
 

 

 

 
 
 

 معاونت اموزشي
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 ايــرانجراحان مغز و اعصاب  اساسنامــه انجمـن علمي
 

 

 فصل اول ـ كليات

نامه مربوطه شوراي عالي انقالب فرهنگي و آيين 7/8/1370ودومين جلسه مورخ وشصتبه استناد مصوبدويست ـ1ماده 
جراحنان کميسيون ناميد مي شود انجمنن علمني فوق که من بعد به اختصار   مصوبه 4وتصويب کميسيون موضوع ماده 

 شود .ناميده مي گردد که در سطور بعد به اختصار بر اساس مواد آتي تشكيل مي ايرانمغز و اعصاب 

نمايند و اعاناي آن بنه ننا  هاي علمي ، تحقيقاتي ، تخصصي و فنني مربوطنه فعالينت ميانجمن صرفاً در زمينه ـ2ماده 
 انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب سياسي را ندارند .

ها داراي شخصنيت حقنو ي انجمن غيرانتفاعي بوده و از تاريخ تصويب کميسيون و ثبنت در اداره ثبنت شنرکت ـ3ماده 
 باشد .مديره آن نماينده  انوني انجمن مياست و رئيس هيات

 اسنت و شنعب آن 1002واحد  –دهم طبقه  –مجتمع تجاري رز  –ميرداماد  تهران آدرس :مرکز انجمن در شهر : 
منديره تواند در هر منطقه از کشور تشكيل شود ، در ضمن روند تشنكيل شنعب انجمنن طبنق مصنوبه و بنا نتنر هياتمي

 انجمن مرکزي و تحت نتارت آنها خواهد بود .

 انجمن داراي تابعيت ايراني است .ـ 5ماده 

 شود و ملز  به رعاينت  نوانين و مقنرراتز تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل ميانجمن ا ـ6ماده 
 اسالمي ايران است .جمهوري

 

 فصل دوم ـ شرح وظايف و اهداف

 آورد . هاي زير را به عمل خواهداساسنامه انجمن ، ا دامات و فعاليت 2به منتور نيل به اهداف مذکور در ماده  ـ7ماده 

ه بننتر بين محققان ، متخصصنان و سناير کارشناسناني کنه ايجاد ارتباط علمي ، فني ، تحقيقاتي ، آموزشي و تبادل ـ7ـ1
 هاي گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعاليت دارند .نحوي در شاخه

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 معاونت اموزشي


و نينز سناير ها و موسسات آموزشي و پژوهشي همكاري با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه ـ7ـ2
بهداشنتي و  ريزي امنور آموزشني ، پژوهشني ،هاي انجمن مرتبط هسنتند در برنامنههايي که به نحوي با فعاليتسازمان
 درماني

درماني ، هاي آموزشني و بهداشنتيتعامل و همكاري با مراجنع یيصنالد در زميننه بنازنگري و ارزشنيابي برنامنهـ 7ـ3
 ختگان مقاطع مختلف علو  پزشكيآموموسسات آموزشي و سطح علمي دانش

 ارائه خدمات آموزشي ، علمي ، فني و پژوهشي بر اساس ضوابط مربوطهـ 7ـ4

هناي علمني ، پژوهشني و آموزشني ، پژوهشگران و دانشنجويان در پيشنبرد فعاليت ترغيب و تشويق دانشمندان ، ـ7ــ5
 و درماني بهداشتي

 آموزشيتهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي ، ـ 7ـ6

المللني بنا رعاينت  نوانين و در سنطود ملني و بينآمنوزش منداو  هاي آموزشي و پژوهشي ، برگزاري گردهمايي ـ7ـ7
 مقررات جاري کشور

هاي علمي مرتبط با رشنته مربوطنه بخصنوز از طرينق تشنويق و فراهم کردن زمينه مناسب جهت انجا  پژوهش ـ7ـ8
 ترغيب متخصصين جوان

 ريزي امور مرتبط با آنهاي علمي گروه پزشكي ايران و برنامهيل شوراي انجمنمشارکت در تشكـ 7ـ9

هاي علمي ، پژوهشني در عرصنه ملني و در چنارچوب ضنوابط المللي براي انجا  فعاليتجلب حمايت نهادهاي بينـ 7ـ10
 جاري کشور

 

 فصل سوم ـ عضويت 
 

 باشد :عاويت در انجمن به طرق زير مي ـ8ماده 

دکتنري تخصصني جراحني مغنز و ت پيوسته : هيات موسس انجمن و کليه افنرادي کنه حندا ل داراي درجنه عاوي ـ8ـ1
تواننند طبنق ضنوابط منذکور در اينن هاي مرتبط باشنند مييا رشته هاي جراحي مغز و اعصاب اعصاب در يكي از رشته

 اساسنامه به عاويت انجمن درآيند .

 توانند به عاويت انجمن درآيند :ايط زير باشند ميعاويت وابسته : افرادي که حائز شر ـ8ـ2
 .  پزشكي وابسته باشندهاي در يكي از رشته دکتري تخصصي کليه کساني که داراي درجه 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 معاونت اموزشي


هاي ايراني و خارجي که مقا  علمي ، فرهنگي و اجتمناعي آننان حنائز اهمينت خناز عاويت افتخاري : شخصيت ـ8ـ3
 تواننند بنه عانويت افتخناري پذيرفتنننهاي نمنوده باشنند ميهاي موثر و ارزندهجمن کمكباشد و يا در پيشبرد اهداف ان

 شوند .
 

 ـ1تبصره 

ـ 2تبصره 

 
 

منديره تعينين و بنه تصنويب مجمنع عمنومي هر يك از اعااي انجمن ساالنه مبلغي را که ميزان آن توسط هيات ـ9ماده 
 خواهد رسيد به عنوان حق عاويت پرداخت خواهد کرد .

 

 ـ1تبصره 

ـ2تبصره 

 
 

 يابد : عاويت در انجمن در يكي از موارد زير خاتمه مي ـ10ماده 

 استعفاي کتبي عاو ـ10ـ1

 نمايد .مديره تعيين ميعد  پرداخت حق عاويت ساالنه در مهلتي که هياتـ 10ـ2

پزشنكي بنه هاي بدوي و عالي انتتامي سنازمان نتا اتزوال يكي از شرايط عاويت و نيز محكوميت  طعي در هيـ 10ـ3
 محروميت مو ت يا دائم از اشتغال به حرف پزشكي است .

ـ1تبصره 

ـ2تبصره 

 

 فصل چهارم ـ اركان انجمن

 انجمن داراي ارکان زير است : ـ11ماده 

 مجمع عمومي  ـ11ـ1

 مديرههيات ـ11ـ2

 

 



 

 

 

 
 
 

 معاونت اموزشي


 بازرس ـ11ـ3
 

گردد :ع عمومي از گردهمايي اعااي پيوسته انجمن به دو صورت زير تشكيل ميمجمـ 12ماده 

توانند از کنند و نينز ميشود و به امور جاري انجمن رسنيدگي ميبار تشكيل ميمجمع عمومي عادي که هر سال يكـ 12ـ1
 جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشكيل گردد .

روري بنراي انجنا  اصنالحات الز  در اساسننامه و ينا اتخنای تصنميم العاده کنه در موا نع ضنمجمع عمومي فوق ـ12ـ2
شود و نتيجه تصميمات آن درخصوز اصالد و تغيير اساسننامه پنس از تصنويب درخصوز انحالل انجمن تشكيل مي

 کميسيون  ابل اجنرا خواهد بود .

موسس ، پس از موافقت اوليه انجمن از کميسنيون و حنداک ر اولين جلسه مجمع عمومي عادي با درخواست هيات -3-12
 هاي ک يراالنتشار تشكيل خواهد شد .ظرف شش ماه با درج آگهي در يكي از روزنامه

 

ـ1تبصره 

ـ2تبصره 

 

 باشد : مع عمومي عادي به شرد زير ميوظايف مج ـ13ماده 

هاي ساالنه انجمنمديره و بازرس و رسيدگي و اتخای تصميم نسبت به گزارش فعاليتاستماع گزارش هيات ـ13ـ1

 اتخای تصميم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و ميزان حق عاويت  ـ13ـ2

 مديرهانتخاب و يا عزل اعااي هيات ـ13ـ3

 البدل ك نفر از اعاا به عنوان بازرس اصلي و يك نفر عليانتخاب ي ـ13ـ4

مديرهها و ضوابط اجرايي موردلزو  براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هياتنامهتصويب کليه آيينـ 13ـ5

 هاي انجمنتعيين روزنامه ک يراالنتشار براي  انتشار آگهيـ 13ـ6
 

تبصره ـ



 

 

 

 
 
 

 معاونت اموزشي


ور شوند . اعااي منذکانتخاب مي البدلنفر به عنوان عاو علي 2( نفر است و  9مديره مرکب از ) تاعااي هيا ـ14ماده 

و  در انتخابات حاوري و يا از طريق انتخابات الكترونيكييك بار با راي مخفي در جلسه مجمع عمومي عادي 
اب از ميان اعااي پيوسته انجمن انتخنمتمرکز با دريافت رمز عبور از طريق سامانه وزارت بهداشت به صورت اينترنتي 

 مديره افتخاري است .ت در هياتخواهند شد و عاوي

ـ1تبصره 

-2تبصره 

 

دار بنا راي کتبني رئيس و يك نفر دبير و يك نفنر خزاننهمديره در اولين جلسه يك نفر رئيس ، يك نفر نايبهيات ـ15ماده 
منديره مشنخو و بنه نامه داخلي هر انجمن در جلسات هياتنمايد . در ضمن آيينمديره انتخاب مياک ريت اعااي هيات
 .تصويب خواهد رسيد 

 

تبصره 

- 2تبصره  

ـ3تبصره 

ـ4تبصره 

ـ5تبصره 

 

چهارماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمنع عمنومي و مديره موظف است ظرف حداک ر هيات ـ16ماده 
راي مديره جديد با حاور نماينده کميسيون ا دا  و بالفاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمنومي بنانتخاب هيات

 بررسي به کميسيون ارسال نمايند. 
 

تبصره ـ
 



 

 

 

 
 
 

 معاونت اموزشي


 

 

 مديره : وظايف و اختيارات هيات ـ17ماده 

 العادهدعوت مجامع عمومي عادي و فوق ـ17ـ1

 اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي  ـ17ـ2

مقررات جاري کشور هاي علمي ، فني و پژوهشي با رعايت  وانين وتشكيل جلسات سخنراني و گردهمايي ـ17ـ3

 هاي اجرايينامهتهيه ضوابط و مقررات و آيين ـ17ـ4

 هاي انجمن براي ارائه به مجمع عموميتهيه گزارش ساالنه فعاليت ـ17ـ5

 تهيه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومي ـ17ـ6

 هاي مالي براي انجمن بول هدايا و کمك ـ17ـ7

 اساسنامه به مجامع عمومي پيشنهاد اصالحات و تغييرات در  ـ17ـ8

 اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه  ـ17ـ9

 هاي اجرايي و تخصصي مختلف و تعيين نوع فعاليت و نتارت بر آنهاتشكيل کميته ـ17ـ10

 انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت  وانين و مقررات کشورـ 17ـ11

شنود در تمنا  مراجنع و  امه دعوي کليه اشخاز حقيقي و حقو ي و دفاع از دعناوي کنه علينه انجمنن ا امنه ميا ـ17ـ12
 مراحل دادرسي با حق تعيين وکيل و توکيل غير

 اتخای تصميم نسبت به عاويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي با رعايت  وانين و مقررات جاري کشور  ـ17ـ13

 العادهانجمن به مجمع عمومي فوقپيشنهاد انحالل  ـ17ـ14

ر جلسنه دينك بنار البدل خواهد بود که هر نفر (......... علي 2يا  1انجمن داراي يك نفر بازرس اصلي و )  ـ18ماده 
مجمع عمومي عادي با راي مخفي از ميان اعااي پيوسته انتخاب خواهند شد .

 ت :وظايف بازرس به شرد زير اس ـ19ماده 

 بررسي کليه اسناد و مدارك مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به مجمع عمومي ـ19ـ1

 موميعمديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه به مجمع بررسي گزارش ساالنه هيات ـ19ـ2

 ميمديره از مفاد اساسنامه به مجمع عموگزارش هرگونه تخلف هيات ـ19ـ3

 العاده در موارد ضروري دعوت از مجمع عمومي فوق ـ19ـ4
 

توانند اسنناد و دفناتر منالي مديره بدون حق راي مجاز است و در هر زمان ميشرکت بازرس در جلسات هيات ـ20ماده 
 مديره مطالبه و مورد بررسي  رار دهد .انجمن را از هيات



 

 

 

 
 
 

 معاونت اموزشي


 

 

 45 هاي ساالنه انجمن و ترازنامنه منالي آن را حندا لديره گزارش فعاليتمدر پايان هر سال مالي رياست هيات ـ21ماده 
 روز  بل از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي ساالنه براي تائيد در اختيار بازرس  رار خواهد داد . 

 

 فصل پنجم ـ منابع مالی انجمن
 

 منابع مالي انجمن عبارتست از :  ـ22ماده 

 حق عاويت اعاا ـ22ـ1

 هامحل هدايا و کمكاز  ـ22ـ2

 هاي آموزشي ، پژوهشي و فني و انتشاراتي درآمد حاصل از فعاليت ـ22ـ3

  هاي مالي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيحمايت ـ22ـ4

 

 

 فصل ششم ـ موارد انحالل انجمن
 

العناده بنه ومي فوقاعااي پيوسته و تصويب مجمع عمن 3/1مديره يا بازرس و يا در صورت درخواست هيات ـ23ماده 
 گردد .هر دليل انجمن منحل مي

تسنويه و  گيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيناتالعاده که تصميم به انحالل انجمن ميمجمع عمومي فوق ـ24ماده 
 تعيين مدت ماموريت آن ا دا  خواهد کرد .

نمايند . خنتم گزارش ا دامات خود را ارائنه مي العاده انجمنهيات تسويه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق ـ25ماده 
هني العاده برسد و در روزنامه رسمي و يكي از جرايند ک يننراالنتشار آگعمليات تسويه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق

 شود و مراتب به کميسيون اعال  گردد .
 

تبصره ـ

-26ماده 

 


