
 

 بسمه تعالی 
 

 

 

 

 

 

 

نجمن علمی طب اورژانس اریان                                 
 ا

 

   2ساختمان شماره -مجتمع آموزشي درماني حضرت رسول اكرم -انتهاي خ نیايش -خیابان ستارخان: تهران ،  دبیرخانه آدرس

   ( www.isem.irانجمن علمي طب اورژانس)وبسايت: 

 88111    شماره:
 2/1/69  تاريخ:

 ندارد  پیوست :

 

 آيین نامه تشكیل شاخه هاي منطقه اي انجمن علمي طب اورژانس ايران

 

 مقدمه

 :دهند لیتشک یا منطقه یها شاخه ریز اهداف به یابیدست یبرا توانند یم یپزشک یعلم یانجمنها - 1 ماده

  منطقه سطح در رگذاریتاث یکانونها و مسئولین با تعامل  -

  یا منطقه یتهایظرف و توان از یبردار بهره  -

  منطقه هر یاختصاص مسائل یبرا حل راه ارائه  -

  کشور سطح در توانمند یروهاین ییشناسا  -

  آموزشها یا منطقه ارائه -

  منطقه کی در اعضا تیفعال انهیهمگرا یسازمانده -

 

 یها استان یبند میتقسا اساا  بر ها شاهرساتان در ایران اورژانس طب یعلم انجمن یها رشااخهیز نیعناو و تعداد انتخاب - 2 ماده

 .بود کشورخواهد

 لیتشك طيشرا

 تخصصینم کلیه.)باشد رسیده الزم حدنصاب به یعلم انجمن یاعضا تعداد که است لیتشک قابل ینقاط در یا منطقه شاخه  - 3 ادهم

 .(باشند کرده راپرداخت خود سالیانه عضویت حق آنها یهمگ که نفرباشد ٠٣ از شیب ناحیه آن در شاغل اورژانس طب

 .آنهاست یا حرفه اشتغال ای سکونت محل مختلف ینواح در اعضا حضور اریمع  - 4 ماده



 

 بسمه تعالی 
 

 

 

 

 

 

 

نجمن علمی طب اورژانس اریان                                 
 ا

 

   2ساختمان شماره -مجتمع آموزشي درماني حضرت رسول اكرم -انتهاي خ نیايش -خیابان ستارخان: تهران ،  دبیرخانه آدرس

   ( www.isem.irانجمن علمي طب اورژانس)وبسايت: 

 88111    شماره:
 2/1/69  تاريخ:

 ندارد  پیوست :

 از پس یا منطقه یها شاااخه تیفعال .بود نخواهند یمرکز انجمن از مسااتقل پروانه یدارا یا منطقه یها شاااخه از کیچیه  - 5 ماده

 .است سریم یمرکز انجمن رهیمد اتیه دییتا و انتخابات یبرگزار

 مجمع نکهیا مگر بود خواهد یمرکز انجمن عهده به تختیپا امور یریگیپ. کند ینم سیتاساا شاااخه تختیپا در یعلم انجمن: تبصااره

 یداخل نامه نییآ تختیپا شاخه تیفعال یبرا است موظف انجمن صورت نیا در. کند بیتصو را تختیپا شاخه سیتاس انجمن یعموم

 .کند اجرا و نیتدو یروشن

 

 انتخابات

 زانهخ و ریدب س،یرئ بینا س،یرئ یدارا دیبا یا منطقه انجمن هر. شود یم لیتشک نفر 5 از یا منطقه یها شاخه رهیمد اتیه  - 6 ادهم

 .است یضرور یا منطقه یانجمنها یبرا البدل یعل و یاصل بازر  انتخاب. باشد یعاد عضو کی و دار

. شااود یم تکرار یمرکز انجمن انتخابات از پس ماه شااش یزمان بازه در کباری سااال سااه هر یا منطقه یانجمنها انتخابات - 7 ماده

 شود برگزار یا منطقه یعموم مجمع در آن ندهینما حضور با و یمرکز رهیمد اتیه اطالع با دیبا یا منطقه یانجمنها انتخابات

 منطقه یمعمو مجمع در انتخابات یبرگزار مسئول را فرد کی یمرکز انجمن است، نشده لیتشک انجمن شاخه که یمناطق در: تبصاره -

 .کند یم یا

 موظف یرکزم رهیمد اتیه نکند، اقدام انتخابات یبرگزار به نسبت شده نییتع یزمان بازه در یا منطقه شاخه که یصاورت در: تبصاره -

 .دینما نییتع منطقه در را یفرد انتخابات یبرگزار یبرا است

 یبرا باشد، سال 3 از کمتر انجمن یمرکز رهیمد اتیه انتخابات یبرگزار زمان در سیتاسا تازه یها شااخه تیفعال مدت اگر: بصارهت -

 تکرار هنگامزود صورت به انجمنها آن انتخابات دیبا یمرکز انتخابات از پس ماه شش حداکثر ها، شاخه انتخابات برنامه یساز کسانی

 .شود

 .دارد اعتبار یمرکز رهیمد اتیه دییتا از پس یا منطقه یانجمنها انتخابات - ۷ ماده



 

 بسمه تعالی 
 

 

 

 

 

 

 

نجمن علمی طب اورژانس اریان                                 
 ا
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 ندارد  پیوست :

 ف شاخه هايت و وظایفعال       

 .انجمن مادر باشد یداخل ین نامه هاییو آ یکل یاستهاید تابع سیبا یمنطقه ا یت انجمنهایفعال - ۸ماده 

 یا انجمن مداخله یکشور یتهایگر و فعالین شاخه ها در مناطق دیتنها محدود به همان منطقه خواهد بود و ا یمنطقه ا یت انجمنهایفعال - 6ماده 

 نخواهند داشت.

رو سه یو رفع نشدن موارد پ یبا اهداف و منافع انجمن مرکز یشاخه منطقه ا یتهایرت فعالیتواند در صاورت مغا یم یره مرکزیات مدیتبصاره: ه

 .ندیش از موعد برگزار نماید و ظرف سه ماه انتخابات پیدر طول سه ماه، آن شعبه را منحل نما یمکاتبه رسمنوبت 

 یو شااااخه ها یالف: ارتباط با دانشاااگاه علوم پزشاااک :ر را به عهده دارندیف زیوظا یپزشاااک یعلم یانجمنها یمنطقه ا یشااااخه ها -81ماده 

و ارائه راه  اعضا یمحل یازهاین ییتحت پوشش منطقه خود پ: شناسا یبه اعضا یانجمن مرکز یمهایتشاکیالتی آن در منطقه ب: انعکا  تصام

وشش در سطح منطقه تحت پ یحکومت یو ساختارها یردولتیو غ یژه منطقه ت: ارتباط با ساازمانها و ادارات دولتیمشاکالت و یبرا یمحل یحلها

 منطقه به انجمن مادر. یو ارسال اطالعات اعضا ی، به روز رسانیبا نظارت انجمن مادر ج: نگهدار یمنطقه ا یآموزش یدوره ها یث: برگزار

حداقل یکبار در سال و همزمان با کنگره سالیانه انجمن برگزار خواهد  یو مرکز یمنطقه ا یره شااخه هایات مدینشاسات مشاتر  ه - 88ماده 

  .شد

نند به عنوان ک یاز اعضا در آن شرکت م یک کنگره را که تعداد قابل توجهیره یات مدیدارد، هکه انجمن کنگره ساالیانه ن یتبصاره: در صاورت

 .گردد ین مییسالیانه تع یدارهایمحل و زمان د

 

 يامور مال

حق عضاویت انجمن در مناطقی که دارای شااخه هساتند، به حساب انجمن مرکزی واریز گردد و درصدی از آن طبق مصوبات هیات  - 82ماده 

 و سایر تسهیالت راعهده دارخواهدت یت صدور کارت عضویران مسئولیمتقابال انجمن طب اورژانس ا مدیره  انجمن در اختیار شاخه قرار گیرد. 

 بود.



 

 بسمه تعالی 
 

 

 

 

 

 

 

نجمن علمی طب اورژانس اریان                                 
 ا
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   ( www.isem.irانجمن علمي طب اورژانس)وبسايت: 

 88111    شماره:
 2/1/69  تاريخ:

 ندارد  پیوست :

 یت انجمن مرکزیمازاد بر حق عضااو "یمنطقه ا"ت یتوانند حق عضااو یشاااخه م ید مجمع عمومییدر صااورت تا یطقه امن یتبصااره: انجمنها

  .دییافت نمایدر

ره خود به یات مدید هییس و خرانه دار شاخه افتتاح و با تایدو امضا به نام رئ یقید حسااب مشتر  شخ  حقیبا یمنطقه ا یشااخه ها - 81ماده 

  .ندیم نمااعال یانجمن مرکز

ن یدر ا یآموزش یشامل کنگره و دوره ها یمنطقه ا یتهایحاصال از فعال یو درآمدها یانجمن مرکز یمال یت و کمکهایحق عضاو - 81ماده 

   .ز و برداشت خواهد شدیحساب وار

برگزاری کلیه دوره های آموزشی و تبلیغات توسط شاخه های استانی، در صورت ارائه گواهی یا امتیاز بازآموزی  درامد حاصل ازدر موارد-81ماده 

ت درصد به ده میلیون تومان ، بیستوسط انجمن مرکزی ، در مبالغ دریافتی کمتر از ده میلیون تومان ، پانزده درصد و در مبالغ دریافتی بیش از 

رد در صورت عدم صدور گواهی یا امتیاز بازآموزی در مبالغ دریافتی کمتر از ده میلیون تومان ، ده درصد و در مبالغ گی انجمن مرکزی تعلق می

 .گیرد دریافتی بیش از ده میلیون تومان پانزده درصد به انجمن مرکزی تعلق می

مکتوب همراه با گردش حساب شاخه را به  یگزارش مال یا بر حسب استعالم انجمن مرکزیو  یان سال مالید در پایبا یشاخه منطقه ا - 89ماده 

  .دیره انجمن مادر ارسال نمایات مدیه

 ره انجمن مادریات مدیبه ه یو انجمن مرکز یشاخه منطقه ا یبه عنوان اسناد مال یره گردش حسااب بانکیات مدیپس از اتمام دوره ه - 81ماده 

  .شود ید افتتاح و اداره میجد ید حساب شاخه با نام اعضایره جدیات مدیشود. در صورت انتخاب ه یانعکا  داده م

 .منتقل گردد ید به انجمن مرکزیشاخه با یهاییه دارایو کل یل، منابع مالیبه هر دل یدر صورت انحالل شاخه منطقه ا – 81ماده 

 يامور ادار

ازر  ره و بیات مدیه یو شماره تما  دفتر و اسام یبا نام شاخه، نشان یسربرگ انجمن مرکز یتوانند از الکو یم یاساتان یشااخه ها - 86ماده 

 ستندیند و مجاز به استفاده از سربرگ مستقل نیخود استفاده نما



 

 بسمه تعالی 
 

 

 

 

 

 

 

نجمن علمی طب اورژانس اریان                                 
 ا
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 2/1/69  تاريخ:

 ندارد  پیوست :

مجاز به مکاتبه با سااازمانها در سااطح  یمنطقه ا ید محدود به همان منطقه باشااد. شاااخه هایانجمن با یمکاتبه مساائولین شاااخه منطقه ا - 21ماده 

 .ودانعکا  داده ش ید رونوشت مکاتبات به انجمن مرکزیگر مجاز است اما باید یبا شاخه ها یستند. مکاتبه درون سازمانین ینطقه افرام

 یمنطقه ا یت انجمن مادر انعکا  دهند. شاخه هایژه شاخه خود در سایخود را در صفحه و یتهایتوانند فعال یم یمنطقه ا یشااخه ها - 28ماده 

 ستند.ین یت مستقل از انجمن مرکزیسا یانداز مجاز به راه

  .انجمن ارسال شود ید بطور منظم به دفتر مرکزیاعضا با یپس از امضا یمنطقه ا یره شاخه هایات مدیر صورتجلسات هیتصو – 22ماده  

بت ث ییت نهای  عضااوالانجمن قرار دهند. م یار دفتر مرکزید بطور منظم در اختیخود را با یمشااخصااات اعضااا یاسااتان یشاااخه ها - 21ماده 

 .انجمن است یمشخصات افراد در دفتر مرکز

 

 

 دكتر نادر توكلي                                                                                                                                                     

 رژانس كشوررئیس انجمن علمي طب او


