اساسنامه انجمن علمي متخصصين بيماريهاي گوارش وكبد ايران
فصل اول كليات

ماده  -1باستناد مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ  77/8/7شووراياايي انالو ف فرگن وي و
آئين نامه مربوط به آن ،انجمن علمي متخصصين بيماريهاي دست اه گوارش ايران بور اسوام موواد آ وي
شكيل مي ردد ،كه در سطور باد بطور خ صه “ انجمن “ ناميده ميشود.
ماده  -2انجمن صرفا در زمينه گاي علمي ،حاليالا ي ،خصصي و فني مربوط فااييت مينمايود و اعاواي
آن بنام انجمن حق فااييت سياسي يا وابست ي به دستجات و احزاف سياسي را ندارند.
ماده  -3انجمن غير انتفاعي بوده و از اريخ صويب كميسيون موضوع ماده  4مصوبه دويست و شصوت و
دومين جلسه شوراياايي انال ف فرگن ي و ثبت در اداره ثبت شركتها داراي شخصيت حالوويي اسوت و
رئيس گيات مديره آن نماينده يانوني انجمن مي باشد.
ماده  -4مركز انجمن در هران است و شاب آن ميتواند در گر منطاله از كشور شكيل شود.
ماده  -5انجمن داراي ابايت ايراني است.
ماده  -6انجمن از اريخ صويت اين اساسنامه براي مدت نامحدود شكيل ميشوود و ملوزم بوه رعايوت
يوانين جمهوري اس مي ايران است.

فصل دوم – شرح وظائف و اگداف
ماده  -7به منظور نيل به اگداف مذكور در ماده  2اساسنامه انجمن ،ايدامات و فااييتهواي زيور را بامول
خواگد آورد.
 -7-1ايجاد ار باط علمي ،فني ،حاليالا ي ،آموزشي و بوادل نظور بوين محالالوان ،متخصصوان و سواير
كارشناساني كه بنحوي با شاخه گاي گوناگون بيماريهاي دست اه گوارش وكبد سر و كار دارند.
 -7-2گمكاري با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و دانش اگها و موسسات آموزشي و پژوگشي
در برنامه ريزي امور آموزشي ،پژوگشي و برگزاري گردگمائيها و بازآموزي.
 -7-3ارزيابي و بازن ري برنامه گاي آموزشي ،پژوگشي و ارائه پيشنهادگاي الزم در مسائل مذكور.
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 -7-4ارائه خدمات آموزشي ،علمي ،پژوگشي ،فني و شناساندن رشته خصصي گوارش.
 -7-5رغيب و شويق دانشمندان ،پژوگش ران و دانشجويان در پيشبرد فااييتهاي علموي پژوگشوي و
آموزشي.
 -7-6هيه و دوين و انتشار نشريات علمي ،آموزشي و برگزاري گردگمائيهواي بواز آمووزي آموزشوي و
پژوگشي در سطوح داخلي و خارجي با رعايت يوانين و مالررات جاري كشور.
-7-7پيشنهاد ضوابط علمي و عملي الزم براي احراز خصص در اين رشته.
-7-8اظهار نظر در ميزان و ضابط ارفه گاي پزشكي اين رشته (مااينه ،اعمال شخيصي و درماني)
-7-9فراگم آوردن أمين شغلي و حفظ ودفاع از حالوق مشروع اعااء انجمن.
 -7-17ش براي فراگم آوردن وسائل مورد نياز اين رشته.

فصل سوم – عاويت
ماده  -8عاويت در انجمن به طرق زير مي باشد:
 -8-1-1عاويت پيوسته :گيات موسس انجمن و كليه افرادي كه حدايل داراي درجه خصوص يوا فووق
خصص در يكي از رشته گاي بيماريهاي دست اه گوارش و كبد كه مدرک آنان از طورف مراجور رسومي
كشور أييد شده است ميتوانند طبق ضوابط مذكور در اين اساسنامه به عاويت انجمن در آيند.
-8-1-2متخصصين داخلي چهارسايه كه يک يا دو سال آخر دوره خصصي را در بخش گوارش گذرانوده
و پس از فارغ ايتحصيل شدن حدايل  4سال فااييت مستمر در رشته گوارش در مراكز علمي يوا درمواني
داشته و ص حيت آنان به أييد كميسيون ايين ص حيت انجمن برسد.
-8-1-3متخصصين داخلي كه پس از فارغ ايتحصيل شدن در يكي از مراكز دانش اگي حدايل بمودت 6
سال مستمر در رشته گوارش فااييت داشته و ص حيت آنها به أييد كميسيون ايين صو حيت انجمون
برسد.
-8-1-4متخصصين داخلي كه پس از فارغ ايتحصيل شدن حدايل  17سوال فااييوت شوغلي مسوتمر در
رشته گوارش داشته و ص حيت آنها به أييد كميسيون ايين ص حيت انجمن برسد.




2

 -8-2عاويت وابسته :افرادي كه حائز شرايط زير باشند ميتوانند به عاويت وابسته انجمن در آيند.
كليه كسانيكه داراي درجه دكترا در يكي از رشته گاي پزشكي بوده و ص حيت ماادل خصص يوا فووق
خصص آنها به اييد مراجر ص حيت دار در نظام پزشكي يا يكي از دانش اه گاي علوم پزشكي برسد.
 -8-3عاويت افتخاري :شخصيت گاي ايراني و خارجي كه مالام علمي ،فرگن ي و اجتماعي آنوان حوائز
اگم يت خاص باشد و يا در پيشبرد اگداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده اي نمووده باشوند ميتواننود بوه
عاويت افتخاري پذيرفته شوند.
بصره  -1اعااي وابسته ميتوانند با احراز شرايط و صويب گيات مديره به عاوويت پيوسوته برگزيوده
شوند.
بصره  -2اعااي پيوسته انجمن بايستي شرايط گيات موسس و گيات مديره مذكور در ماده  7آئين نامه
نحوه شكيل و شرح وظائف كميسيون موضووع مواده  4مصووبه دويسوت وشصوت و دوموين جلسوه
شوراياايي انال ف فرگن ي را دارا باشند.
ماده  -9گر يک از اعااي انجمن ساالنه مبلغي را كه ميزان آن وسط گيات مديره ايوين و بوه صوويب
مجمر عمومي خواگد رسيد به عنوان حق عاويت پرداخت خواگد كرد.
بصره – پرداخت حق عاويت گيچ ونه حق و ادعايي را نسبت به دارائي انجمن براي عاو ايجاد نخواگد
كرد.
ماده  -17عاويت در انجمن در يكي از موارد زير خا مه مي يابد:
 -17-1استافاي كتبي عاو.
 -17-2عدم پرداخت حق عاويت ساالنه در مهلتي كه گيات مديره ايين مي نمايد.
 -17-3زوال يكي از شرايط عاويت ونيز محكوميت يطاي در گيا هاي بدوي و عوايي انتظوامي سوازمان
نظام پزشكي به محروميت مويت يا دائم از اشتغال به حرفه پزشكي.
بصره  -1مدت اليق عاويت ماادل مدت محروميت از اشتغال به حرفه پزشكي است.
بصره -2صميم نهائي راجر به عدم پذيرش و نيز خا مه عاويت پس از اط ع و اييد گيات نظارت بور
عملكرد انجمنها موضوع بند 7ماده  13آئين نامه با گيات مديره خواگد بود.
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فصل چهارم – اركان انجمن
ماده  -11انجمن داراي اركان زير است:
 -11-1مجمر عمومي
 -11-2گيات مديره
 -11-3بازرم
ايف – مجمر عمومي
ماده  -12مجمر عمومي از گردگمائي اعااء پيوسته انجمن به دو صورت زير شكيل مي ردد:
 -12-1مجمر عمومي عادي كه گر سال يكبار شكيل ميشود و به امور جاري انجمن رسيدگي مي كنود و
نيز مي واند از جهت نوبت حسب ضرورت بطور فوق ايااده شكيل شود.
 -12-2مجمر عمومي فوق ايااده كه در مواير ضروري براي انجام اص حات الزم در اساسنامه و يا ا خوا
صميم در خصوص انح ل انجمن شكيل ميشود و نتيجوه صوميمات آن در خصووص اصو ح و غييور
اساسنامه پس از صويب كميسيون موضوع ماده  4مصوبه دويسوت و شصوت و دوموين جلسوه 77/8/7
شوراياايي انال ف فرگن ي يابل اجرا خواگد بود .مجامر عمومي به دعوت گيات مديره يا بازرم يا  1/5از
اعااء پيوسته شكيل مي ردد.
بصره  -1جلسات مجمر عمومي عادي و فوق ايااده گر يک با حاور حدايل نصف به ع وه يوک اعاواء
رسميت مي يابد و صميمات با اكثريت آراء خواگد بود.
بصره  -2مجامر عمومي در اويين جلسه خود يكنفر را از بين اعااء به عنوان رئيس مجمور و دو نفور را
بانوان منشي انتخاف مي نمايد .جلسات مجمر عمومي عادي و فوق ايااده با كر اريخ و محل شكيل و
دستور جلسه يكماه يبل از شكيل مجمر از طريق انتشار آگهي در روزنامه و يا عندايلزوم دعوت كتبوي
به اط ع اعااء خواگد رسيد.
بصره  -3چنانچه حد نصاف الزم براي شكيل جلسات مجمر عمومي عادي و فوق ايااده بدست نيامد به
فاصله يكماه از اريخ جلسه اوييه ،نسبت به دعوت مجدد بهمان نحو با كر نتيجه دعووت يبلوي ايودام
ميشود در اينصورت مجمر با گر اداد از اعااء حاضر شكيل خواگد شد.
ماده  -13وظائف مجمر عمومي عادي به شرح زير مي باشد.
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 -13-1استماع گزارش گيات مديره و بازرم و رسيدگي و ا خا صميم نسوبت بوه گوزارش فااييتهواي
ساالنه انجمن.
 -13-2ا خا صميم نسبت به رازنامه و بودجه انجمن و ميزان حق عاويت.
-13-3انتخاف و يا عزل اعااء گيات مديره.
 -13-4انتخاف يک نفر از اعااء بانوان بازرم اصلي و يكنفر علي ايبدل .
 -13-5صويب كليه آئين نامه گا و ضوابط اجرائي مورد يزوم براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد گيات
مديره.
 -13-6ايين روزنامه كثيراالنتشار براي انتشار آگهي گاي انجمن.
بصره – در كليه جلسات مجامر عمومي نماينده مذكور در بصره  1ماده 17آئين ناموه نحووه شوكيل و
شرح وظائف كميسيون موضوع ماده  4مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ  77/8/7شوراياايي
انال ف فرگن ي جهت حاور در جلسه دعوت خواگد شد .در صورت عودم حاوور نماينوده كميسويون
جلسه رسميت نخواگد يافت.
ف – گيات مديره:
ماده  -14اعااي گيات مديره مركب از(نه) نفر است كه دو نفر بانوان عاو علي ايبدل انتخاف مي شوند.
اعااي مذكور در جلسه مجمر عمومي عادي گر سه سال يكبار با راي مخفي از ميوان اعاواي پيوسوته
انجمن انتخاف خواگند شد و انتخاف مجدد آنان ب مانر است عاويت در گيات مديره افتخاري است.
بصره -جلسات گيات مديره حدايل گر دو ماه يكبار شكيل ميشود و با حاور دوسوم اعاواء رسوميت
مي يابد و صميمات با اكثريت آراء خواگد بود.
ماده  -15گيات مديره در اويين جلسه يكنفر رئيس ،يكنفر نائب رئيس و يكنفر مدير عامل (عندايلزوم) و
يک نفر خزانه دار با راي كتبي اكثريت اعااي گيات مديره انتخاف مي نمايد.
بصره  -1رئيس گيات مديره مسئول اداره امور جاري انجمن و اجوراي كليوه مصووبات گيوات موديره و
نماينده يانوني شخصيت حالويي انجمن در نزد مراجر مختلف خوگد بوود و بانووان نماينوده انجمون در
شوراي برنامه ريزي انجمن گاي خصصي و فوق خصصي جاماه داخلي شركت خواگد كرد.
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بصره  -2امااي اوراق اهد آور با رئيس گيات مديره گمراه با امااي خزانه دار و مهر انجمن و بور ناموه
گاي رسمي اداري با امااي رئيس گيات مديره و در غياف او نائب رئيس خواگد بود.
بصره  -3چنانچه گر يک از اعااي گيات مديره سه جلسه متوايي و يا پنج جلسه متناوف در سال بدون
دييل موجه (به شخيص گيات مديره) در جلسات شركت ننمايد مستافي شناخته خواگد شد.
بصره  -4در صورت استافاء ،بر كناري و يا فوت گر يک از اعااي گيات مديره عاو علوي ايبودل بوراي
مابالي دوره عاويت به جانشيني وي ايين خواگد شد.
ماده  -16گيات مديره موظف است ظرف حداكثر چهار ماه پيش از پايان صدي خود نسبت به فراخوواني
مجمر عمومي و انتخاف گيات مديره جديد ايدام و ب فاصله نتايج را گمراه با صور جلسه مجمر عموومي
براي بررسي به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ارسال نمايد.
بصره – گيات مديره يبلي با ائيد گيات مديره جديد از سوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
مسئوييت امور انجمن را بر عهده خواگد داشت.
ماده  -17وظائف و اختيارات گيات مديره:
 -17-1دعوت مجامر عمومي عادي و فوق ايااده.
 -17-2اجراي صميمات متخذه در مجامر عمومي.
 -17-3شكيل جلسات سخنراني و گردگمائي گاي علمي ،فني و پژوگشي با رعايت يووانين و مالوررات
جاري كشور.
 -17-4هيه ضوابط و مالررات و آئين نامه گاي اجرائي.
 -17-5هيه گزارش ساالنه فااييتهاي انجمن براي ارائه به مجمر عمومي.
 -17-6هيه رازنامه و ارائه آن به مجمر عمومي.
 -17-7يبول گدايا و كمكهاي مايي براي انجمن.
 -17-8پيشنهاد اص حات و غييرات در اساسنامه به مجمر عمومي فوق ايااده.
 -17-9اداره امور انجمن در چهار چوف مفاد اساسنامه.
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 -17-17شكيل كميته گاي اجرائي و خصصي مختلف و ايين نوع فااييت و نظارت بر آنها.
 -17-11انتخاف و مارفي نمايندگان انجمن به مجامر علمي داخلي و خارجي با رعايت يووانين و مالوررات
كشور.
 -17-12ايامه دعوي عليه اشخاص حاليالي وحالويي و دفاع از دعاوي كه عليه انجمون اياموه ميشوود در
مام مراجر و مراحل دادرسي با حق ايين وكيل و حق وكيل غير.
 -17-13ا خا صميم نسبت به عاويت انجمن در مجامر داخلي و خارجي با رعايت يووانين و مالوررات
جاري كشور.
 -17-14پيشنهاد انح ل انجمن به مجمر عمومي فوق ايااده.
ج – بازرم
ماده  -18انجمن داراي يک نفر بازرم اصلي و يكنفر علي ايبدل خواگد بود كوه در گور سوال يكبوار در
جلسه مجمر عمومي عادي با راي مخفي از ميان اعااي پيوسته انتخاف خواگند شد.
ماده  -19وظائف بازرم به شرح زير است:
 -19-1بررسي كليه اسناد و مدارک مايي انجمن و هيه گزارش براي ارائه به مجمر عمومي.
 -19-2بررسي گزارش ساالنه گيات مديره اعم از مايي و غير مايي و هيه گوزارش از عملكورد انجمون و
ارائه آن به مجمر عمومي.
 -19-3گزارش گر گونه خلف گيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمر عمومي.
 -19-4دعوت از مجمر عمومي فوق ايااده در موارد ضرروي.
ماده  -27شركت بازرم در جلسات گيات مديره بدون حق راي مجاز است و در گر زمان ميتواند اسناد و
دفا ر مايي انجمن را از گيات مديره مطايبه و مورد بررسي يرار دگد.
ماده  -21در پايان گر سال مايي رياست گيات مديره گزارش فااييتهاي ساالنه انجمن و رازنامه آن واحد
را حدايل  45روز يبل از شكيل اويين جلسه عمومي ساالنه براي ائيد در اختيار بازرم يرار خواگد داد.
ماده  -22منابر مايي انجمن عبار ست از:
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 -22-1حق عاويت اعااء
 -22-2از محل گدايا و كمكها

فصل پنجم – موارد انح ل انجمن
ماده  -23در صورت در خواست گيات مديره يا بازرم و يا  1/3اعااء پيوسته و صويب مجمور عموومي
فوق ايااده به گر دييل انجمن منحل مي ردد.
ماده  -24مجمر عمومي فوق ايااده كه صميم به انح ل انجمن مي ردد در گمان جلسه نسبت به انتخاف
گيات صفيه و ايين مدت ماموريت آن ايدام خواگد كرد.
ماده  -25گيات صفيه در جلسات ساييانه مجمر عمومي فوق ايااده انجمن گزارش ايدامات خود را ارائوه
مينمايد .ختم عمليات صفيه بايد به صويب مجمر عمومي فوق ايااده برسد و در روزنامه رسمي و يكوي
از جرائد كثيراالنتشار آگهي شود و مرا ب به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي اع م گردد.
بصره :باييمانده دارائي گاي انجمن پس از وضر ديون و مخارج پس از صويب گيئت مديره بوه يكوي از
موسسات آموزشي حاليالا ي كشور اگداء خواگد شد.

فصل ششم – سايرمالررات
ماده  -26طرحها و برنامه گا و ساير ايداما ي كه در اساسنامه پيش بيني شده است چنانچه به نحووي از
انحاء با وظائف يكي از وزار خانه گا و سازمانهاي دويتي ار بواط داشوته باشود پوس از كسوب موافالوت
وزار خانه گا و سازمانهاي دويتي يربط به مرحله اجراء در خواگد آمد.
ماده  -27اين اساسنامه مشتمل بر  6فصل و  26ماده و  16بصره در اريخ  71/17/1بوه صوويب مجمور
عمومي موسس رسيد.
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