمفصل 
 

ا عهاده بهه يهگ د يهل االجمهن      اااا  پيوسته و وصوي  مجمع امهوما نهوق   3/1يا  م ومديگه يا باز و ت د خواست يياتد  ص ـ23ماده 
 .گگددمنحل ما
وسهويه و وعيهين مهدت     التخهار ييهات  د د  يمهان جلسهه السهتت بهه ا    گيگا عاده که وصميم به االحفل االجمن مامجمع اموما نوق ـ24ماده 

 .دمامو يت  ن ااداج خوايد کگ
المايد . ختم امليات وسويه بايد ا عاده االجمن گزا ش اادامات خود  ا ا ا ه ماا يااله مجمع اموما نوقت سييات وسويه د  جلسا ـ25ماده 

 .گاالالتشا   گها شود و مگاو  به کميسيون اافج گگدد سما و يكا از جگايد کثيه ا عاده بگسد و د   وزالامهبه وصوي  مجمع اموما نوق
 

ـ تبصر از وض  دیون و مخارج و تصویب هیات تسویه و نیـز اطـالع كمیسـیون بـه یيـي از       پس هاي انجمنباقیمانده دارایي ه 

 .ت قیقاتي كشور اهدا خواهد شدموسسات آموزشي
 

 رراتسایر مق -فصل ششم

االهه   وخزاا که د  اساسنامه پيش بينا شده است هناالچه به الحو  از االحاء با وظايف يكا از وبگالامه يا و سايگ ااداماوهگح يا و -26ماده 
 ذيگبط به مگاله اجگاء د خوايد  مد.انبت وزا وخااله يا و سازمان يا  دو تا يا و سازماالها  دو تا ا وتاط داشته باشد پ  از کس  مو

اعضـاي  به تصـویب   13/12/1399تاری  تبصره در  15ماده و  27فصل و   6ل بر این اساسنامه مشتم- 27ماده 

 .رسیدموسس هیات  انجمن و


