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 ان ایرانزعلمي داروسااساسنامــه انجمـن 
 

 

 فصل اول ـ كليات
ناميه مربوهيه ووصيوي      شوراي عالي انقالب فرهنگي و آييين  7/8/0771ودومين جلسه مورخ  وشصت به استناد مصوب دويست ـ1ماده 

فوق که من بعد به اختصار کميسيون ناميد مي شود انجمن علمي داروسازان ايران بر اساس ميواد آويي     مصوبه 4کميسيون موضوع ماده 

 شود . ناميده مي "انجمن  "صار گردد که در سطور بعد به اخت وشكيل مي

نمايد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت  هاي علمي ، وحقيقاوي ، وخصصي و فني مربوهه فعاليت مي انجمن صرفاً در زمينه ـ2ماده 

 سياسي يا وابستگي به احزاب سياسي را ندارند .

هيا داراي شخصييت حقيواي اسيت و ر يي        ر اداره ثبت شيرکت انجمن غيرانتفاعي بوده و از واريخ وصوي  کميسيون و ثبت د ـ3ماده 

 باشد . مديره آن نماينده اانوني انجمن مي هيات

خيابان پاليزي يا اندي غربي روبيروي کوهيه بيسيتال پيال       -مرکز انجمن در شهر : وهران آدرس : خيابان سهروردي شمالي ـ4ماده 

وواند در هر منطقه از کشور وشكيل شيود ، در ضيمن رونيد     و شع  آن مي است   0444847471کدپستي :   07واحد  -هبقه پنجال -77
 مديره انجمن مرکزي و وحت نظارت آنها خواهد بود . وشكيل شع  انجمن هبق مصوبه و با نظر هيات

 انجمن داراي وابعيت ايراني است .ـ 5ماده 

اسيالمي   شود و ملزم به رعايت اوانين و مقررات جمهوري يانجمن از واريخ وصوي  اين اساسنامه براي مدت نامحدود وشكيل م ـ6ماده 

 ايران است .

 فصل دوم ـ شرح وظایف و اهداف
 هاي زير را به عمل خواهد آورد . اساسنامه انجمن ، اادامات و فعاليت 2به منظور نيل به اهداف مذکور در ماده  ـ7ماده 

نظر بين محققيان ، متخصصيان و سياير کارشناسياني کيه بيه نحيوي در         ادلايجاد اروباط علمي ، فني ، وحقيقاوي ، آموزشي و وب ـ7ـ1

 هاي گوناگون رشته مروبط با انجمن فعاليت دارند . شاخه

هايي که به  ها و موسسات آموزشي و پژوهشي و نيز ساير سازمان همكاري با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه ـ7ـ2

 بهداشتي و درماني  ريزي امور آموزشي ، پژوهشي ، روبط هستند در برنامههاي انجمن م نحوي با فعاليت

درمياني ، موسسيات آموزشيي و     هاي آموزشي و بهداشيتي  وعامل و همكاري با مراجع ذيصالح در زمينه بازنگري و ارزشيابي برنامهـ 7ـ3

 آموختگان مقاهع مختلف علوم پزشكي سطح علمي دانش

 علمي ، فني و پژوهشي بر اساس ضوابط مربوههارا ه خدمات آموزشي ، ـ 7ـ4

 و درماني  هاي علمي ، پژوهشي و آموزشي ، بهداشتي پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت  ورغي  و وشويق دانشمندان ، ـ7ــ5

 وهيه و ودوين و انتشار نشريات علمي ، آموزشيـ 7ـ6

در سيطوح مليي و   آميوزش ميداوم   هياي آموزشيي و پژوهشيي ،     گردهمايي ،دوره هاي اموزشي حرفه اي مهارت آموزي برگزاري ـ7ـ7

 المللي با رعايت اوانين و مقررات جاري کشور بين
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هياي علميي ميروبط بيا رشيته مربوهيه بخصيوي از هرييق وشيويق و ورغيي             فراهال کردن زمينه مناس  جهت انجام پژوهش ـ7ـ8

 متخصصين جوان

 ريزي امور مروبط با آن علمي گروه پزشكي ايران و برنامه هاي مشارکت در وشكيل شوراي انجمنـ 7ـ9

 هاي علمي ، پژوهشي در عرصه ملي و در هارهوب ضوابط جاري کشور المللي براي انجام فعاليت جل  حمايت نهادهاي بينـ 7ـ11

 

 فصل سوم ـ عضویت 

 باشد :  عضويت در انجمن به هرق زير مي ـ8ماده 

ييا   هياي داروسيازي   داراي درجيه ليسيان  در يكيي از رشيته      انجمن و کليه افرادي کيه حيداال   عضويت پيوسته : هيات موس ـ8ـ1

 ووانند هبق ضوابط مذکور در اين اساسنامه به عضويت انجمن درآيند . هاي مروبط باشند مي رشته

 ووانند به عضويت انجمن درآيند : عضويت وابسته : افرادي که حا ز شرايط زير باشند مي ـ8ـ2

وخصصيي  هاي  در يكي از رشتهحرفه اي داروسازي و يا  دکتريليسان ، فوق ليسان  و درجه مدر  وحصيلي با کساني که داراي  کليه
 .داروسازي باشند عموميداروسازي با پايه 

هاي ايراني و خارجي که مقام علمي ، فرهنگي و اجتماعي آنان حيا ز اهمييت خياي باشيد و ييا در       عضويت افتخاري : شخصيت -3-8

 ووانند به عضويت افتخاري پذيرفتييه شوند . اي نموده باشند مي هاي موثر و ارزنده پيشبرد اهداف انجمن کمك

 مدیره به عضویت پيوسته برگزیده شوند . تصویب هياتتوانند با احراز شرایط و  ـ اعضاي وابسته مي1تبصره 

نامـه نوـوه    آیـين  7مدیره مذكور در ماده  موسس و هيات  ـ اعضاي پيوسته انجمن بایستي شرایط هيات2تبصره 

 تشكيل و شرح وظایف كميسيون را دارا باشند .

ره وعيين و به وصوي  مجمع عمومي خواهد رسييد بيه   مدي هر يك از اعضاي انجمن ساالنه مبلغي را که ميزان آن ووسط هيات ـ9ماده 

 عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد .

 ـ پرداخت حق عضویت هيچگونه حق و ادعایي را نسبت به دارایي انجمن براي عضو ایجاد نخواهد كرد .1تبصره 

و لذا افرادي مجـاز   شدگان همان سال خواهد بود نام ـ مالك تعداد اعضاي پيوسته هر انجمن تعداد ثبت2تبصره 

مدیره هستند كه حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شركت در  به شركت در انتخابات هيات

 جلسه مجمع عمومي و انتخابات را دریافت كرده باشند .

 يابد :   عضويت در انجمن در يكي از موارد زير خاومه مي ـ11ماده 

 استعفاي کتبي عضو ـ11ـ1

 نمايد . مديره وعيين مي پرداخت حق عضويت ساالنه در مهلتي که هيات عدمـ 11ـ2

پزشيكي بيه محرومييت     هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظيام  زوال يكي از شرايط عضويت و نيز محكوميت اطعي در هياتـ 11ـ3

 موات يا دا ال از اشتغال به حرف پزشكي است .

 يت از اشتغال به حرف پزشكي است .ـ مدت تعليق عضویت معادل مدت موروم1تبصره 

ـ تصميم نهایي راجع به عدم پذیرش و نيز خاتمه عضویت پس از اطالع و تائيد هيات نظارت بر عملكرد 2تبصره 

مـدیره خواهـد    يسيون ، با هيـات نامه نووه تشكيل و شرح وظایف كم آیين 3ماده  7انجمن بر اساس موضوع بند 

 بود.
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 فصل چهارم ـ اركان انجمن
 انجمن داراي ارکان زير است : ـ11ماده 

 مجمع عمومي  ـ11ـ1

 مديره هيات ـ11ـ2

 بازرس ـ11ـ3

 الف ـ مجمع عمومي
 گردد : مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته انجمن به دو صورت زير وشكيل ميـ 12ماده 

وواند از جهت نوبت و  کند و نيز مي رسيدگي مي شود و به امور جاري انجمن بار وشكيل مي مجمع عمومي عادي که هر سال يكـ 12ـ1

 حس  ضرورت زودور وشكيل گردد .

العاده که در موااع ضروري براي انجام اصالحات الزم در اساسنامه و يا اوخياذ وصيميال درخصيوي انحيالل      مجمع عمومي فوق ـ12ـ2

 از وصيوي  کميسييون اابيل اجييرا خواهيد بيود .       شود و نتيجه وصميمات آن درخصوي اصالح و وغيير اساسنامه پ  انجمن وشكيل مي
 گردد . پنجم از اعضاي پيوسته تشكيل مي مدیره یا بازرس یا یك العاده به دعوت هيات مجامع عمومي فوق

موس  ، پ  از موافقت اوليه انجمن از کميسيون و حيداکرر ريرف شيش     اولين جلسه مجمع عمومي عادي با درخواست هيات -3-12

 هاي کريراالنتشار وشكيل خواهد شد . هي در يكي از روزنامهماه با درج آگ

عالوه یك اعضـاي پيوسـته    العاده هر یك با حضور حداقل نصف به ـ جلسات مجمع عمومي عادي و فوق1تبصره 

 العاده تصميمات با دوسوم آرا خواهد بود . یابد و در مجامع عمومي فوق رسميت مي

العاده بدست نيامد بـه فالـله    تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي و فوقـ چنانچه حدنصاب الزم براي 2تبصره 

روز بعد از تاریخ جلسه اوليه نسبت به دعوت مجدد به همان نوو با ذكر نتيجه دعـوت قبلـي    41ماه و حداكثر  یك

 شود در اینصورت مجمع با هر تعداد از اعضاي حاضر تشكيل خواهد شد . اقدام مي

عادی و فوق العاده اداره جلسه بر عهده هیات رییسه متشکل از یک رییس سنیی  دو   در مجامع عمومی -3تبصره 

 ناظر و یک میشی است که از بین شرکت کییدگان جلسه انتخاب می گردند.
 

 باشد :  ورايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي ـ13ماده 

 هاي ساالنه انجمن بت به گزارش فعاليتمديره و بازرس و رسيدگي و اوخاذ وصميال نس استماع گزارش هيات  ـ13ـ1

 اوخاذ وصميال نسبت به ورازنامه و بودجه انجمن و ميزان حق عضويت  ـ13ـ2
 مديره انتخاب و يا عزل اعضاي هيات ـ13ـ3
 البدل  انتخاب يك نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلي و يك نفر علي ـ13ـ4

 مديره موردلزوم براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هياتها و ضوابط اجرايي  نامه وصوي  کليه آيينـ 13ـ5

 هاي انجمن وعيين روزنامه کريراالنتشار براي  انتشار آگهيـ 13ـ6

نامـه نوـوه تشـكيل و شـرح      آیـين  11ماده  1تبصره ـ در كليه جلسات مجامع عمومي نماینده مذكور در تبصره  

در لورت عـدم حضـور نماینـده كميسـيون جلسـه      وظایف كميسيون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد . 

 رسميت نخواهد یافت .

 مدیره  ب ـ هيات
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سال يك    3که هر البدل  نفر به عنوان عضو علي 2است و عضو اللي نفر  7مدیره مركب از  ت اعضاي هيا ـ14ماده 

نتخاب می گردند. در بار با انتخابات الکترونی  بر طبق ضوابط و نظارت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی ا

صورت فراهم نبودن شرايط با موافقت کمیسیون انجمن هكای علمكی گكروه پزشكکی انتخابكات بحكورت   كوری        

 مديره افتخاری است. و ع ويت در هیات برگزار می گردد

مدیره و تصویب مجمع عمومي و تائيـد نهـایي كميسـيون     مدیره با پيشنهاد هيات ـ افزایش تعداد هيات1تبصره 

 خواهد بود .

شود و بـا حضـور دوسـوم اعضـا رسـميت       مدیره حداقل هر یك ماه یك بار تشكيل مي جلسات هيات -2تبصره 

 یابد و تصميمات با اكثریت آراء حاضرین خواهد بود . مي

ي کتبيي اکررييت   دار بيا را  ر ي  و يك نفر دبير و ييك نفير خزانيه    مديره در اولين جلسه يك نفر ر ي  ، يك نفر ناي  هيات ـ15ماده 

 مديره مشخص و به وصوي  خواهد رسيد . نامه داخلي هر انجمن در جلسات هيات نمايد . در ضمن آيين مديره انتخاب مي اعضاي هيات

ایـن دو مسـلوليت   به سمت یكـي از   رئيس انجمن و دبير انجمن بيش از دو دوره متوالي نمي توانند   -1تبصره 

 انتخاب شوند.

مـدیره و نماینـده    مدیره مسلول اداره امور جاري انجمن و مجري كليـه مصـوبات هيـات    هياترئيس  - 2تبصره  

 قانوني و شخصيت حقوقي انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود .

هـاي رسـمي    دار و مهر انجمن و نامـه  مدیره و  امضاي خزانه ـ كليه اوراق تعهدآور با امضاي رئيس هيات3تبصره 

 رئيس خواهد بود . مدیره و در غياب او نایب س هياتاداري با  امضاي رئي

جلسـه متنـاوب بـدون دليـل موجـه   بـه        5جلسه متوالي و یا  3مدیره  ـ چنانچه هریك از اعضاي هيات4تبصره 

 مدیره ( در جلسات شركت ننماید مستعفي شناخته خواهد شد . تشخيص هيات

البدل بـراي مـابقي دوره    مدیره عضو علي ز اعضاي هياتـ در لورت استعفا و بركناري و یا فوت هریك ا5تبصره 

 عضویت به جانشيني وي تعيين خواهد شد .
نامـه بـه روز    نیـي طبق آ كيهيات مدیره موظف است انتخاب هيات مدیره و بازرس جدید را با انتخابات الكترون -16ماده 

 يكيانتخابات به لورت الكترون يانجام دهد در لورت عدم امكان برگزار رانیا يگروه پزشك يعلم يانتخابات انجمن ها

 يعـاد  يمجمع عموم يخود نسبت به فراخوان ياز تصد شيماه پ رموظف است ظرف حداكثر چها رهیمد اتيبه هر علت، ه

را  جیبالفالـله نتـا  اقدام و  ونيسيكم ندهیبا حضور نما دیو بازرس جد رهیمد اتيو انتخابات ه يبا دستور انتخابات حضور

 .ندیارسال نما ونيسيبه كم يبررس يبرا يهمراه با لورتجلسه مجمع عموم

مدیره جدید از سوي كميسيون ، مسلوليت امور انجمن را برعهده خواهـد   مدیره قبلي تا تائيد هيات تبصره ـ هيات 

 داشت.

 مديره :  ورايف و اختيارات هيات ـ17ماده 

 العاده دعوت مجامع عمومي عادي و فوق ـ17ـ1

 اجراي وصميمات متخذه در مجامع عمومي  ـ17ـ2

 هاي علمي ، فني و پژوهشي با رعايت اوانين و مقررات جاري کشور وشكيل جلسات سخنراني و گردهمايي ـ17ـ3

 هاي اجرايي نامه وهيه ضوابط و مقررات و آيين ـ17ـ4

 ي انجمن براي ارا ه به مجمع عموميها وهيه گزارش ساالنه فعاليت ـ17ـ5
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 وهيه ورازنامه و ارا ه آن به مجمع عمومي ـ17ـ6

 هاي مالي براي انجمن ابول هدايا و کمك ـ17ـ7

 پيشنهاد اصالحات و وغييرات در اساسنامه به مجامع عمومي  ـ17ـ8
 اداره امور انجمن در هارهوب مفاد اساسنامه  ـ17ـ9

 يي و وخصصي مختلف و وعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنهاهاي اجرا وشكيل کميته ـ17ـ11
 انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت اوانين و مقررات کشورـ 17ـ11
شود در ومام مراجع و مراحل دادرسي با  ااامه دعوي کليه اشخاي حقيقي و حقواي و دفاع از دعاوي که عليه انجمن ااامه مي ـ17ـ12

 حق وعيين وکيل و ووکيل غير
 اوخاذ وصميال نسبت به عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي با رعايت اوانين و مقررات جاري کشور  ـ17ـ13
 العاده ل انجمن به مجمع عمومي فوقپيشنهاد انحال ـ17ـ14

 ج ـ بازرس

سال یـك بـار بـا انتخابـات      3البدل خواهد بود كه هر  نفر علي كینفر بازرس اللي  كیـ انجمن داراي 18ماده 

ـ   يگروه پزشك يعلم يانجمن ها ونيسيبر طبق ضوابط و نظارت كم كيالكترون گردنـد. در لـورت    يانتخـاب م

             برگـزار   يبصـورت حضـور   تانتخابـا  يگروه پزشك يعلم يانجمن ها ونيسيبا موافقت كم طیفراهم نبودن شرا

 گردد. يم

 ورايف بازرس به شرح زير است : ـ19ماده 
 بررسي کليه اسناد و مدار  مالي انجمن و وهيه گزارش براي ارا ه به مجمع عمومي ـ19ـ1
 مديره اعال از مالي و غيرمالي و وهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارا ه به مجمع عمومي بررسي گزارش ساالنه هيات ـ19ـ2
 مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي گزارش هرگونه وخلف هيات ـ19ـ3
 العاده در موارد ضروري  دعوت از مجمع عمومي فوق ـ19ـ4
 

ووانيد اسيناد و دفياور ميالي انجمين را از       مديره بدون حق راي مجاز است و در هر زمان ميي  شرکت بازرس در جلسات هيات ـ21ماده 
 مديره مطالبه و مورد بررسي ارار دهد . هيات

 
روز ابيل از   44هاي ساالنه انجمن و ورازناميه ميالي آن را حيداال     مديره گزارش فعاليت در پايان هر سال مالي رياست هيات ـ21ماده 

 لسه مجمع عمومي ساالنه براي وا يد در اختيار بازرس ارار خواهد داد . وشكيل اولين ج
 

 فصل پنجم ـ منابع مالي انجمن
 

 منابع مالي انجمن عباروست از :  ـ22ماده 
 حق عضويت اعضا ـ22ـ1
 ها از محل هدايا و کمك ـ22ـ2
 هاي آموزشي ، پژوهشي و فني و انتشاراوي  درآمد حاصل از فعاليت ـ22ـ3
  هاي مالي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حمايت ـ22ـ4
 
 



 
 معاونت اموزشي



 فصل ششم ـ موارد انوالل انجمن
 

العاده به هير دلييل انجمين     اعضاي پيوسته و وصوي  مجمع عمومي فوق 7/0مديره يا بازرس و يا  در صورت درخواست هيات ـ23ماده 
 گردد . منحل مي

وسويه و وعيين ميدت    گيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيات العاده که وصميال به انحالل انجمن مي مجمع عمومي فوق ـ24ماده 
 ماموريت آن اادام خواهد کرد .

 نمايد . ختال عملييات وسيويه   العاده انجمن گزارش اادامات خود را ارا ه مي هيات وسويه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق ـ25ماده 
العاده برسد و در روزنامه رسمي و يكي از جرايد کرييراالنتشار آگهي شود و مراو  به کميسيون اعيالم   بايد به وصوي  مجمع عمومي فوق

 گردد .
هاي انجمن پس از وضع دیون و مخارج و تصویب هيات تسویه و نيز اطـالع كميسـيون    تبصره ـ باقيمانده دارایي 

 اتي كشور اهدا خواهد شد .توقيق به یكي از موسسات آموزشي
 

بـه تصـویب مجمـع     25/11/98تبصره در تـاریخ   19ماده و   26فصل و   6این اساسنامه مشتمل بر  -26ماده 
 عمومي موسس رسيد .


