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 رانیا   دریایی یک ست پزشیانجمن زاساسنامه  

 

 فصل اول: کلیات و اهداف 

  یز و واحدهاکان مرایم   افته دریان  سازم  یارکهم  و  ی، توانمندسازردنک، هدفمند  یسامانده  به منظور  :1  مادة 

  یی دارو،  یک، پزش ییایدر   ی ستیعلوم ز  یهانه یزم  ه درک ال  کیومد یو ب  یی ع داروی، صنای، درمانی، آموزش یپژوهش

  ییایدر  یکست پزش یند، انجمن زینمای وشش م کارائه خدمات سالمت    د دانش و یبه تول   یی ایدر  ی ست فناوریو ز

 گردد. می  لیکشود؛ تشمی   دهین اساسنامه انجمن نامیا ن پس دریه از اک ران یا

 

  ند.کت می فعالی زیست فناوری های علمی و پژوهشی و  انتفاعی است و در زمینه ای غیرسسه ؤانجمن م :2  مادة

 . باشد ثبت دارای شخصیت حقوقی بوده و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می   انجمن از تاریخ

 

بوشهر به نشانی: خیابان معلم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  مرکز انجمن در شهر    :3  مادة

موافقت کمیسیون انجمن های  آن پس از    باشد و شعبمی   بوشهر، دفتر انجمن زیست پزشکی دریایی ایران 

 . تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شودعلمی می 

 

تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام نماید مشروط بر  هیأت مدیره می   :هتبصر

های علمی وزارت  ن انجمنآنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار اعالم گردیده و کتباً به اطالع کمیسیو

 . و اعضاء برسد درمان و آموزش پزشکی ، بهداشت

 

شود و ملزم به رعایت قوانین  خ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می انجمن از تاری  :4  مادة

 .باشد کشور جمهوری اسالمی ایران می 

 

 

 ها و فعالیت وظایففصل دوم: 

این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد    1  ةکور در مادمذ   هایبه منظور نیل به هدف:  5  مادة 

 : آورد

ه به  ک  یمتخصصان پژوهشگران و ان یم ییالزم جهت هم افزا یرساخت هایفراهم آوردن ز  ه وک جاد شبیا :1-5

 وند دارند.یپ ییایدر ی ست فناوریز و  یی ایدر یکست پزش یعلوم ز با یاگونه 
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 یالمللن یب و  یا، منطقه ی سطح مل ر د یعلم یهایی ل گردهمایکتش  :2-5

 ییایدر ی ست فناوریز  و یکست پزش یعلوم ز حوزه  در  یات علمینشر تب وک  انتشار :3-5

،  یریشگ یپ  یارهاکارائه راه  و  ییایدر  یست فناوریز   و  یکست پزش یعلوم ز  نهیزم  آموزش در  : پژوهش و4-5

 جامعه  و  کیادمک درمان درسطح آ  ص ویتشخ

  یهاعرصه   ز رشد در کمرا   ان و یدانش بن  یهاتکر، ش صنعت  ، فعاالن عرضه نانیارآفرکق  یوشت  ت و یحما  : 5-5

 یفناور  علم و  یهاک با پار یارکقالب هم در  یی ایدر ی ست فناوریز و  ی کست پزش یعلوم ز

 یی دارو  سالمت و  عرصه  افزوده در  ارزش   محصوالت با  یسازی جهت تجار  یعلم  یارهاکارائه راه  ت ویحما  :6-5

 

 

 ت ی ط عضویانواع و شرا :سومل فص

 . است ریت به شرح زیط عضویانواع شرا :6 مادة 

 : وستهیت پیعضو: 1-6

ست  ی، زیک، پزش یستی علوم ز  نهیزم  ارشد در  یارشناس کدرجه    یه حداقل داراک   ی افراد  سسان انجمن ومؤ

 ند. یانجمن درآ تهوس ی ت پیعضوتوانند به ی( باشند، مرهیئت مد یص ه یبه تشخوابسته )  یرشته ها در  ی فناور

 : ت وابستهیعضو : 2-6

و    یست فناور ی، زیک، پزش یستیعلوم ز  نه یزم  هستند و در   یارشناس کدرجه    یه حداقل داراک   ی سانکه  یلک

 ند. یت وابسته انجمن درآیتوانند به عضومی  ت دارند،یره( فعالیئت مد یص هی به تشخوابسته )  یهارشته

 : ییت دانشجویعضو : 3-6

ز   یهانه ی زم  ه در ک   ی انیدانشجو  ه یلک فناوری، زی ک، پزش یستیعلوم  )  یهاو رشته   ی ست  ص  یبه تشخوابسته 

 ند. یانجمن درآ یی ت دانشجویتوانند. به عضومی  تمام مقاطع اشتغال دارند  ل در ی( به تحصرهیئت مد یه

 : یت افتخاریعضو: 4-6

هاشخصی علمک   یخارج  و   ی رانیا  یت  مقام  برجسته    ی ه  وآنان  اهدایپ  در  بوده  تشبرد  انجمن    ی هاالش ف 

انجمن به   ره یت مد یب هئیتصو مربوطه و   ی تخصص  ته یمکشنهاد یتوانند به پی اند منشان داده از خود  ی اارزنده

 ند.ینائل آ یت افتخار یعضو

 (حقوق) یسساتمؤ یاعضا : 5-6

درک  ییهاسازمان پژوهش  یعلم  یها نهیزم  ه  راستا  یو  فعالاهداف    یدر  م یانجمن  مینمایت  به  تواننیند  د 

 ند.یت وابسته انجمن درآیعضو

  و   یست فناوریو ز یک ، علوم پزش یستیعلوم ز یهااز رشته  ی کی در یارشناس ک درجه یه دارا ک  یافراد  :هتبصر

رشتهی )  یهاا  تشخوابسته  هیبه  مد یص  فعالیئت  میره(  باشند  داشته  تصویت  با  هیتوانند  مد یب  به یئت    ره 



3 
 

 ند.یوسته انجمن درآیت پیعضو

 

گردد، به عنوان حق  ین م ییتع  یزان آن توسط مجمع عموم یه مک را    ی ساالنه مبلغ  یاز اعضا  ک ی  هر  :7  مادة

 رد.کت پرداخت خواهند یعضو

 ند. کیجاد نمیعضو ا یانجمن برا  یی نسبت به دارا یی ادعا چگونه حق ویت هی پرداخت حق عضو: 1 تبصرة

 هستند. ت معاف یانجمن از پرداخت حق عضو ی افتخار یاعضا :2  تبصرة

 

 :ابد یمی  ر خاتمه ی از موارد ز یکی ت در یعضو :8 مادة

 ی تبک  یاستعفا :1-8

 ت ساالنهی عدم پرداخت حق عضو :2-8

 .ره استیئت مد یه ت باید خاتمه عضویتائ ه: تبصر

 

 

 ارکان انجمن  :فصل چهارم

 : ارکان اصلی انجمن عبارتند از :9 مادة 

 مجمع عمومی  (الف

 هیأت مدیره  (ب

 بازرس  (ج

 

 جمع عمومی م (الف

 .شودمجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می  :10 مادة 

وکالتاً( و یا رأی کتبی نصف  شود و با حضور )اصالتاً یا  مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می  : 1-10

 .عتبر استیابد و تصمیمات اکثریت آراء مبعالوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می 

که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز   در صورتی : 2-10

 . شود و با هر تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافتمی  بعد تشکیل

ی کتبی یک  امجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس و یا با تقاض  : 3-10

 .شودتشکیل می   پیوسته یاعضا سوم

صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیراالنتشار است و باید ه  دعوت برای تشکیل مجمع عمومی ب   :1  تبصرة
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 . اعضای پیوسته برسد حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطالع 

ق العاده نمایند. مشروط  توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فویک سوم اعضای پیوسته می   :2  تبصرة 

نان پاسخ منفی داده باشند و در چنین حالتی، آنان بایستی  که هیأت مدیره و بازرس انجمن به تقاضای آ  بر آن 

 .ح نمایند ، عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرس را تصریدر آگهی دعوت

موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه    در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً  :3  تبصرة

 . یأت رئیسه مجمع از میان اعضای حاضر انتخاب خواهند شد ذکر شده است و ه

 

 : العادهظایف مجمع عمومی عادی و فوق و :11 مادة

 رس انتخابات اعضای هیئت مدیره و باز: 1-11

 تصویب خط مشی انجمن: 2-11

 و بازرس بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره   : 3-11

 تعیین میزان حق عضویت :4-11

 .تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه: 5-11

 .عزل هیأت مدیره و بازرس  : 6-11

 .تصویب انحالل انجمن  :7-11

ترازنامه،  :  8-11 و تصویب  هزینه بررسی  و  درآمدها  آتی  صورتحساب  بودجه سال  و  مالی گذشته  های سال 

 .انجمن

 نجمنهای اشار برای درج آگهی تعیین روزنامه کثیراالنت: 9-11

 . شودای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه  :1 تبصرة 

 .شوند م و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می اعضای هیأت رئیسه انجمن با اعال :2  تبصرة

را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا   اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود   :3  تبصرة

 .ند اکرده 

تشکیل    11-7و    11-6،  11-5مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در مواد بندهای    :4  تبصرة

 .شودمی 

 

 هیأت مدیره ( ب

  باشد که هر دو سال یک البدل می نفر عضو علی   2نفر عضو اصلی و    8هیأت مدیره انجمن مرکب از    :12  مادة 

 .شوند بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می
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 . برای هیئت مدیره بالمانع استاعضا  انتخاب مجدد: 1-12

 . عضویت در هیأت مدیره افتخاری است: 2-12

 : وند ش می   انتخاباعضای هیئت مدیره به شرح زیر  :1تبصرة

 ای علوم زیستی هنفر در رشته  دوالف( 

 های علوم پزشکی ب( سه نفر در رشته

 های علوم دارویی ج( سه نفر در رشته

 زیست فناوری د( دو نفر در رشته 

بوده و به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب  رأی    بیشتریننفر که دارای    دو های باال  ه( از بین هر یک از تخصص 

 .البدل انتخاب خواهد شد و علی به عنوان عض اند،نشده

روز پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به    ماه  یکهیأت مدیره حداکثر  :  3-12

 . نمایند تفکیک وظایف خود اقدام می 

های رسمی با  ا امضای رئیس و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه آور و اوراق بهادار بکلیه اسناد تعهد   : 4-12

 .مضای رئیس یا نایب رئیس معتبر استا

هیأت مدیره موظف است برحسب نیاز و حداقل یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال  :  5-12

 .دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است

متخذه با اکثریت آرای موافق،    یابد و تصمیماتجلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می :  6-12

 . معتبر است

از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری    : 7-12 کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس 

 .شودمی 

و:  8-12 اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است  به    شرکت  بدون عذر موجه  اعضا  از  غیبت هر یک 

 . و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بودتشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی  

البدل برای مدت باقیمانده  در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی   : 9-12

 .تعیین خواهد شد دوره عضویت به جانشینی وی 

 . شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است :10-12

ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع    4هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر   :11-12

 .عمومی اقدام نموده و نتایج حاصله را برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نمایند 

بهداشت،  رت  های علمی وزا: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن هتبصر

 .عهده خواهد داشته مسئولیت امور انجمن را ب  درمان و آموزش پزشکی

 :باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر استهیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می : 13 مادة
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 اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی : 1-13

 ها ن وظایف و نظارت بر فعالیت آن های علمی انجمن، تعییتشکیل گروه  :2-13

ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول  تواند هر اقدام و معامله هیأت مدیره می :  3-13

هین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم  و تبدیل به احسن یا تر

 . هد تصویب مجمع عمومی است، انجام د

جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صالحیت خاص   :4-13

اد برای  اختیارات الزم  کلیه  است، هیأت مدیره  موضوع  مجامع عمومی  رعایت حدود  به  را مشروط  امور  اره 

 . باشد فعالیت انجمن دارا می 

های انجمن برای تصویب در مجمع  ی، صورتحساب درآمدها و هزینه تهیه گزارش ساالنه، تنظیم تراز مال  :5-13

 . عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر

ی و حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق  اقامه دعاوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیق:  6-13

 .تعیین وکیل و حق توکیل به غیر

  جمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجیانتخاب و معرفی نمایندگان ان: 7-13

 های علمی در چارچوب وظایف انجمن اجرای طرح ها و برنامه : 8-13

 های مالی جلب هدایا و کمک : 9-13

 های تحقیقاتی و آموزشی هدای بورس ا: 10-13

ن و مقررات  اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانی:  11-13

 . جاری کشور

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی های علمی های الزم به کمیسیون انجمنارسال گزارش : 12-13

 

 بازرسان  (ج

مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای    :14  مادة 

 .نماید می  سال انتخاب 2مدت 

 .مانع استخاب مجدد بازرس بالانت  :هتبصر

 

 : وظایف بازرس به شرح زیر است  :15 مادة

 مجمع عمومی بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای  :1-15

 بررسی گزارش ساالنه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطالع مجمع عمومی  : 2-15

 از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره : 3-15
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ید از سوی هیأت  کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط با  :هتبصر

 . مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد

 

 

 های علمی انجمن گروه  :فصل پنجم

تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیئت    های زیر راها و کمیته تواند گروهانجمن می   :16  مادة 

 . شود به فعالیت بپردازند مدیره تعیین می 

 های تخصصی گروه ( 1

 آموزش  ه کمیت ( 2

 فناوری اطالعات و ارتباطات کمیته  (3

 پژوهش و فناوری  کمیته ( 4

 پذیرش و روابط عمومی  کمیته ( 5

 علمی های و همایش هاگردهمایی کمیته (  6

 المللروابط بین  میته ک( 7

 های پژوهشی بودجه و جذب گرانت کمیته  (8

 .ها با هیأت مدیره انجمن استها و کمیته تشکیل گروه تهیه و تصویب آیین نامه   :1-16

 

 

 بودجه و مواد متفرقه :فصل ششم

 :منابع مالی انجمن عبارتند از :17 مادة 

 حق عضویت اعضا: 1-17

 ای و فنی ائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره درآمدهای ناشی از ار : 2-17

 هادریافت هدایا و کمک  :3-17

 .این اساسنامه خواهد شد  5عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده  کلیه : 4-17

 

های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی  درآمدها و هزینه   :18  مادة

 .شودارسال می  ن و آموزش پزشکیبهداشت، درماون انجمن های علمی وزارت به کمیسی

 

 . دشوهای کشور نگهداری می کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانک   :19 مادة
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هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام   :20 مادة

 .توانند مبادرت به انجام معامالت با مؤسسه نمایند ایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی یا سرم

 

های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن  فعالیت   های مالی و غیر مالی مرتبط باکلیه مدارک و پرونده  :21  مادة

 .دار قرار خواهد گرفتراجع صالحیت شود و در مواقع الزم در اختیار مراجع نظارت و سایر منگهداری می 

 

بهداشت، درمان  های علمی وزارت  هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون انجمن   :22  مادة

 .معتبر استو آموزش پزشکی  

 

انجمن تابعیت جمهوری اسالمی ایران دارد و اعضای انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به    :  23  مادة

 .سیاسی را ندارند های حزب گروه 

 

ای را برای پرداخت دیون  در صورت تصویب انحالل توسط مجمع عمومی همان مجمع هیأت تسویه  :24 مادة

از وصول مطالبات و پرداخت   انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس  انجمن  و وصول مطالبات 

به یکی    زشکی بهداشت، درمان و آموزش پت  های منقول و غیر منقول انجمن را با نظر وزارها کلیه دارایی بدهی

 . از مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور واگذار کند 

 

  ........... .......زیر ماده در جلسه مورخ    60تبصره و    17ماده و    25فصل و    6این اساسنامه مشتمل بر    : 25  مادة

 . العاده به تصویب رسید مجمع عمومی فوق 

 

 

 

 


