معاونت اموزشي
به نام خدا

اساسنامــه انجمـن علمي تغذیه کودکان ایــران
فصل اول ـ کليات
ماده 1ـ به استناد مصوبدويستوشصتودومين جلسهه مهو

 1370/8/7شهو ا اها ا االبهفر نگينوها و يهينالامهه مگبوههه ووصهوي

کميسيون موضوع ماده  4مصوبه نوق که من بعد به اختصا کميسيون الاميد ما شود االجمن الما وغذيه المها وغذيهه کودکهان ايهگان بهگ
اساس مواد وا وشكيل ماگگدد که د سطو بعد به اختصا "انجمن" الاميده ماشود.
ماده 2ـ االجمن صگناً د زمينهيا الما ،وحبيباوا ،وخصصا و ننا مگبوهه نعا يت مها المايهد و اااها

ن بهه الهاج االجمهن اهي نعا يهت

سياسا يا وابستوا به اازار سياسا ا الدا الد.
ماده 3ـ االجمن غيگاالتفااا بوده و از وا يخ وصوي

کميسهيون و بتهت د ادا ه بتهت شهگکتيها دا ا شخصهيت ابهواا اسهت و هي

يياتمديگه ن الماينده ااالوالا االجمن ماباشد.
ماده 4ـ مگکز االجمن د شهگ  :وهگان د س  :خيابان دکتگ الا شگيعتا – الگسيده به سه اه ميگداماد -بيما ستان کودکان مفيد -ساختمان
د ماالا -هتبه سوج -دنتگ االجمن وغذيه کودکان است و شع

ن ماوواالد د يگ منطبه از کشو وشكيل شود ،د ضمن والد وشكيل شع

االجمن هتي مصوبه و با الظگ يياتمديگه االجمن مگکز و وحت الظا ت الها خوايد بود.
ماده 5ـ االجمن دا ا وابعيت ايگاالا است.
ماده 6ـ االجمن از وا يخ وصوي

اين اساسنامه بگا مدت الامحدود وشكيل ماشود و ملزج به اايت اهواالين و مبهگ ات جمههو

اسهفما

ايگان است.

فصل دوم ـ شرح وظایف و اهداف
ماده 7ـ به منظو اليل به ايداف مذکو د ماده  2اساسنامه االجمن  ،اادامات و نعا يتيا زيگ ا به امل خوايد و د.
1ـ7ـ ايجاد ا وتاط الما ،ننا ،وحبيباوا ،موزشا و وتادلالظگ بين محببان ،متخصصان و سايگ کا شناسهاالا کهه بهه الحهو د شهاخهيها
گوالاگون وغذيه کودکان نعا يت دا الد.
2ـ7ـ يمكا

با وزا ت بهداشت ،د مان و موزش پزشكا و داالشواهيا و موسسات موزشا و پژويشا و اليز سايگ سهازمانيهايا کهه بهه

الحو با نعا يتيا االجمن مگوتط يستند د بگالامه يز امو موزشا و پژويشا.
3ـ7ـ ا زيابا و بازالوگ بگالامهيا

موزشا  ،پژويشا و ا ا ه پيشنهادات الزج د مسا ل مذکو .

4ـ7ـ ا ا ه خدمات موزشا  ،الما  ،پژويشا و ننا.
5ــ7ـ وگغي

و وشويي داالشمندان ،پژويشوگان و داالشجويان د پيشتگد نعا يتيا الما ،پژويشا و موزشا.

معاونت اموزشي
6ـ7ـ وهيه و ودوين و االتشا الشگيات الما ،موزشا
7ـ7ـ وهيه و ودوين و االتشا الشگيات الما ،موزشا و بگگزا
بين ا مللا با اايت اواالين و مبگ ات جا

گگديمايا يا باز موز  ،موزشا و پژويشا مداوج د سطوح ملها و

کشو

فصل سوم ـ عضویت
ماده 8ـ ااويت د االجمن به هگق زيگ ماباشد :
1ـ8ـ ااويت پيوسته  :ييات موس
وخص

االجمن و کليه انگاد کهه اهداال دا ا د جهه وخصه

د يكها از شهتهيها

کودکهان – نهوق

مگبوهه و  PhDوغذيه يا شته يا پزشكا اجتمااا و خاالواده باشند ما وواالند به انوان ااو پيوسته االجمن د يند.

2ـ8ـ ااويت وابسته  :انگاد که اا ز شگايط زيگ باشند ماوواالند به ااويت االجمن د يند:
کليه کساالا که دا ا د جه دکتگ د يكا از شته يا پزشكا باشند و کليه انگاد که دا ا د جه نوق يساال
3ـ8ـ ااويت انتخا

وغذيه يستند.

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

ايداف االجمن کمكيا موبگ و ا زالدها الموده باشند ماوواالند به ااويت انتخا

پذيگنتههه شوالد .

تبصره 1ـ اعضاي وابسته ميتوانند با احراز شرایط و تصویب هياتمدیره به عضویت پيوسته برگزیده شوند.
تبصره 2ـ اعضاي پيوسته انجمن بایستي شرایط هيات موسس و هياتمدیره مذکور در ماده  7آیيننامـه ن ـوه تشـييل و شـرح
وظایف کميسيون موضوع ماده  4مصوبه دویست و شصت و دومين جلسه شورایعالي انقالب فرهنگي را دارا باشند.

ماده 9ـ يگ يك از اااا االجمن ساالاله متلغا ا که ميزان ن ووسط يياتمديگه وعيين و به وصوي

مجمع اموما خوايد سيد به انوان

اي ااويت پگداخت خوايد کگد.
تبصره 1ـ پرداخت حق عضویت هيچگونه حق و ادعایي را نسبت به دارایي انجمن براي عضو ایجاد نخواهد کرد.
تبصره 2ـ مالك تعداد اعضاي پيوسته هر انجمن تعداد ثبتنام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادي مجاز به شرکت در
انتخابات هيات مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمـ عمـومي و
انتخابات را دریافت کرده باشند .

ماده 10ـ ااويت د االجمن د يكا از موا د زيگ خاومه مايابد:
1ـ10ـ استعفا کتتا ااو
2ـ10ـ ادج پگداخت اي ااويت ساالاله د مهلتا که يياتمديگه وعيين ماالمايد.
3ـ10ـ زوال يكا از شگايط ااويت و اليز محكوميت اطعا د يياتيا بدو و اا ا االتظاما سازمان الظاجپزشكا به محگوميت موات يا
دا م از اشتغال به اگف پزشكا است.
تبصره 1ـ مدت تعليق عضویت معادل مدت م روميت از اشتغال به حرف پزشيي است.
تبصره 2ـ تصميم نهایي راج به عدم پذیرش و نيز خاتمه عضویت پس از اطالع و تائيد هيات نظـارت بـر عمليـرد انجمـن بـر
اساس موضوع بند  7ماده  3آیيننامه ن وه تشييل و شرح وظایف کميسيون  ،با هيات مدیره خواهد بود.

معاونت اموزشي
فصل چهارم ـ ارکان انجمن
ماده 11ـ االجمن دا ا ا کان زيگ است:
1ـ11ـ مجمع اموما
2ـ11ـ يياتمديگه
3ـ11ـ باز س
الف ـ مجم عمومي
ماده 12ـ مجمع اموما از گگديمايا اااا پيوسته االجمن به دو صو ت زيگ وشكيل ماگگدد:
1ـ12ـ مجمع اموما ااد که يگ سال يكبا وشكيل ما شود و به امو جا
اس

االجمن سيدگا ماکند و اليز ماوواالهد از جههت الوبهت و

ضگو ت زودوگ وشكيل گگدد.

2ـ12ـ مجمع اموما نوقا عاده که د موااع ضگو

بگا االجاج اصفاات الزج د اساسنامه و يا اوخاذ وصميم د خصوص االحفل االجمن

وشكيل ماشود و ال تيجه وصميمات ن د خصوص اصفح و وغييگ اساسنامه په

از وصهوي

کميسهيون اابهل اجههگا خوايهد بهود  .مجـام

عمومي فوقالعاده به دعوت هياتمدیره یا بازرس یا یكپنجم از اعضاي پيوسته تشييل ميگردد.
 -12-3او ين جلسه مجمع اموما ااد با د خواست يياتموس  ،پ

از موانبت او يه االجمن از کميسيون و اداکثگ ظگف شش ماه بها

د ج گها د يكا از وزالامهيا کثيگاالالتشا وشكيل خوايد شد.
تبصره 1ـ جلسات مجم عمومي عادي و فوقالعاده هر یك با حضور حداقل نصف بهعالوه یك اعضاي پيوسته رسميت ميیابد
و در مجام عمومي فوقالعاده تصميمات با دوسوم آرا خواهد بود.
تبصره 2ـ چنانچه حدنصاب الزم براي تشييل جلسات مجم عمومي عادي و فوقالعاده بدست نيامد به فاصله یكماه از تـاری
جلسه اوليه نسبت به دعوت مجدد به همان ن و با ذکر نتيجه دعوت قبلي اقدام ميشود در اینصـورت مجمـ بـا هـر تعـداد از
اعضاي حاضر تشييل خواهد شد.

ماده 13ـ وظايف مجمع اموما ااد به شگح زيگ ماباشد:
1ـ13ـ استماع گزا ش يياتمديگه و باز س و سيدگا و اوخاذ وصميم الستت به گزا ش نعا يتيا ساالاله االجمن
2ـ13ـ اوخاذ وصميم الستت به وگازالامه و بودجه االجمن و ميزان اي ااويت
3ـ13ـ االتخار و يا ازل اااا يياتمديگه
4ـ13ـ االتخار يك الفگ از اااا به انوان باز س اصلا و يك الفگ الاا تدل
5ـ13ـ وصوي

کليه يينالامه يا و ضوابط اجگايا مو د زوج بگا پيشتگد امو االجمن به پيشنهاد يياتمديگه

6ـ13ـ وعيين وزالامه کثيگاالالتشا بگا

االتشا گهايا االجمن

تبصره ـ در کليه جلسات مجام عمومي نماینده مذکور در تبصره  1ماده  10آیيننامه ن وه تشييل و شـرح وظـایف کميسـيون
جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد  .در صورت عدم حضور نماینده کميسيون جلسه رسميت نخواهد یافت.

معاونت اموزشي
ب ـ هياتمدیره
ماده 14ـ اااا يياتمديگه مگک

از (  5يا  7يا  .... ) 9الفگ است و  2الفگ به انوان ااو الاا تدل االتخار ماشوالد .اااها مهذکو د

جلسه مجمع اموما ااد هر  3سال يك با با ا مخفا از ميان اااا پيوسته االجمن االتخار خوايند شد و ااويت د ييهاتمهديگه
انتخا

است.

تبصره 1ـ افزایش تعداد هياتمدیره با پيشنهاد هياتمدیره و تصویب مجم عمومي و تائيد نهایي کميسيون خواهد بود.
تبصره  -2جلسات هياتمدیره حداقل هر یك ماه یك بار تشييل ميشود و با حضور دوسوم اعضا رسميت ميیابد و تصـميمات
با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود.

ماده 15ـ يياتمديگه د او ين جلسه يك الفگ ي

 ،يك الفگ الاي

ي

و يك الفگ دبيگ و يك الفگ خزاالهدا با ا کتتا اکثگيت اااا

يياتمديگه االتخار ماالمايد  .د ضمن يينالامه داخلا يگ االجمن د جلسات يياتمديگه مشخ

و به وصوي

خوايد سيد.

تبصره  -1رئيس انجمن و دبير انجمن بيش از دو دوره متوالي نمي توانند به سمت یيي از این دو مسئوليت انتخاب شوند.
تبصره  - 2رئيس هياتمدیره مسئول اداره امور جاري انجمن و مجري کليه مصوبات هياتمدیره و نماینده قانوني و شخصيت
حقوقي انجمن در نزد مراج مختلف خواهد بود.
تبصره 3ـ کليه اوراق تعهدآور با امضاي رئيس هياتمدیره و امضاي خزانهدار و مهر انجمن و نامههاي رسمي اداري با امضاي
رئيس هياتمدیره و در غياب او نایبرئيس خواهد بود.
تبصره 4ـ چنانچه هریك از اعضاي هياتمدیره  3جلسه متوالي و یا  5جلسه متناوب بدون دليل موجه ( به تشخيص هياتمدیره
) در جلسات شرکت ننماید مستعفي شناخته خواهد شد.
تبصره 5ـ در صورت استعفا و برکناري و یا فوت هریك از اعضاي هياتمدیره عضو عليالبدل براي مـابقي دوره عضـویت بـه
جانشيني وي تعيين خواهد شد.

ماده 16ـ ييات مديگه موظف است ظگف اهداکثگ هها مهاه پهيش از پايهان وصهد خهود السهتت بهه نگاخهواالا مجمهع امهوما و االتخهار
يياتمديگه جديد با ااو الماينده کميسيون ااداج و بفناصل ه التايج ا يمگاه با صو وجلسه مجمع اموما بگا بگ سا به کميسهيون ا سهال
المايند.
تبصره ـ هياتمدیره قبلي تا تائيد هياتمدیره جدید از سوي کميسيون  ،مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ماده 17ـ وظايف و اختيا ات يياتمديگه:
1ـ17ـ داوت مجامع اموما ااد و نوقا عاده
2ـ17ـ اجگا وصميمات متخذه د مجامع اموما
3ـ17ـ وشكيل جلسات سخنگاالا و گگديمايا يا الما  ،ننا و پژويشا با اايت اواالين و مبگ ات جا
4ـ17ـ وهيه ضوابط و مبگ ات و يينالامهيا اجگايا
5ـ17ـ وهيه گزا ش ساالاله نعا يتيا االجمن بگا ا ا ه به مجمع اموما
6ـ17ـ وهيه وگازالامه و ا ا ه ن به مجمع اموما

کشو

معاونت اموزشي
7ـ17ـ اتول يدايا و کمكيا ما ا بگا االجمن
8ـ17ـ پيشنهاد اصفاات و وغييگات د اساسنامه به مجامع اموما
9ـ17ـ ادا ه امو االجمن د ها هور مفاد اساسنامه
10ـ17ـ وشكيل کميتهيا اجگايا و وخصصا مختلف و وعيين الوع نعا يت و الظا ت بگ الها
11ـ17ـ االتخار و معگنا المايندگان االجمن به مجامع الما داخلا و خا جا با اايت اواالين و مبگ ات کشو
12ـ17ـ ااامه داو کليه اشخاص ابيبا و ابواا و دناع از دااو که اليه االجمن ااامه ماشود د وماج مگاجع و مگاال داد سا با اي
وعيين وکيل و ووکيل غيگ
13ـ17ـ اوخاذ وصميم الستت به ااويت االجمن د مجامع داخلا و خا جا با اايت اواالين و مبگ ات جا

کشو

14ـ17ـ پيشنهاد االحفل االجمن به مجمع اموما نوقا عاده
ج ـ بازرس
ماده 18ـ االجمن دا ا يك الفگ باز س اصلا و (  1يا  2الفگ )  .........الاا تدل خوايد بود که يگ  3سال يك با د جلسه مجمع اموما
ااد با ا مخفا از ميان اااا پيوسته االتخار خوايند شد.
ماده 19ـ وظايف باز س به شگح زيگ است:
1ـ19ـ بگ سا کليه اسناد و مدا ك ما ا االجمن و وهيه گزا ش بگا ا ا ه به مجمع اموما
2ـ19ـ بگ سا گزا ش ساالاله يياتمديگه اام از ما ا و غيگما ا و وهيه گزا ش از املكگد االجمن و ا ا ه به مجمع اموما
3ـ19ـ گزا ش يگگواله وخلف يياتمديگه از مفاد اساسنامه به مجمع اموما
4ـ19ـ داوت از مجمع اموما نوقا عاده د موا د ضگو
ماده 20ـ شگکت باز س د جلسات يياتمديگه بدون اهي ا مجهاز اسهت و د يهگ زمهان مهاوواالهد اسهناد و دنهاوگ مها ا االجمهن ا از
يياتمديگه مطا ته و مو د بگ سا اگا ديد.
ماده 21ـ د پايان يگ سال ما ا ياست يياتمديگه گزا ش نعا يت يا ساالاله االجمن و وگازالامه ما ا ن ا اداال  45وز اتل از وشكيل
او ين جلسه مجمع اموما ساالاله بگا وا يد د اختيا باز س اگا خوايد داد.

فصل پنجم ـ مناب مالي انجمن
ماده 22ـ منابع ما ا االجمن اتا وست از:
1ـ22ـ اي ااويت اااا
2ـ22ـ از محل يدايا و کمكيا
3ـ22ـ د مد ااصل از نعا يتيا

موزشا  ،پژويشا و ننا و االتشا اوا

4ـ22ـ امايتيا ما ا وزا ت بهداشت  ،د مان و موزش پزشكا

معاونت اموزشي
فصل ششم ـ موارد ان الل انجمن
ماده 23ـ د صو ت د خواست يياتمديگه يا باز س و يا  1/3اااا پيوسته و وصوي
منحل ماگگدد.

مجمع امهوما نهوقا عهاده بهه يهگ د يهل االجمهن

ماده 24ـ مجمع اموما نوقا عاده که وصميم به االحفل االجمن ماگيگد د يمهان جلسهه السهتت بهه االتخهار ييهات وسهويه و وعيهين مهدت
مامو يت ن ااداج خوايد کگد.
ماده 25ـ ييات وسويه د جلسات سا يااله مجمع اموما نوقا عاده االجمن گزا ش اادامات خود ا ا ا ه ماالمايد  .ختم امليات وسويه بايد
به وصوي

مجمع اموما نوقا عاده بگسد و د وزالامه سما و يكا از جگايد کثيهگاالالتشا گها شود و مگاو

به کميسيون اافج گگدد.

تبصره ـ باقيمانده دارایي هاي انجمن پس از وض دیون و مخارج و تصویب هيات تسویه و نيـز اطـالع کميسـيون بـه یيـي از
موسسات آموزشيت قيقاتي کشور اهدا خواهد شد.

ماده  -26این اساسنامه مشتمل بر  6فصل و  25مـاده و  18تبصـره در تـاری  94/11/16بـه تصـویب اعضـاي
انجمن وموسس رسيد.

