
 

 

 

 
 
 

 معاونت آموزشي و امور دانشجويي

 دبيرخانه كميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي



 به نام خدا
 اساسنامــه انجمـن علمي نوروژنتيك ايــران

 

 

 فصل اول ـ كليات

نامه مربوطه وتصووي    شوراي عالي انقالب فرهنگي و آيين 7/8/0771ودومين جلسه مورخ  وشصت به استناد مصوبه دويست ـ1ماده 

جمن علمي نوروژنتيو  بور اسواو موواد آتوي      مصوبه فوق که من بعد به اختصار کميسيون ناميد مي شود ان 4کميسيون موضوع ماده 

 .شود  ناميده مي "انجمن  "گردد که در سطور بعد به اختصار  تشكيل مي

نمايد و اعضاي آن بوه نواا انجمون  و       هاي علمي ، تحقيقاتي ، تخصصي و فني مربوطه فعاليت مي انجمن صرفاً در زمينه ـ2ماده 

 .ندارند فعاليت سياسي يا وابستگي به ا زاب سياسي را 

ها داراي شخصيت  قوويي اسوت و رسوي      انجمن غيرانتفاعي بوده و از تاريخ تصوي  کميسيون و ثبت در اداره ثبت شرکت ـ3ماده 

 .باشد  مديره آن نماينده يانوني انجمن مي هيات

و   88177787: تلفون   0044پالك , کوچه چهارا, خ  سن سيف, 7فاز, شهرك غرب:  تهران آدرو: مرکز انجمن در شهر  ـ4ماده 

تواند در هر منطقه از کشور تشكيل شود ، در ضمن روند تشكيل شع  انجمن طب  مصووبه و بوا    است و شع  آن مي 88737758 -5
 .مديره انجمن مرکزي و تحت نظارت آنها خواهد بود  نظر هيات

 .انجمن داراي تابعيت ايراني است ـ 5ماده 

شوود و ملوزا بوه رعايوت يووانين و مقوررات        اساسونامه بوراي مودت نامحودود تشوكيل موي      انجمن از تاريخ تصووي  ايون    ـ6ماده 

 .اسالمي ايران است  جمهوري

 

 فصل دوم ـ شرح وظايف و اهداف

 .هاي زير را به عمل خواهد آورد  اساسنامه انجمن ، ايدامات و فعاليت 8به منظور نيل به اهداف مذکور در ماده  ـ7ماده 

نظر بين محققان ، متخصصان و ساير کارشناسواني کوه بوه نحووي در      لمي ، فني ، تحقيقاتي ، آموزشي و تبادلايجاد ارتباط ع ـ7ـ1

 .هاي گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعاليت دارند  شاخه

ي که هاي 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 ، هاي انجمن مرتبط هستند در برنامه به نحوي با فعاليت

درماني ، موسسات آموزشوي و   هاي آموزشي و بهداشتي تعامل و همكاري با مراجع ذيصالح در زمينه بازنگري و ارزشيابي برنامهـ 7ـ3

 ا پزشكيآموختگان مقاطع مختلف علو سطح علمي دانش
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 اراسه خدمات آموزشي ، علمي ، فني و پژوهشي بر اساو ضوابط مربوطهـ 7ـ4

 و درماني  هاي علمي، پژوهشي و آموزشي، بهداشتي پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت  ترغي  و تشوي  دانشمندان ، ـ7ـ5

 تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي ، آموزشيـ 7ـ6

 المللي با رعايت يوانين و مقررات جاري کشور در سطوح ملي و بينآموزش مداوا هاي آموزشي و پژوهشي ،  ردهماييبرگزاري گ ـ7ـ7

هاي علمي مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طري  تشوي  و ترغي     فراهم کردن زمينه مناس  جهت انجاا پژوهشـ7ـ8

 متخصصين جوان

 ريزي امور مرتبط با آن لمي گروه پزشكي ايران و برنامههاي ع مشارکت در تشكيل شوراي انجمنـ 7ـ9

 هاي علمي ، پژوهشي در عرصه ملي و در چارچوب ضوابط جاري کشور المللي براي انجاا فعاليت جل   مايت نهادهاي بينـ 7ـ11

 

 فصل سوم ـ عضويت 

 :باشد   عضويت در انجمن به طرق زير مي ـ8ماده 

 و دانشجويي ضاي افتخارياع, اعضاي وابسته, اعضاي پيوسته

 اعضاء پيوسته -0
 .متخصصين ژنتي  انساني و نورولوژي -الف

هاي ژنتي  يا دو مقاله در مجالت معتبر داخلي  که  دايل دو سال سابقه کار در بيماري PhDپزشكان متخصص و دکتراي  کليه  -ب
 . و يا خارجي داشته باشند

 اعضاء وابسته -2
, آناتومي, هاي وابسته مثل فيزيولوژي رشته, علوا اعصاب, هاي ژنتي  انساني اي، کارشناسان ارشد رشته هپزشكان عمومي، دکتراي  رف

 .پاتولوژي و غيره 
اعضاء وابسته با سه سال سابقه كار و داشتن دو مقاله به عنوان نويسنده اول يا دوم و يا ارائه مقاله در دو  كنگره  داخلي  :1تبصره 

 .آيند ه بيماريهاي نوروژنتيك باشند مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درو يا خارجي در زمين

هاي مربوط به آن با حداقل سه سال سابقه كار  و رشته (Neuroscience)هاي ژنتيك و علوم اعصاب  كارشناسان رشته :2تبصره 

الذكر با هيئت مؤسس و سپس                 هاي فوق تأييد و تصويب مدارج و شرايط تبصره  .آيند توانند به عضويت وابسته انجمن در مي

 .بر عهده هيئت مديره مي باشد

 اعضاء افتخاري  -3
 .ليف و کار جال  دارندتأ، کشف،  هاي فوق خدمات ارزنده ها در داخل و يا خارج کشور که در زمينه افراد برجسته اين رشته -الف
 .در پيشبرد اهداف انجمن داشته و يا بنمايند هاي مالي يا معنوي اشخاص نيكوکاري که  مايت  -ب
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 اعضاء دانشجويي -4
 .هاي وابسته علوا اعصاب و کليه رشته, هاي ژنتي  دانشجويان دوره هاي کارشناسي يا باالتر رشته

رسيد به  مديره تعيين و به تصوي  مجمع عمومي خواهد هر ي  از اعضاي انجمن ساالنه مبلغي را که ميزان آن توسط هيات ـ9ماده 

 .عنوان    عضويت پرداخت خواهد کرد 

 .پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي را نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد كرد  ـ1تبصره 

شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادي مجاز به شركت در  نام مالك تعداد اعضاي پيوسته هر انجمن تعداد ثبت ـ2تبصره 

مديره هستند كه حق عضويت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شركت در جلسه مجمع عمومي و  ات هياتانتخاب

 .انتخابات را دريافت كرده باشند 

 

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

 استعفاي کتبي عضو ـ11ـ1

 .نمايد  مديره تعيين مي هيات عدا پرداخت    عضويت ساالنه در مهلتي کهـ 11ـ2

پزشكي به محروميوت   هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظاا زوال يكي از شرايط عضويت و نيز محكوميت يطعي در هياتـ 11ـ3

 .مويت يا داسم از اشتغال به  رف پزشكي است 
 .مدت تعليق عضويت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرف پزشكي است  ـ1تبصره 

تصميم نهايي راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت پس از اطالع و تائيد هيات نظـارت بـر عملكـرد انجمـن بـر       ـ2ره تبص

 .مديره خواهد بود  نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون ، با هيات آيين 3ماده  7اساس موضوع بند 

 

 فصل چهارم ـ اركان انجمن

 : انجمن داراي ارکان زير است ـ11ماده 

 مجمع عمومي  ـ11ـ1

 مديره هيات ـ11ـ2

 بازرو ـ11ـ3

 

 الف ـ مجمع عمومي

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

هوت  توانود از ج  کند و نيوز موي   شود و به امور جاري انجمن رسيدگي مي بار تشكيل مي مجمع عمومي عادي که هر سال ي ـ 12ـ1

 .نوبت و  س  ضرورت زودتر تشكيل گردد 
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العاده که در موايع ضروري براي انجاا اصال ات الزا در اساسنامه و يا اتخاذ تصميم درخصوص انحوالل   مجمع عمومي فوق ـ12ـ2

 .بوود   شود و نتيجه تصميمات آن درخصوص اصالح و تغيير اساسنامه پ  از تصوي  کميسيون يابل اجوورا خواهود   انجمن تشكيل مي
 .گردد  پنجم از اعضاي پيوسته تشكيل مي مديره يا بازرس يا يك العاده به دعوت هيات مجامع عمومي فوق

موس  ، پ  از موافقت اوليه انجمن از کميسيون و  داکثر ظرف شش  اولين جلسه مجمع عمومي عادي با درخواست هيات -3-12

 .شار تشكيل خواهد شد هاي کثيراالنت ماه با درج آگهي در يكي از روزنامه
يابـد و   عالوه يك اعضاي پيوسته رسميت مي العاده هر يك با حضور حداقل نصف به جلسات مجمع عمومي عادي و فوق ـ1تبصره 

 .العاده تصميمات با دوسوم آرا خواهد بود  در مجامع عمومي فوق

مـاه از تـاري     العاده بدست نيامد به فاصله يك چنانچه حدنصاب الزم براي تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي و فوق ـ2تبصره 

شود در اينصورت مجمع با هر تعداد از اعضاي  جلسه اوليه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذكر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي

 .حاضر تشكيل خواهد شد 
 

 : باشد  وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي ـ13ماده 

 هاي ساالنه انجمن مديره و بازرو و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليت تاستماع گزارش هيا  ـ13ـ1
 اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و ميزان    عضويت  ـ13ـ2
 مديره انتخاب و يا عزل اعضاي هيات ـ13ـ3
 البدل  انتخاب ي  نفر از اعضا به عنوان بازرو اصلي و ي  نفر علي ـ13ـ4

 مديره ها و ضوابط اجرايي موردلزوا براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هيات نامه تصوي  کليه آيين ـ13ـ5
 هاي انجمن تعيين روزنامه کثيراالنتشار براي  انتشار آگهيـ 13ـ6

ميسيون نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف ك آيين 11ماده  1ـ در كليه جلسات مجامع عمومي نماينده مذكور در تبصره  تبصره

 .در صورت عدم حضور نماينده كميسيون جلسه رسميت نخواهد يافت . جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد 

 مديره  ب ـ هيات

اعضواي موذکور در جلسوه    . شووند   البدل انتخاب مي نفر به عنوان عضو علي 8نفر است و   7مديره مرک  از  ت اعضاي هيا ـ14ماده 

موديره   بار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب خواهند شد و عضويت در هياتي  سال  3هر مجمع عمومي عادي 

 .افتخاري است 
 .مديره و تصويب مجمع عمومي و تائيد نهايي كميسيون خواهد بود  مديره با پيشنهاد هيات افزايش تعداد هيات ـ1تبصره 

يابد و تصميمات بـا   شود و با حضور دوسوم اعضا رسميت مي يل ميمديره حداقل هر يك ماه يك بار تشك جلسات هيات -2تبصره 

 .اكثريت آراء حاضرين خواهد بود 

 

دار بوا راي کتبوي اکثريوت     رسي  و ي  نفر دبير و ي  نفر خزانه مديره در اولين جلسه ي  نفر رسي  ، ي  نفر ناي  هيات ـ15ماده 

 .مديره مشخص و به تصوي  خواهد رسيد  مه داخلي هر انجمن در جلسات هياتنا در ضمن آيين. نمايد  مديره انتخاب مي اعضاي هيات
 .اين دو مسئوليت انتخاب شوندبه سمت يكي از  رئيس انجمن و دبير انجمن بيش از دو دوره متوالي نمي توانند   -1تبصره 
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مديره و نماينـده قـانوني و شخصـيت     مديره مسئول اداره امور جاري انجمن و مجري كليه مصوبات هيات رئيس هيات  -2تبصره  

 .حقوقي انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود 

هاي رسمي اداري بـا  امضـاي    دار و مهر انجمن و نامه مديره و  امضاي خزانه كليه اوراق تعهدآور با امضاي رئيس هياتـ 3تبصره 

 .رئيس خواهد بود  مديره و در غياب او نايب رئيس هيات

( مديره  به تشخيص هيات) جلسه متناوب بدون دليل موجه  5جلسه متوالي و يا  3مديره  هريك از اعضاي هيات چنانچه ـ4تبصره 

 .در جلسات شركت ننمايد مستعفي شناخته خواهد شد 

البـدل بـراي مـابقي دوره عضـويت بـه       مديره عضو علـي  در صورت استعفا و بركناري و يا فوت هريك از اعضاي هيات ـ5تبصره 

 .ني وي تعيين خواهد شد جانشي

 

مديره موظف است ظرف  داکثر چهارماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخوواني مجموع عموومي و انتخواب      هيات ـ16ماده 

مديره جديد با  ضور نماينده کميسيون ايداا و بالفاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي بوه کميسويون    هيات
 . ايندارسال نم
 .مديره جديد از سوي كميسيون ، مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت مديره قبلي تا تائيد هيات هيات تبصره ـ

 

 : مديره  وظايف و اختيارات هيات ـ17ماده 

 العاده دعوت مجامع عمومي عادي و فوق ـ17ـ1

 اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي  ـ17ـ2

 هاي علمي ، فني و پژوهشي با رعايت يوانين و مقررات جاري کشور سخنراني و گردهماييتشكيل جلسات  ـ17ـ3

 هاي اجرايي نامه تهيه ضوابط و مقررات و آيين ـ17ـ4

 هاي انجمن براي اراسه به مجمع عمومي تهيه گزارش ساالنه فعاليت ـ17ـ5

 تهيه ترازنامه و اراسه آن به مجمع عمومي ـ17ـ6

 هاي مالي براي انجمن کم  يبول هدايا و ـ17ـ7
 پيشنهاد اصال ات و تغييرات در اساسنامه به مجامع عمومي  ـ17ـ8
 اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه  ـ17ـ9
 هاي اجرايي و تخصصي مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنها تشكيل کميته ـ17ـ11
 مع علمي داخلي و خارجي با رعايت يوانين و مقررات کشورانتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجاـ 17ـ11
شود در تماا مراجع و مرا ل دادرسي  ايامه دعوي کليه اشخاص  قيقي و  قويي و دفاع از دعاوي که عليه انجمن ايامه مي ـ17ـ12

 با    تعيين وکيل و توکيل غير
 ي با رعايت يوانين و مقررات جاري کشور اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارج ـ17ـ13
 العاده پيشنهاد انحالل انجمن به مجمع عمومي فوق ـ17ـ14



 

 

 

 
 
 

 معاونت آموزشي و امور دانشجويي

 دبيرخانه كميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي



 

 ج ـ بازرس

ي  بار در جلسوه مجموع   سال  3البدل خواهد بود که هر  علي(......... نفر  8يا  0) انجمن داراي ي  نفر بازرو اصلي و  ـ18ماده 

 .پيوسته انتخاب خواهند شد عمومي عادي با راي مخفي از ميان اعضاي 
 :وظايف بازرو به شرح زير است  ـ19ماده 
 بررسي کليه اسناد و مدارك مالي انجمن و تهيه گزارش براي اراسه به مجمع عمومي ـ19ـ1
 مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و اراسه به مجمع عمومي بررسي گزارش ساالنه هيات ـ19ـ2
 مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي گزارش هرگونه تخلف هيات ـ19ـ3
 العاده در موارد ضروري  دعوت از مجمع عمومي فوق ـ19ـ4

تواند اسناد و دفواتر موالي انجمون را از     مديره بدون    راي مجاز است و در هر زمان مي شرکت بازرو در جلسات هيات ـ21ماده 
 .رسي يرار دهد مديره مطالبه و مورد بر هيات
روز يبول از   45هاي ساالنه انجمن و ترازنامه مالي آن را  دايل  مديره گزارش فعاليت در پايان هر سال مالي رياست هيات ـ21ماده 

 . تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي ساالنه براي تاسيد در اختيار بازرو يرار خواهد داد 
 

 فصل پنجم ـ منابع مالي انجمن
 : ع مالي انجمن عبارتست از مناب ـ22ماده 
    عضويت اعضا ـ22ـ1
 هاي اشخاص  قيقي و  قويي  از محل هدايا و کم  ـ22ـ2
 هاي آموزشي ، پژوهشي و فني و انتشاراتي  درآمد  اصل از فعاليت ـ22ـ3
 و ساير ارگانها هاي مالي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  مايت ـ22ـ4
 

 ل انجمنفصل ششم ـ موارد انحال
العاده به هر دليل انجمن  اعضاي پيوسته و تصوي  مجمع عمومي فوق 7/0مديره يا بازرو و يا  در صورت درخواست هيات ـ23ماده 

 .گردد  منحل مي
تسوويه و تعيوين     گيرد در همان جلسه نسبت به انتخواب هيوات   العاده که تصميم به انحالل انجمن مي مجمع عمومي فوق ـ24ماده 
 .وريت آن ايداا خواهد کرد مدت مام
ختم عمليات تسويه . نمايد  العاده انجمن گزارش ايدامات خود را اراسه مي هيات تسويه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق ـ25ماده 

يسويون  العاده برسد و در روزنامه رسمي و يكي از جرايد کثيوراالنتشار آگهي شوود و مراتو  بوه کم    بايد به تصوي  مجمع عمومي فوق
 .اعالا گردد 
ـ  هاي انجمن پس از وضع ديون و مخارج و تصويب هيات تسـويه و نيـز اطـالع كميسـيون بـه يكـي از        باقيمانده دارايي تبصره 

 .تحقيقاتي كشور اهدا خواهد شد  موسسات آموزشي

 



 

 

 

 
 
 

 معاونت آموزشي و امور دانشجويي

 دبيرخانه كميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي



...................               ......تبصره در تاري  ............. ماده و  26فصل و   6اين اساسنامه مشتمل بر  -26ماده 
 .به تصويب مجمع عمومي موسس رسيد 


