باسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده انجمن علمی اپیدمیولوژیستهای ایران نوبت اول
با سالم،
احتراماً به استحضار میرساند مجمع عمومی فوقالعاده نوبت اول انجمن علمی اپیدمیولوژیستهای ایران به شماره ثبت
 13610و شناسه ملی  ،1010051960طبق آگهی روز سهشنبه مورخ  2مهر  1398روزنامه همشهری در ساعت  15/30روز
چهارشنبه مورخ  1398/8/1در محل تهران ،بزرگراه چمران ،میدان شهریاری ،بلوار دانشجو ،دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،سالن شهید رحیمی اعالم گردید .در روز  1آبان  1398ساعت  15/30مجمع با حضور تعداد  52نفر از 100
نفر اعضای پیوسته انجمن ،در محل اعالم شده ،طبق تبصره  1ماده  12اساسنامه مجمع رسمیت یافت و با دستور جلسه  -1تغییر
آدرس انجمن  -2اصالح مواد اساسنامه در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن  -3سایر اصالح
و تغییرات مواد اساسنامه در بروز رسانی اساسنامه انجمن ،تشکیل گردید .پس از قرائت آیاتی از قرآن ،کورش هالکویینائینی دبیر
انجمن ضمن خیر مقدم نسبت به افتتاح مجمع اقدام نمود سپس گزارشی از اقدامات هیات مدیره در خصوص مجمع ارائه داد .در
ادامه طبق تبصره  2ماده  12اساسنامه و با رعایت تبصره ماده  13اساسنامه با رای اکثریت حاضرین در جلسه ،هیات رئیسه مجمع
بشرح ذیل انتخاب شدند:
کورش اعتماد؛ منشی 2
شهپر حقیقت؛ منشی 1
حمید سوری؛ رئیس مجمع
بابک شهباز؛ ناظر کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت
و مطابق با دستور جلسه ،خالصه مذاکرات ،تصمیمات و مصوبات مجمع در خصوص اساسنامه طبق تبصره  1ماده  12اساسنامه
بشرح ذیل اتخاذ شد:
ماده 1
ماده "-1به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ  1370/8/7شورای عالی انقالب فرهنگی و آییننامه مربوطه و
تصویب کمیسیون موضوع ماده  4مصوبه فوق که من بعد به اختصار کمیسیون نامیده می شود انجمن علمی اپیدمیولوژیستهای
ایران بر اساس مواد آتی تشکیل میگردد که در سطور بعد به اختصار "انجمن" نامیده میشود ".اصالح و تغییر یافت.
ماده 3
ماده  " -3انجمن غیر انتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس
هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن میباشد ".اصالح و تغییر یافت.
ماده 4
ماده "-4مرکز انجمن در شهر تهران به آدرس :تهران ،محله مخصوص ،خیابان شهید ساعد آقاباالزاده ،بن بست سوم شمالی ،پالک
 ،1طبقه سوم ،واحد  ،7کد پستی  1333716918است و شعب آن می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود ،در ضمن روند
تشکیل شعب انجمن طبق مصوبه هیات مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارت آنها خواهد بود ".اصالح و تغییر یافت.
ماده 7
"-7-1ایجاد ارتباط علمی ،فنی ،تحقیقاتی ،آموزشی و تبادل نظر بین محققان ،متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در
شاخههای گوناگون رشتههای مرتبط با انجمن فعالیت دارند ".اصالح و تغییر یافت.
"-7-2همکاری در امور آموزشی ،پژوهشی ،بهداشتی درمانی و اجتماعی با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و
موسسات آموزشی و پژوهشی و نیز سایر سازمانهای داخلی و خارجی که به نحوی با فعالیتهای انجمن مرتبط هستند ".اصالح و
تغییر یافت.
نام و امضای هیات رئیسه:
حمید سوری؛ رئیس مجمع
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 "-7-3تعامل و همکاری با مراجع ذیصالح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامههای آموزشی ،پژوهشی ،بهداشتی درمانی و بهداشتی
درمانی ،موسسات آموزشی و سطح علمی دانشآموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی" اصالح و تغییر یافت.
"-7-4ارائه خدمات آموزشی ،علمی ،فنی و پژوهشی بر اساس ضوابط مربوطه" اصالح و تغییر یافت.
"-7-5ترغیب و تشویق دانشمندان ،پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی ،پژوهشی و آموزشی ،بهداشتی و
درمانی" اصالح و تغییر یافت.
"-7-6تهیه و تدوین و انتشار محصوالت و محتویات علمی" اصالح و تغییر یافت.
"-7-7برگزاری گردهماییهای آموزشی و پژوهشی ،آموزش مداوم در سطوح ملی و بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات جاری
کشور" اضافه گردید.
"-7-8فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش های علمی مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طریق تشویق و ترغیب
متخصصان" اضافه گردید.
"-7-9مشارکت در تشکیل شورای و همکاری با مجمع انجمنهای علمی گروه علوم پزشکی ایران و برنامهریزی امور مرتبط با آن"
"-7-10جلب حمایت و مشارکت با نهادهای داخلی و بینالمللی برای انجام فعالیت های علمی در چارچوب ضوابط جاری کشور"
اضافه گردید.
"-7-11شناسایی و اولویتبندی و تشخیص مشکالت مرتبط با سالمت در سطح جامعه و بررسی علل زمینهها و علل نابرابری و
پوشش همگانی سالمت" اضافه گردید.
 "-7-12کمک به ارتقای کمی و کیفی سطح سالمت جامعه با ایفای نقش فعال در فرایند تصمیمگیری و تصمیمسازی در حوزه
سالمت و پیشگیری و کنترل بیماریها" اضافه گردید.
"-7-13کمک و مشاوره به دانشجویان و دانش آموختگان حوزه سالمت بمنظور آشنایی با علم اپیدمیولوژی" اضافه گردید.
"-7-14مشاوره در سیاستگذاری ،برنامهریزی و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با تهیه اط العات مبتنی بر شواهد برای تصمیم -
گیری" اضافه گردید.
"-7-15آموزش همگانی مباحث اپیدمیولوژی و اطالع رسانی به مردم در حیطه مسایل تخصصی مرتبط با انجمن از قبیل سطوح
پیشگیری و کنترل آسیبها و بیماریهای شایع ایران" اضافه گردید.
"-7-16مشارکت در مدیریت وقایع مرتبط با اپیدمیولوژی در سطوح ملی و منطقهای" اضافه گردید.
"-7-17توسعه بینالمللی انجمن از طریق جلب حمایت نهادهای بینالمللی و همکاری با انجمنهای خارجی مرتبط با تسهیل
عضویت اعضا و تسهیل ایجاد شعب منطقهای آنها در ایران بر طبق قوانین" اضافه گردید.
ماده 8
"-8-4عضویت دانشجویی :دانشجویان شاغل در یکی از رشتههای آمار زیستی ،جمعیتشناسی ،بهداشت عمومی ،اپیدمیولوژی ،علوم
رفتاری و دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف اپیدمیولوژی میتوانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند ".اضافه گردید.
ماده 9
تبصره 2ـ"مالک تعداد اعضای پیوسته انجمن ،تعداد ثبتنام شدگان همان سال خواهند بود که حق عضویت مصوب آن سال را
پرداخت کرده اند و لذا مجاز به حق شرکت و رای در مجامع عمومی عادی ،عمومی فوق العاده و انتخابات انجمن می باشند ".اضافه
گردید.
ماده 10
تبصره  "-2تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطالع و تائید هیا ت نظارت بر عملکرد انجمن بر اساس
موضوع بند  7ماده  3آییننامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون ،با هیئت مدیره خواهد بود ".اصالح و تغییر یافت.
ماده 12
 "-12-1مجمع عمومی عادی که هر سال یکبار تشکیل میشود و به امور جاری انجمن رسیدگی میکند و نیز میتواند از جهت
نوبت و حسب ضرورت ،زودتر تشکیل گردد ".اصالح و تغییر یافت.
نام و امضای هیات رئیسه:
حمید سوری؛ رئیس مجمع
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"-12-2مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصالحات الزم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم درخصوص انحالل
انجمن تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن درخصوص اصالح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون قابل اجـرا خواهد بود.
مجمع عمومی فوقالعاده به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا یکپنجم از اعضای پیوسته تشکیل میگردد ".اصالح و تغییر یافت.
"-12-3اولین جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست هیات موسس ،پس از موافقت اولیه انجمن از کمیسیون و حداکثر ظرف شش
ماه با درج آگهی در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار تشکیل خواهد شد ".اضافه گردید.
تبصره "-1جلسات مجمع عمومی عادی و فوقالعاده هر یک با حضور حداقل نصف بعالوه یک اعضای پیوسته رسمیت مییابد و در
مجمع عمومی فوقالعاده تصمیمات با اکثریت آرا (دوسوم آرا) خواهد بود ".اصالح و تغییر یافت.
تبصره "-2جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ ،محل تشکیل و دستور جلسه یک ماه قبل از تشکیل مجمع از
طریق انتشار آگهی در روزنامه ،نامه الکترونیک و وبسایت انجمن به اطالع اعضا پیوسته خواهد رسید .چنانچه حدنصاب الزم برای -
تشکیل جلسات بدست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی
اقدام میشود در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضای حاضر تشکیل خواهد شد ".اصالح و تغییر یافت.
تبصره "-3در مجامع عمومی عادی و فوق العاده اداره جلسه بر عهده هیات رئیسه متشکل از یک رئیس سنی ،دو ناظر و یک منشی
است که از بین شرکت کنندگان جلسه انتخاب میگردند ".اضافه گردید.
ماده 13
"-13-3عزل و یا انتخاب هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره" اصالح و تغییر یافت.
"-13-4عزل و یا انتخاب بازرس اصلی و علی البدل" اصالح و تغییر یافت.
تبصره "-در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره  1ماده  10آییننامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون جهت
حضور در جلسه دعوت خواهد شد .در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت ".اصالح و تغییر یافت.
ماده 14
ماده "-14اعضای هیات مدیره مرکب از  9نفر عضو اصلی و  2نفر عضو علی البدل است که هر  3سال یکبار با انتخابات الکترونیک بر
طبق ضوابط و نظارت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی از میان اعضای پیوسته انتخاب میگردند .در صورت فراهم نبودن
شرایط با موافقت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات به صورت حضوری برگزار میگردد و عضویت در هیات مدیره
افتخاری است ".اصالح و تغییر یافت.
تبصره "-1افزایش تعداد هیات مدیره با پیشنهاد هیا ت مدیره و تصویب مجمع عمومی و تائید نهایی کمیسیون خواهد بود ".اضافه
گردید.
تبصره "-2جلسات هیات مدیره حداقل هر یک ماه یک بار تشکیل میشود و با حضور دوسوم اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات با
اکثریت آراء حاضرین خواهد بود ".اصالح و تغییر یافت.
ماده 15
ماده "-15هیات مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس ،یک نفر نایبرئیس و یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثریت
اعضای هیات مدیره انتخاب مینماید .در ضمن آییننامه داخلی هر انجمن در جلسات هیئت مدیره مشخص و به تصویب خواهد
رسید ".اصالح و تغییر یافت.
تبصره "-5رئیس ،دبیر و خزانهدار انجمن بیش از دو دوره متوالی نمی توانند به سمت یکی از این سه مسئولیت انتخاب شوند اما در
دورههای بعدی هیات مدیره ،چنانچه  %70آرا انتخابات را کسب کرده باشند و همچنان متقاضی سمت فعلی باشند و طبق ماده 15
در اولین جلسه هیات مدیره جدید رای الزم را کسب کرده باشند ابقا آنها در سمت فعلی بالمانع است ".اضافه گردید.
ماده 16
ماده "-16هیات مدیره موظف است انتخاب هیات مدیره و بازرس جدید را با انتخابات الکترونیک و طبق آئیننامه به روز انتخابات
انجمنهای علمی گروه پزشکی مصوب دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت از طریق سامانه جامع
انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران انجام دهد .لذا باید  6ماه قبل از پایان اعتبار پروانه فعالیت ،کمیته انتخابات را تشکیل دهد و
طی نامهای رسمی به دبیرخانه کمیسیون اعالم نماید .در صورت عدم امکان برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی به هر علت،
نام و امضای هیات رئیسه:
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هیات مدیره موظف است ظر ف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی عادی با دستور
انتخابات حضوری و انتخاب هیات مدیره و بازرس جدید با حضور نماینده کمیسیون اقدام و بالفاصله نتایج را همراه با صورتجلسه
مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال نمایند ".اصالح و تغییر یافت.
تبصره"-1هیات مدیره موظف است پس از تایید نهایی نتیجه انتخابات در کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی ،نتیجه تشکیل
اولین جلسه هیئت مدیره جدید را طبق ماده  15و تبصره  5آن جهت صدور پروانه فعالیت جدید به دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید
و تا تایید و صدور پ روانه فعالیت جدید از سوی کمیسیون ،مسئولیت امور انجمن را همچنان برعهده خواهد داشت .هیات مدیره
جدید نیز موظف است پس از صدور پروانه فعالیت جدید ضمن شروع تصدی مسئولیت امور انجمن ،نسبت به ثبت تغییرات طبق
ماده  3در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید ".اصالح و تغییر یافت.
تبصره "-2در صورت عدم امکان برگزاری مجمع عمومی در مهلت قانونی و با دالیل موجه ،با درخواست هیات مدیره وقت و موافقت
کمیسیون ،مدت اعتبار پروانه حداکثر برای یک دوره شش ماهه قابل تمدید است .در اینصورت هیات مدیره انجمن موظف است
درخواست خود را شش ماه قبل از پایان مهلت قانونی با ذکر دالیل به کمیسیون تقدیم کند " .اضافه گردید.
ماده 17
"-17-8پیشنهاد اصالحات و تغییرات در اساسنامه به مجامع عمومی" اصالح و تغییر یافت.
ماده 18
ماده  "-18انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل است که هر  3سال یکبار با انتخابات الکترونیک همزمان
با انتخابات هیات مدیره بر طبق ضوابط و نظارت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی از میان اعضای پیوسته انتخاب می
گردند .در صورت فراهم نبودن شرایط با موافقت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات به صورت حضوری برگزار می
گردد ".اصالح و تغییر یافت.
ماده "-21در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیت های ساالنه انجمن و ترازنامه مالی آن را حداقل  45روز قبل از
تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی ساالنه برای تائید در اختیار بازرس قرار خواهد داد ".اصالح و تغییر یافت.
"فصل پنجم ـ منابع مالی انجمن" اضافه گردید.
ماده 22
"-22-3درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و فنی و انتشاراتی" اضافه گردید.
"-22-4حمایتهای مالی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی" اضافه گردید.
"فصل ششم -موارد انحالل انجمن" اصالح و تغییر یافت.
ماده 23
ماده "-23در صورت درخواست هیات مدیره یا بازرس و یا  1/3اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوقالعاده به هر دلیل
انجمن منحل میگردد ".اصالح و تغییر یافت.
ماده 24
ماده "-24مجمع عمومی فوقالعاده که تصمیم به انحالل انجمن میگیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیئت تسویه و تعیین
مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد ".اصالح و تغییر یافت.
ماده 25
ماده "-25هیا ت تسویه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوقالعاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه مینماید .ختم عملیات
تسویه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیـراالنتشار آگهی شود و مراتب به
کمیسیون اعالم گردد ".اصالح و تغییر یافت.
تبصره"-باقیمانده داراییهای انجمن پس از وضع دیون و مخارج و تصویب هیئ ت تسویه و نیز اطالع کمیسیون به یکی از موسسات
آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد ".اصالح و تغییر یافت.
ماده 26
ماده "-26این اساسنامه مشتمل بر  6فصل و  26ماده و  21تبصره در تاریخ  1398/8/1به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده رسید".
ماده  26بهمراه سرفصل "فصل ششم-سایر مقررات" حذف شدند و ماده  27ضمن تغییر ،جایگزین ماده  26شد.
مجمع در ساعت  18به کار خود پایان داد.
نام و امضای هیات رئیسه:
حمید سوری؛ رئیس مجمع
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