
  اساسنامه انجمن علمی اپیدمیولوژیست هاي ایران
  

  فصل اول کلیات : 
  

الب فرهنگــی و آیــین نامــه شــوراي عــالی انقــ 7/8/70باســتناد مصــوبه دویســت و شصــت و دومــین جلســه مــورخ  -1ماده 
ور بطــطور بعــد مربوط به آن ، انجمن علمی اپیدمیولوژیست هاي ایران بر اســاس مــواد آتــی تشــکیل مــی گــردد ، کــه در ســ

  خالصه انجمن نامیده می شود . 
نجمــن الیــت مینمایــد و اعضــاي آن بنــام انجمن صرفاً در زمینه هاي علمی ، تحقیقاتی ، تخصصی و فنی مربوطــه فعا -2ماده 

  حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارند . 
صــت و دومــین جلســه شمصــوب دویســت و  4سیون موضوع ماده انجمن غیر انتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمی -3ماده 

ه آن شــوراي عــالی انقــالب فرهنگــی و ثبــت در اداره ثبــت شــرکتها داراي شخصــیت حقــوقی اســت و رئــیس هیــات مــدیر
  نماینده قانونی انجمن می باشد . 

  مرکز انجمن در تهران است و شعب آن می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود . -4ماده 
  انجمن داراي تابعیت ایرانی است . -5ماده 
 عایــت قــوانین جمهــوريرانجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه براي مدت نامحدود تشکیل مــی شــود و ملــزم بــه  -6ماده 

  اسالمی ایران است . 
  

  شرح وظایف و اهداف  –فصل دوم 
  

  اي زیر را بعمل خواهد آورد . ، اقدامات و فعالیتهاساسنامه انجمن  2به منظور نیل به اهداف ذکر شده در ماده  -7ماده 
ی کــه صصــان و ســایر کارشناســانایجاد ارتباط علمــی ، فنــی ، تحقیقــاتی ، آموزشــی و تبــادل نظــر بــین محققــان ، متخ -1-7

  بنحوي با شاخه هاي گوناگون اپیدمیولوژي سرو کار دارند . 
و پژوهشــی در برنامــه  و دانشــگاهها و موسســات آموزشــیهمکاري با وزارت بهداشت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی  -2-7

  ریزي امور آموزشی ، پژوهشی و برگزاري گردهمائی ها و بازآموزي ها .
  سائل مذکور مارزیابی و بازنگري برنامه هاي آموزشی ، پژوهشی و ارائه پیشنهادهاي الزم در  -3-7
  ارائه خدمات آموزشی ، علمی ، پژوهشی ، فنی  -4-7
  پژوهشی و آموزشی  یب و تشویق دانشمندان ، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهاي علمیترغ -5-7
در  ي هــاي آموزشــی و پژوهشــیتهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی ، آموزشی و برگزاري گردهمائی و بــاز آمــوز -6-7

  سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاري کشور .
  

  عضویت  –فصل سوم 
  

  ضویت در انجمن به طرق زیر می باشد : ع -8ماده 



) و  ph.Dهیات موسس انجمن و کلیه افرادي که حــداقل داراي درجــه دکتــراي تخصصــی ( سته : عضویت پیو -1-8
امه بــه ایــن اساســن یا تخصص در رشته اپیدمیولوژي و یا فوق لیســانس اپیــدمیولوژي باشــند میتواننــد طبــق ضــوابط مــذکور در

  یت انجمن درآیند . عضو
  افرادي که حائز شرایط زیر باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند.سته : عضویت واب -2-8

  کلیه کسانیکه داراي درجه : 
کی از رشــته هــاي آمــار زیســتی ، جمعیــت شناســی ، ی، تخصص ، یا کارشناسی ارشد ، در )  ph.Dدکتراي تخصصی ( -1

  رفتاري ، پزشکی اجتماعی و دیگر رشته هاي علوم بهداشتی هستند . بهداشت عمومی ، علوم 
  ، و تخصص هاي بالینی  MPHدارندگان مدرك  -2
اغل در یکــی از رشــته هــاي آمــار زیســتی ، جمعیــت شناســی ، بهداشــت عمــومی ، اپیــدمیولوژي ، علــوم دانشــجویان شــ -3

   رفتاري دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف اپیدمیولوژي
  
اجتمــاعی آنــان حــائز اهمیــت  شخصیت هاي ایرانی و خــارجی کــه مقــام علمــی ، فرهنگــی وعضویت افتخاري :  -3-8

ذیرفتــه افتخــاري پ خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهاي موثر و ارزنــده اي نمــوده باشــند میتواننــد بــه عضــویت
  شوند .

  برگزیده شوند .  هیات مدیره به عضویت پیوسته اعضاي وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب -1تبصره 
ئــین نامــه نحــوه تشــکیل و آ 7اعضاي پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات موسس و هیات مدیره مــذکور در مــاده  -2تبصره 

دارا  مصــوبه دویســت و شصــت و دومــین جلســه شــوراي عــالی انقــالب فرهنگــی را 4شرح وظایف کمیسیون موضوع مــاده 
  باشند . 
 یب مجمــع عمــومیهر یک از اعضاي انجمن ساالنه مبلغی را که میزان آن توســط هیــات مــدیره تعیــین و بــه تصــو -9ماده 

  خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد . 
  کرد .  پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن براي عضو ایجاد نخواهد –تبصره 

  در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد .  عضویت -10ماده 
  استعفاي کتبی عضو  -1-10
  عدم پرداخت حق عضویت ساالنه در مهلتی که هیات مدیره تعیین می نماید  -2-10
ه بــتظــامی ســازمان نظــام پزشــکی زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیاتهاي بدوي و عــالی ان -3-10

  یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی  محرومیت موقت
  مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است  -1تبصره 
کــرد د هیــات نظــارت بــر عملتصمیم نهائی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت افراد پس از اطــالع و تائیــ -2تبصره 

  یات مدیره خواهد بود آئین نامه به عهده ه 13ماده  7انجمن ها موضوع بند 
  

  ارکان انجمن  –فصل چهارم 
  

  انجمن داراي ارکان زیر است .  -11ماده 
  مجمع عمومی  -1-11
  هیات مدیره  -2-11



  بازرس  -3-11
  

  الف : مجمع عمومی 
  مجمع عمومی از گردهمائی اعضاء پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد .  -12ماده 

  
کنــد و نیــز مــی توانــد ادي که هر سال یکبار تشکیل می شود و به امور جاري انجمــن رســیدگی میمجمع عمومی ع -1-12

  از جهت نوبت حسب ضرورت بطور فوق العاده تشکیل شود . 
مجمع عمومی فوق العاده کــه در مواقــع ضــروري بــراي انجــام اصــالحات الزم در اساســنامه و یــا اتخــاذ تصــمیم در  -2-12

کیل مــی شــود و نتیجــه تصــمیمات آن در خصــوص اصــالح و تغییــر اساســنامه پــس از تصــویب خصوص انحالل انجمن تشــ
شــوراي عــالی انقــالب فرهنگــی قابــل اجــرا  7/8/70مصــوبه دویســت و شصــت و دومــین جلســه  4کمیســیون موضــوع مــاده 

   از اعضا پیوسته تشکیل می گردد . 5/1خواهد بود . مجامع عمومی به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا 
  

جلسات مجمع عمومی عادي و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف بــه عــالوه یــک اعضــاء رســمیت مــی  -1تبصره 
  یابد و تصمیمات با اکثریت آرا قابل اجرا خواهد بود 

 
  وظایف مجمع عمومی عادي به شرح زیر می باشد :  -13ماده 

  تصمیم نسبت به گزارش فعالیتهاي ساالنه انجمن . استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ -1-13
  اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت آن . -2-13
  انتخاب و یا عزل اعضاء هیات مدیره . -3-13
  انتخاب یک نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلی و یکنفر علی البدل  . -4-13
  و ضوابط اجرائی مورد لزوم براي پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیات مدیره .تصویب کلیه آئین نامه ها  -5-13
  تعیین روزنامه کثیراالنتشار براي انتشار آگهی هاي انجمن . -6-13

آئــین نامــه نحــوه تشــکیل و شــرح وظــایف  10مــاده  1در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینــده مــذکور در تبصــره  –تبصره 
شــوراي عــالی انقــالب فرهنگــی جهــت  7/8/70صوبه دویســت و شصــت و دومــین جلســه مــورخ م 4کمیسیون موضوع ماده 

  حضور در جلسه دعوت خواهد شد . در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت .
  

  هیات مدیره :  –ب 
  

البــدل انتخــاب مــی ضــو علیبعنــوان ع نفــر 2است کــه  نفر 9اعضاي اصلی و علی البدل هیات مدیره مرکب از  -14ماده 
یکبــار بــا راي مخفــی از میــان اعضــاي پیوســته انجمــن  یک ســالشوند . اعضاي مذکور در جلسه مجمع عمومی عادي هــر 

  انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بالمانع است عضویت در هیات مدیره افتخاري است . 
می شود و با حضــور دو ســوم اعضــاء رســمیت مــی یابــد و  یکبار تشکیل یک ماهجلسات هیات مدیره حداقل هر  –تبصره 

  تصمیمات با اکثریت آراء قابل اجرا خواهد بود . 
هیات مدیره در اولین جلسه یکنفر رئیس یکنفر نائب رئیس و یکنفر دبیر ( عنــداللزوم ) و یــک نفــر خزانــه دار بــا  -15ماده 

  راي کتبی اکثریت اعضاي هیات مدیره انتخاب می نماید . 



رئیس هیات مــدیره مســئول اداره امــور جــاري انجمــن و اجــراي کلیــه مصــوبات هیــات مــدیره و نماینــده قــانونی  -1بصره ت
  شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود . 

ي هاي رســمی ادارامضاء اوراق تعهد آور با رئیس هیات مدیره همراه با اعضــاي خزانــه دار و مهــر انجمــن و نامــه -2تبصره 
  با امضاء رئیس هئیت مدیره ودر غیاب او نایب رئیس خواهد بود . 

بــدون دلیــل موجــه ( بــه  جلســه متنــاوب  7و یــا  جلســه متــوالی 3چنانچه هر یک از اعضاي هیات مــدیره  -3تبصره 
  تشخیص هیات مدیره ) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد .

ي و یــا فــوت هــر یــک از اعضــاي هیــات مــدیره عضــو علــی البــدل بــراي مــابقی دوره در مورد استعفاء، بر کنــار -4تبصره 
  عضویت به جانشینی وي تعیین خواهد شد . 

هیات مدیره موظــف اســت ظــرف حــداکثر چهــار مــاه پــیش از پایــان تصــدي خــود نســبت بــه فراخــوانی مجمــع  -16ماده 
مراه با صورتجلســه مجمــع عمــومی بــراي بررســی بــه وزارت عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بالفاصله نتایج را ه

  بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید . 
هیات مدیره قبلی تا تائید هیــات مــدیره جدیــد از ســوي وزارت بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی مســئولیت  –تبصره 

  امور انجمن را بر عهده خواهد داشت . 
  ت مدیره وظایف و اختیارات هیا -17ماده 

  دعوت مجامع عمومی عادي و فوق العاده  -1-17
  اجراي تصمیمات متخذه در مجامع عمومی  -2-17
  تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمائی هاي علمی ، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاري کشور  -3-17
  تهیه ضوابط و مقررات و آئین نامه هاي اجرائی  -4-17
  ساالنه فعالیتهاي انجمن براي ارائه به مجمع عمومی  تهیه گزارش -5-17
  تهیه تراز نامه و ارائه آن به مجمع عمومی  -6-17
  قبول هدایا و کمکهاي مالی براي انجمن  -7-17
  پیشنهادهاي اصالحات و تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده  -8-17
  سنامه اداره امور انجمن در چهار چوب مفاد اسا -9-17

  تشکیل کمیته هاي اجرائی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها  -10-17
  انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور  -11-17
اقامــه مــی شــود در تمــام مراجــع و  اقامه دعوي علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعــاوي کــه علیــه انجمــن -12-17

  مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر . 
  اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاري کشور .  -13-17
  پیشنهاد انحالل انجمن به مجمع عمومی فوق العاده  -14-17

  
  ج : بازرس : 

  
یکبــار در جلســه مجمــع  یــک ســالانجمن داراي یک نفر بازرس اصلی و یکنفر علی البدل خواهد بود که هر  -18ماده 

  عمومی عادي با راي مخفی از میان اعضاي پیوسته انتخاب خواهند شد . 
  وظایف بازرس به شرح زیر است .  -19ماده 



  ئه به مجمع عمومی بررسی کلیه اسناد و مدارك مالی انجمن و تهیه گزارش براي ارا -1-19
بررسی گزارش ساالنه هیــات مــدیره اعــم از مــالی و غیــر مــالی و تهیــه گــزارش از عملکــرد انجمــن و ارائــه آن بــه  -2-19

  مجمع عمومی 
  گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی  -3-19
  ضروري   دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد  -4-19

شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق راي مجاز است و در هر زمــان مــی توانــد اســناد و دفــاتر مــالی  -20ه ماد
  انجمن را از هیات مدیره مطالعه و مورد بررسی قرار دهد 

 45در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیتهــاي ســاالنه انجمــن و ترازنامــه آن واحــد را حــداقل  -21ماده 
  روز قبل از تشکیل اولیه جلسه مجمع عمومی ساالنه براي تائید در اختیار بازرس قرار خواهد داد . 

  : منابع مالی انجمن عبارتست از -22ماده 
  حق عضویت اعضاء  -1-22
  از محل هدایا و کمکها  -2-22

  موارد انحالل انجمن  –فصل پنجم 
  

اعضاء پیوسته و تصــویب مجمــع عمــومی فــوق العــاده بــه هــر  3/1ازرس و یا در مورد درخواست هیات مدیره یا ب -23ماده 
  دلیل انجمن منحل می گردد . 

مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحالل انجمن میگیرد در همان جلسه نســبت بــه انتخــاب هیــات منصــفه و  -24ماده 
  تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد . 

جلسات سالیانه مجمع عمــومی فــوق العــاده انجمــن گــزارش اقــدامات خــود را ارائــه مــی نمایــد .  هیات منصفه در -25ماده 
ختم عملیات باید به تصویب مجمع عمومی فوق العــاده برســد و در روزنامــه رســمی و یکــی از جرائــد کثیــر االنتشــار آگهــی 

  شود و مراتب به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعالم گردد . 
باقیمانده دارائی هاي انجمن پــس از وضــع دیــون و مخــارج پــس از تصــویب هئیــت مــدیره بــه یکــی از موسســات  –تبصره 

  آموزشی تحقیقاتی کشور اهداء خواهد شد . 
  

  سایر مقررات  –فصل ششم 
  

وظــایف طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پــیش بینــی شــده اســت چنانچــه بــه نحــوي از انحــا بــا  -26ماده 
یکی از وزارتخانــه هــا و ســازمانهاي دولتــی ارتبــاط داشــته باشــد پــس از کســب موافقــت وزارتخانــه هــا و ســازمانهاي دولتــی 

  ذیربط به مرحله اجراء درخواهد آمد . 
تبصــره در تــاریخ ................... بــه تصــویب مجمــع عمــومی  15مــاده و  26فصــل و  6ایــن اساســنامه مشــتمل بــر  -27مــاده 

  س رسید موس
 
 


