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 اساسنامه انجمن علمی جراحی مفصل ران ایران

 

 ل اول کلیاتفص

شورایعالی انقالب فرهنگی و آئین 7/8/70استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ  به -۱ماده  

 دبراساس مواد آتی تشکیل میگردد، که در سطور بع آن، انجمن علمی جراحی مفصل ران نامه مربوط به 

 بطور خالصه انجمن نامیده میشود.

ای آن ضو فنی مربوط فعالیت مینماید واع انجمن صرفاً در زمینه های علمی، تحقیقاتی، تخصصی - ۲ماده  

 سیاسی را ندارند. بنام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب

مصوبه دویست و شصت و  ۴انجمن غیر انتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون موضوع ماده  -۳ماده  

دومین جلسه شورایعالی انقالب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس 

 هیات مدیره ان نماینده قانونی انجمن میباشد.

است و شعب آن پست تهران  ۱۹منطقه  ۱۹۳۹۵ -7۱۱6 مارهپستی شنجمن در صندوق مرکز ا -۴ماده  

 می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود. 

 انجمن دارای تابعیت ایرانی است . - ۵ماده 

ود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین دت نامحدانجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای م - 6ماده  

 اسالمی ایران است.جمهوری 

 شرح وظایف و اهداف -فصل دوم 

 داساسنامه انجمن، اقدامات و فعالیتهای زیر را بعمل خواه ۲کور در ماده ذبه منظور نیل به اهداف م -7ماده 

 آورد.

ی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر شرتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزایجاد ا  -۱-7

 ی ارتوپدی سروکار دارند.حجراکارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون 

پژوهشی در  درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و موسسات آموزشی و، همکاری با وزارت بهداشت -۲-7

 برنامه ریزی امور آموزشی ، پرورشی .

 کور.ذموزشی، پژوهشی و ارائه پیشنهادهای الزم در مسائلی مآارزیابی و بازنگری برنامه های   -۳-7

 ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی و فنی. -۴-7
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ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی، پژوهشی و   -۵-7

 .آموزشی

شریات علمی، آموزشی و برگزاری گردهمائیهای بازآموزی، آموزشی و پژوهشی تهیه و تدوین و انتشار ن -6-7

 .در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

 ویتعض –وم فصل س 

 عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد: - 8ماده  

کار در رشته ارتوپدی و  سال سابقه ۵متخصصین ارتوپدی با س انجمن و وسعضویت پیوسته : هیاًت م -۱-8

کور در این اساسنامه به ذمی توانند طبق ضوابط م مفصل هیپ که بالطبع مورد تایید هیئت مدیره باشند

 عضویت انجمن در آیند.

داخلی ارایه مقاالت تدوین شده در مجالت سال سابقه کار اعمال جراحی مفصل هیپ،  ۵تبصره: مالک تایید 

 نگره های ارتوپدی داخل و خارج کشور با ارایه مقاالت می باشد.یا خارجی معتبر و حضور در ک

 نجمن در آیند.میتوانند به عضویت ا عضویت وابسته : افرادی که حائز شرایط زیر باشند -۲-8

توپدی باشند و کلیه افرادی راجراحی کلیه کسانی که دارای درجه تخصص جراحی در یکی از رشته های  

 باشند .بیومکانیک + پاتولوژی ارتوپدی، ارتوپدی اطفال  PHDکه دارای تخصص ارتوپدی ، 

عضویت افتخاری : شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز   -۳-8

می توانند به  ای نموده باشند هاهمیت خاصی باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزند

 عضویت افتخاری پذیرفته شوند .

 شوند .اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته برگزیده  -۱تبصره

آئین نامه  7اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیأت موسس و هیأت مدیره مذکور در ماده  -۲تبصره 

مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی  ۴نمره تشکیل و شرح وظائف کمیسیون موضوع ماده 

 انقالب فرهنگی را دارا باشند.

ن توسط هیأت مدیره تعیین و به تصویب آهر یک از اعضای انجمن ساالنه مبلغی را که میزان  -۹ماده  

 پرداخت خواهد کرد. مجمع عمومی خواهد رسید. به عنوان حق عضویت

نخواهد  پرداخت حق عضویت هیچگونه حقی و ادعایی را نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد -تبصره  

 کرد .

 یابد : عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می -۱0ماده  
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 استعفای کتبی عضو . -۱-۱0

 .یدیره تعیین مینمادیت ساالنه در مهلتی که هیاًت موپرداخت حق عض عدم -۲-۱0

نظام  نیز محکومیت قطعی در هیاتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان و زوال یکی از شرایط عضویت -۳-۱0

 پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی .

 مدت تعلیق عضویت معادل محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است . -۱تبصره 

تصمیم نهائی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطالع و تائید هیات نظارت بر  – ۲تبصره 

 آئین نامه با هیات مدیره خواهد بود . ۱۳ماده  7عملکرد انجمن بنابر موضوع بند 

 ارکان انجمن -فصال چهارم 

 انجمن دارای ارکان زیر است :  -۱۱ماده  

 مجمع عمومی  -۱-۱۱

 مدیرههیأت   -۲-۱۱

 بازرسی  -۳-۱۱

 مجمع عمومی -الف 

 مجمع عمومی از گردهمائی اعضاء پیوست انجمن به دو صورت زیر تشکیل میگردد:  -۱۲ماده

و نیز  دمیکن مجمع عمومی عادی که هر سال یکبار تشکیل می شود و به امور جاری انجمن رسیدگی-۱-۱۲

 شود. لاز جهت نوبت حسب ضرورت بطور فوق العاده تشکی دمی توان

مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصالحات الزم در اساسنامه و یا اتخاذ  -۲-۱۲

 ن درخصوصی اصالح و تغییرآمی شود و نتیجه تصمیمات  لتصمیم در خصوص انحالل انجمن تشکی

 70/8/7مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه  ۴وع ماده اساسنامه پس از تصویب کمیسیون موض

از  ۱/۵بازرس یا  شورایعالی انقالب فرهنگی قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی به دعوت هیأت مدیره یا

 اعضاء پیوست تشکیل میگردد.

اعضاء  نصف به عالوه یک داقلجلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور ح  -۱ تبصره

 یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود. رسمیت می

به  العاده بدست نیامد نصاب الزم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق دح چنانچه -۲ تبصره

ام میشود دفاصله یکماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اق

 .دش دزاعضاء حاضرتشکیل خواهااد درتعدر اینصورت مجمع با ه
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 د :مومی عادی به شرح زیر می با شمجمع ع وظائف – ۱۳هماد

اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیتهای ساالنه  استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس و رسیدگی و -۱-۱۳

 . انجمن

 . ویتعض قاز نامه و بودجه انجمن و میزان حبه تر نسبتم یاتخاذ تصم -۲-۱۳

 ه.یردعزل اعضاء هیات مو یا  انتخاب -۳-۱۳

 ل.دانتخاب یک نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلی و یک نفر علی الب -۴-۱۳

ت ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیاو  آئین نامه ها کلیهب تصوی  -۵-۱۳

 مدیره .

 انتشار آگهی های انجمن .تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای  -6-۱۳

و شرح  لآئین نامه نحوه تشکی ۱0 ماده ۱ کور در تبصرهذلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مدر ک -تبصره 

شورایعالی انقالب  70/8/7جلسه مورخ دویست و شصت و دومین  هبمصو ۴وظائف کمیسیون موضوع ماده 

حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت م دفرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت ع

 نخواهند بافت .

 هیات مدیره : -ب 

بعنوان عضو  نفر ۲نفر بعنوان اعضا اصلی  و  7 که می باشندنفر  ۹اعضای هیأت مدیره مرکب از  -۱۴ده ما

بازرس نفر بوده که نفر اول بعنوان بازرس اصلی و نفر دوم  ۲انتخاب بازرس نیز  . دانتخاب میشونبدل علی ال

سال یکبار با رأی مخفی از میان  ۳اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر  علی البدل می باشد.

یره دو انتخاب مجدد آنان بالمانع است عضویت در هیاًت م دش دانجمن انتخاب خواهن هاعضای پیوست

 افتخاری است.

سال سابقه کار بر روی مفصل هیپ داشته  ۱0عضو پیوسته برای کاندید هیئت مدیره باید حداقل  -۱ تبصره

و بالطبع مقاالت الزم تدوین شده در مجالت داخلی و خارجی کشور و همینطور ارایه مقاالت در کنگره های 

 معتبر ارتوپدی خارج یا داخل کشور داشته باشد.

رسمیت  ءهر یک ماه یکبار تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضا ه حداقلدیرجلسات هیأت م -۲تبصره  

 راء خواهد بود.آیابد و تصمیمات با اکثریت  می

هیات مدیره در اولین جلسه یکنفر رئیس ، یکنفر نائب رئیس و یکنفر دبیر )عنداللزوم( و یک نفر  - ۱۵ ماده

 نماید.خزانه دار با رأی کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره انتخاب می
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نماینده  یره مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره ودرئیس هیات م -۱تبصره 

 قانونی شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود .

و مهر انجمن و نامه های  آور با رئیس هیات مدیره همراه با امضای خزانه دار دق تعهاعضای اورا - ۲تبصره 

 رسمی اداری با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او نائب رئیس خواهد بود .

موجه  لدلی متناوب بدونجلسه  7 متوالی و یاه جلس ۵مدیره یک از اعضای هیات  چنانچه هر – ۳تبصره 

 ند شد.مستعفی شناخته خواه ندماین)به تشخیص هیات ( در جلسات شرکت ن

برای مابقی  دلدر صورت استعفاء و برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی الب -۴تبصره 

 . دش داهویت به جانشینی وی تعیین خودوره عض

خود نسبت به فراخوانی دی هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تص - ۱6ماده  

صورتجلسه مجمع عمومی برای  با ام و بالفاصله نتایج را همراهداق دیدیره جدمجمع عمومی و انتخاب هیات م

 زش پزشکی ارسال نمایند.ومآدرمان و  بررسی به وزارت بهداشت،

پزشکی  موزشآاز سوی وزارت بهداشت ، درمان و  دیدیره جدهیئت م دیره قبلی تا تاییدهیئت م -تبصره 

 مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت .

 یره:دت مئیوظائف و اختیارات ه - ۱7 ماده

 دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده  -۱-۱7

 ه در مجامع عمومیذاجرای تصمیمات متخ  -۲-۱7

تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی های علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری   -۳-7

 کشور .

 های اجرائی .تهیه ضوابط و مقررات و آئین نامه  -۴-۱7

 تهیه گزارش ساالنه فعالیتهای انجمن برای ارائه به مجمع عمومی . -۵-۱7

 تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی . -6-۱7

 قبول هدایا و کمکهای مالی برای انجمن .  -7-۱7

 پیشنهاد اصالحات و تغییرات در اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده. -8-۱7

 اداره امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه . -۹-۱7
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 تشکیل کمیته های اجرائی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها. -۱0-۱7

گان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی بارعایت قوانین و مقررات ندانتخاب و معرفی نمای -۱۱-۱7

 کشور.

دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام اقامه  -۱۲-۱7

 غیر. توکلو ل حتى تعیین وکی با مراحل دادرسیو مراجع 

اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات  -۱۳-۱7

 جاری کشور .

 عمومی فوق العاده . انجمن به مجمعیشنهاد انحالل پ -۱۴-۱7

 بازرسی -ج 

سال یکبار در جلسه  ۲بود که هر  دل خواهدلی البع انجمن دارای یک نفر بازرسی اصلی و یکنفر - ۱8ماده

 مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضای پیوست انتخاب خواهند شد.

 بازرس به شرح زیر است : وظائف -۱۹ماده 

 .کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومیبررسی  -۱-۱۹

بررسی گزارش ساالنه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به  -۲-۱۹

 مجمع عمومی.

 گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی . - ۳-۱۹

 دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری. - ۴-۱۹

شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان میتواند اسناد و  - ۲0ماده 

 دفاتر مالی انجمن را از هیئت مدیره مطالعه و مورد بررسی قرار دهد.

الیتهای ساالنه انجمن و ترازنامه آن واحد را در پایان هرسال مالی ریاست هیئت مدیره گزارش فع - ۲۱ماده 

 دروز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی ساالنه برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواه ۴۵حداقل 

 داد.

 منابع مالی انجمن عبارتست از: - ۲۲ماده 

 حق عضویت اعضاء -۱-۲۲

 ایا و کمکهاداز محل ه -۲-۲۲
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 انجمنموارد انحالل  -ل پنجم فص

 جمع عمومی ماعضاع پیوست و تصویب  ۱/۳در صورت درخواست هیئت مدیره یا بازرس و یا  - ۲۳ماده 

 فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل میگردد.

مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحالل انجمن میگیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب  -۲۴ماده 

 آن اقدام خواهد کرد.هیأت تصفیه و تعیین مدت مأموریت 

 هیات تصفیه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه  - ۲۵ماده 

می نماید. ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از 

 بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعالم گردد.جرائد کثیر االنتشار آگهی شود مراتب به وزارت 

یب هیئت مدیره به یکی از تبصره : باقیمانده دارائیهای انجمن پس از وضع دیوان و مخارج پس از تصو 

 موزشی تحقیقاتی کشور اهداء خواهد شد.آموسسات 

 سایر مقررات -فصل ششم 

اساسنامه پیش بینی شده است چنانچه به نحوی از طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در  -۲6ماده 

       انحاء با وظایف یکی از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ارتباط داشته باشد. پس از کسب موافقت

 وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ذیربط به مرحله اجراء در خواهد آمد.

به تصویب مجمع  ۲6/۱0/8۱تبصره در تاریخ  کماده و ی ۲7فصل و  6این اساسنامه مشتمل بر - ۲7ماده 

 .دس رسیسعمومی مو

پ ) در یداقل سه ماه سابقه تجربه در جراحی مفصلی هحتبصره : جراحان متخصصی رشته ارتوپدی که 

 0یند آن انجمن بریعضویت وابسته اه داخل یا خارج کشور ( داشته باشند بنا به درخواست خود می توانند ب

ا بازرسین انجمن جراحان مفصل هیپ هستند حداقل یمدیره  ئتبالطبع همکارانی که عالقمند به کاندید هی

ا خارج یر داخل و داز دوره تخصصی و طی دوره فلوشیپ بعد هیپ  باید پانزده سال سابقه تجربه جراحی

 .  شرکت نمایند ک دوره هیئت مدیره و بازرسییداشته باشند تا بتوانند در ماه  6کشور به مدت 

 


