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نج
ا من علمی طب اورژانس اریان
آيین نامه تشكیل شاخه هاي منطقه اي انجمن علمي طب اورژانس ايران

مقدمه
ماده  - 1انجمنهای علمی پزشکی می توانند برای دستیابی به اهداف زیر شاخه های منطقه ای تشکیل دهند:
-

تعامل با مسئولین و کانونهای تاثیرگذار در سطح منطقه

-

بهره برداری از توان و ظرفیتهای منطقه ای

-

ارائه راه حل برای مسائل اختصاصی هر منطقه

-

شناسایی نیروهای توانمند در سطح کشور

-

ارائه منطقه ای آموزشها

-

سازماندهی همگرایانه فعالیت اعضا در یک منطقه

ماده  - 2انتخاب تعداد و عناوین زیرشااخه های انجمن علمی طب اورژانس ایران در شاهرساتان ها بر اساا

تقسایم بندی استان های

کشورخواهد بود.

شرايط تشكیل
ماده  - 3شاخه منطقه ای در نقاطی قابل تشکیل است که تعداد اعضای انجمن علمی به حدنصاب الزم رسیده باشد(.کلیه متخصصین
طب اورژانس شاغل در آن ناحیه بیش از  ٠٣نفرباشد که همگی آنها حق عضویت سالیانه خود راپرداخت کرده باشند).
ماده  - 4معیار حضور اعضا در نواحی مختلف محل سکونت یا اشتغال حرفه ای آنهاست.
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ماده  - 5هیچیک از شاااخه های منطقه ای دارای پروانه مسااتقل از انجمن مرکزی نخواهند بود .فعالیت شاااخه های منطقه ای پس از
برگزاری انتخابات و تایید هیات مدیره انجمن مرکزی میسر است.
تبصااره :انجمن علمی در پایتخت شاااخه تاس ایس نمی کند .پیگیری امور پایتخت به عهده انجمن مرکزی خواهد بود مگر اینکه مجمع
عمومی انجمن تاسیس شاخه پایتخت را تصویب کند .در این صورت انجمن موظف است برای فعالیت شاخه پایتخت آیین نامه داخلی
روشنی تدوین و اجرا کند.

انتخابات
ماده  - 6هیات مدیره شاخه های منطقه ای از  5نفر تشکیل می شود .هر انجمن منطقه ای باید دارای رئیس ،نایب رئیس ،دبیر و خزانه
دار و یک عضو عادی باشد .انتخاب بازر

اصلی و علی البدل برای انجمنهای منطقه ای ضروری است.

ماده  - 7انتخابات انجمنهای منطقه ای هر سااه سااال یکبار در بازه زمانی شااش ماه پس از انتخابات انجمن مرکزی تکرار می شااود.
انتخابات انجمنهای منطقه ای باید با اطالع هیات مدیره مرکزی و با حضور نماینده آن در مجمع عمومی منطقه ای برگزار شود
-

تبصاره :در مناطقی که شاخه انجمن تشکیل نشده است ،انجمن مرکزی یک فرد را مسئول برگزاری انتخابات در مجمع عمومی منطقه
ای می کند.

-

تبصاره :در صاورتی که شاخه منطقه ای در بازه زمانی تعیین شده نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نکند ،هیات مدیره مرکزی موظف
است برای برگزاری انتخابات فردی را در منطقه تعیین نماید.

-

تبصاره :اگر مدت فعالیت شااخه های تازه تاسایس در زمان برگزاری انتخابات هیات مدیره مرکزی انجمن کمتر از  3سال باشد ،برای
یکسان سازی برنامه انتخابات شاخه ها ،حداکثر شش ماه پس از انتخابات مرکزی باید انتخابات آن انجمنها به صورت زودهنگام تکرار
شود.
ماده  - ۷انتخابات انجمنهای منطقه ای پس از تایید هیات مدیره مرکزی اعتبار دارد.
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فعالیت و وظايف شاخه ها
ماده  - ۸فعالیت انجمنهای منطقه ای باید تابع سیاستهای کلی و آیین نامه های داخلی انجمن مادر باشد.
ماده  - 6فعالیت انجمنهای منطقه ای تنها محدود به همان منطقه خواهد بود و این شاخه ها در مناطق دیگر و فعالیتهای کشوری انجمن مداخله ای
نخواهند داشت.
تبصاره :هیات مدیره مرکزی می تواند در صاورت مغایرت فعالیتهای شاخه منطقه ای با اهداف و منافع انجمن مرکزی و رفع نشدن موارد پیرو سه
نوبت مکاتبه رسمی در طول سه ماه ،آن شعبه را منحل نماید و ظرف سه ماه انتخابات پیش از موعد برگزار نمایند.
ماده  -81شااااخه های منطقه ای انجمنهای علمی پزشاااکی وظایف زیر را به عهده دارند :الف :ارتباط با دانشاااگاه علوم پزشاااکی و شااااخه های
تشاکیالتی آن در منطقه ب :انعکا

تصامیمهای انجمن مرکزی به اعضای تحت پوشش منطقه خود پ :شناسایی نیازهای محلی اعضا و ارائه راه

حلهای محلی برای مشاکالت ویژه منطقه ت :ارتباط با ساازمانها و ادارات دولتی و غیردولتی و ساختارهای حکومتی در سطح منطقه تحت پوشش
ث :برگزاری دوره های آموزشی منطقه ای با نظارت انجمن مادر ج :نگهداری ،به روز رسانی و ارسال اطالعات اعضای منطقه به انجمن مادر.
ماده  - 88نشاسات مشاتر

هیات مدیره شااخه های منطقه ای و مرکزی حداقل یکبار در سال و همزمان با کنگره سالیانه انجمن برگزار خواهد

شد .
تبصاره :در صاورتی که انجمن کنگره ساالیانه ندارد ،هیات مدیره یک کنگره را که تعداد قابل توجهی از اعضا در آن شرکت می کنند به عنوان
محل و زمان دیدارهای سالیانه تعیین می گردد.

امور مالي
ماده  - 82حق عضاویت انجمن در مناطقی که دارای شااخه هساتند ،به حساب انجمن مرکزی واریز گردد و درصدی از آن طبق مصوبات هیات
مدیره انجمن در اختیار شاخه قرار گیرد .متقابال انجمن طب اورژانس ایران مسئولیت صدور کارت عضویت و سایر تسهیالت راعهده دارخواهد
بود.

آدرس دبیرخانه  :تهران  ،خیابان ستارخان -انتهاي خ نیايش -مجتمع آموزشي درماني حضرت رسول اكرم-ساختمان شماره 2
انجمن علمي طب اورژانس(وبسايت) www.isem.ir :

بسمه تعالی
شماره88111 :
تاريخ69/1/2 :
پیوست  :ندارد

نج
ا من علمی طب اورژانس اریان
تبصااره :انجمنهای منطقه ای در صااورت تایید مجمع عمومی شاااخه می توانند حق عضااویت "منطقه ای" مازاد بر حق عضااویت انجمن مرکزی
دریافت نمایید .
ماده  - 81شااخه های منطقه ای باید حسااب مشتر

شخ

حقیقی دو امضا به نام رئیس و خرانه دار شاخه افتتاح و با تایید هیات مدیره خود به

انجمن مرکزی اعالم نمایند .
ماده  - 81حق عضاویت و کمکهای مالی انجمن مرکزی و درآمدهای حاصال از فعالیتهای منطقه ای شامل کنگره و دوره های آموزشی در این
حساب واریز و برداشت خواهد شد .
ماده -81در موارددرامد حاصل از برگزاری کلیه دوره های آموزشی و تبلیغات توسط شاخه های استانی ،در صورت ارائه گواهی یا امتیاز بازآموزی
توسط انجمن مرکزی  ،در مبالغ دریافتی کمتر از ده میلیون تومان  ،پانزده درصد و در مبالغ دریافتی بیش از ده میلیون تومان  ،بیست درصد به
انجمن مرکزی تعلق می گیرد در صورت عدم صدور گواهی یا امتیاز بازآموزی در مبالغ دریافتی کمتر از ده میلیون تومان  ،ده درصد و در مبالغ
دریافتی بیش از ده میلیون تومان پانزده درصد به انجمن مرکزی تعلق می گیرد.
ماده  - 89شاخه منطقه ای باید در پایان سال مالی و یا بر حسب استعالم انجمن مرکزی گزارش مالی مکتوب همراه با گردش حساب شاخه را به
هیات مدیره انجمن مادر ارسال نماید .
ماده  - 81پس از اتمام دوره هیات مدیره گردش حسااب بانکی به عنوان اسناد مالی شاخه منطقه ای و انجمن مرکزی به هیات مدیره انجمن مادر
انعکا

داده می شود .در صورت انتخاب هیات مدیره جدید حساب شاخه با نام اعضای جدید افتتاح و اداره می شود .

ماده  – 81در صورت انحالل شاخه منطقه ای به هر دلیل ،منابع مالی و کلیه داراییهای شاخه باید به انجمن مرکزی منتقل گردد.

امور اداري
ماده  - 86شااخه های اساتانی می توانند از الکوی سربرگ انجمن مرکزی با نام شاخه ،نشانی و شماره تما

دفتر و اسامی هیات مدیره و بازر

خود استفاده نمایند و مجاز به استفاده از سربرگ مستقل نیستند
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ماده  - 21مکاتبه مساائولین شاااخه منطقه ای انجمن باید محدود به همان منطقه باشااد .شاااخه های منطقه ای مجاز به مکاتبه با سااازمانها در سااطح
فرامنطقه ای نیستند .مکاتبه درون سازمانی با شاخه های دیگر مجاز است اما باید رونوشت مکاتبات به انجمن مرکزی انعکا
ماده  - 28شااخه های منطقه ای می توانند فعالیتهای خود را در صفحه ویژه شاخه خود در سایت انجمن مادر انعکا

داده شود.

دهند .شاخه های منطقه ای

مجاز به راه اندازی سایت مستقل از انجمن مرکزی نیستند.
ماده  – 22تصویر صورتجلسات هیات مدیره شاخه های منطقه ای پس از امضای اعضا باید بطور منظم به دفتر مرکزی انجمن ارسال شود .
ماده  - 21شاااخه های اسااتانی مشااخصااات اعضااای خود را باید بطور منظم در اختیار دفتر مرکزی انجمن قرار دهند .مال

عضااویت نهایی ثبت

مشخصات افراد در دفتر مرکزی انجمن است.

دكتر نادر توكلي
رئیس انجمن علمي طب اورژانس كشور
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