
 

 آيين نامه اجرايى کميته آموزش و پژوهش

 

 تعاريف و ساختار: فصل اول 

ی انجمن پزشكان  اساسنامه 01ماده  01بند است که به استناد  تخصصیکمیته آموزش و پژوهش يكى از کمیته هاى  :1ماده 

و تحت نظارت هیئت مديره انجمن تشكیل و در جهت اجراى وظايف مندرج در اين آيین نامه  (0۷1۱مصوب )عمومی ايران 

 .فعالیت مى نمايد

 :نمودار تشكیالتی اين کمیته بصورت زير مى باشد :2ماده 

 
 .مى گردد مسئول کمیته از اعضاء هیئت مديره انجمن پزشكان عمومى مى باشد و توسط هیئت مديره انجمن تعیین: 3ماده 

نفر ازافراد واجد شرايط می باشد که بر اساس توانايى ها و عاليق به پیشنهاد مسئول کمیته و  9تا  5اعضاء کمیته متشكل از  :4ماده 

 .تايید و تصويب هیئت مديره انجمن بر طبق وظايف مندرج در آيین نامه فعالیت مى نمايند

 .نمايد که اکثريت اعضاء کمیته را اعضاء پیوسته انجمن تشكیل دهند مسئول کمیته موظف است ترتیبى اتخاذ:  0تبصره 

 .تشكیل جلسات کمیته برطبق آيین نامه تشكیل جلسات انجمن خواهد بود:  ۱تبصره 

مصوبات کمیته در مواردی که تفويض اختیار مستقیم از سوی هیئت مديره انجمن دريافت نشده باشد پس از تائید نهايى :  ۷تبصره 

 .مديره انجمن قابلیت اجرا داردهیئت 

کمیته می تواند با اطالع هیات مديره نسبت به تعیین نمايندگانی در شعب انجمن اقدام و در چارچوب وظايف ارتباط : 4تبصره 

 .داشته باشد

 واحد نشريه،مسئول کمیته به منظور انجام هرچه بهتر امور و تقسیم وظايف محوله در جهت تشكیل واحدهايی همانند  :5ماده 

اقدام و از اعضاء انجمن يا سايرين به صورت تمام وقت يا پاره وقت جهت همكارى در اين ... واحد پژوهش و  واحد آموزش،

 .بخشها دعوت بعمل مى آورد

 :است حتى االمكان از شرايط زير برخوردار باشندشورای آموزش و پژوهش است اعضای  الزم :6ماده 

 دارا بودن مدارك يا سوابق علمى و پژوهشى مورد نیاز  -0

 رتبه هاى ممتاز دانشگاهى مهارت ها و يا دارا بودن  -۱

 آشنايى با متدولوژى تحقیق و روشهاى آمارى  -۷

 آشنايى با نرم افزارهاى علوم پزشكى و آمارى -4

 هيات مديره انجمن

 مسئول کميته

 شورای آموزش و پژوهش

 واحد پژوهش واحد نشريه علمی واحد آموزش



 

 و پژوهش آموزشاصول و فناوری آشنايى با  -5

 ه يا نگارش متون علمى و مقاالت پژوهشى هاى الزم در زمینه تهی دارابودن مهارت -6

 پژوهشى -هاى تحريرى الزم جهت تهیه نشريه علمى داشتن مهارت -1

 پژوهشى -آشنايى با اصول سازماندهى تشكیالت نشريه علمى -8

 

 وظايف: فصل دوم

 :ه دارددر راستاى تحقق اهداف مندرج در اساسنامه انجمن، کمیته آموزش و پژوهش وظايف زير را بر عهد : 7ماده 

 انجام  نیازسنجى هاى آموزشى به منظور برنامه ريزى بهینه و انتخاب تكنولوژى مناسب در امر آموزش .0

 علمى   محافلها و ساير  ، بازآموزى، سمینارها، کنفرانسمهارت های حرفه ای برگزارى دوره هاى آموزشى .۱

 همكاری ساير انجمن های تخصصیتهیه گايدالين های آموزشی مورد نیاز برنامه پزشک خانواده با  .۷

 پیگیری همكاری های ملی و بین المللی با انجمن های علمی و مراکز و مجامع پزشكی .4

 برگزاری دوره های آموزش از راه دور زبان انگلیسی .5

 اعزام دانشجو به خارج  با همكاری مراکز  رسمی اعزام دانشجو .6

 بین المللیتاسیس کالس های آمادگی آزمون های  رزيدنتی داخلی و  .1

     IELTS & TOFLEبرگزاری کالس های آمادگی آزمون  .8

 اجرای تورهای آموزشی بین المللی .9

 آموزش مهارت های اجرايی نرم افزاری کامپیوتر برای پزشكان و خانواده آنان با همكاری موسسات آموزش عالی .01

 رسانى براى پیشبرد اهداف انجمنتهیه و ارائه کتب، جزوات، نشريات و يا ساير منابع اطالعاتى و اطالع  .00

 انجام نیاز سنجى هاى پژوهشى و ارائه ايده هاى تحقیقاتى  .0۱

 ارائه تسهیالت مشاوره هاى آمارى و پژوهشى در زمینه طرحها و پايان نامه هاى پژوهشى  .0۷

 بررسى مشكالت پژوهشى پزشكان و ارائه راهكارهاى علمى و عملى در جهت ارتقاء دانش و نگرش آنان .04

 اجراى پژوهشهاى کاربردى در زمینه مشكالت و محدوديتهاى حرفه اى پزشكان و پیشنهاد راهكارهاى اصولى  .05

 همكارى با اشخاص حقیقى و حقوقى در تهیه و اجراى طرحهاى پژوهشى و متقابالً بهره گیرى از امكانات آنان  .06

 معتبر داخل و خارج و محافل آن در نشريات  رانتشااجرای برنامه های پژوهشی متنوع با همكاری مراکز بین المللی و  .01

 پژوهشى  و انتشار نشريات و بولتن هاى علمى .08

 بررسى علمى محدوديتها و نواقص موجود در سیستمهاى بهداشتى درمانى و ارائه راهكارهاى علمى  .09

 ساير موارد مرتبط به تشخیص شورای آموزش و پژوهش و تايید هیات مديره .۱1

 .بعمل آورد آنهاهماهنگی الزم را با  ،هاکمیته مرتبط با وظايف ساير  موظف است در موارد ژوهشکمیته آموزش و پ:تبصره

 :به شرح زير می باشد کمیتهوظايف مسئول  : 8ماده

 به هیئت مديره  واحدهاو مسئولین اجرايی  کمیتهاعضاء  پیشنهاد -0

 کمیته جلسات مديريت اجرايی کمیته و مديريت -۱

 کمیتهدو سويه بین هیئت مديره و برقراری ارتباط -۷

 کمیتهتائید مكاتبات و نامه های ارسالی از  -4



 

 به هیئت مديره کمیتهارائه گزارش ماهیانه عملكرد  -5

 ساير وظايف محوله از سوی هیئت مديره -6

 ردوظايف زير را بر عهده دا شورای آموزش و پژوهش :9ماده 

 کمیتهاتخاذ کلیه تصمیمات الزم در جهت انجام وظايف  -0

 مطابق با اهدف انجمن کمیته یسازماندهی و سیاستگذار -۱

 و معرفی آن به هیئت مديره  کمیتهانتخاب دبیر  -۷

 زير مجموعه  واحدهای تعیین مسئولین -4

 جهت ارائه به هیئت مديره کمیتهعملكرد  دوره ایتهیه گزارش  -5

 زير مجموعه  واحدهایو نظارت بر  راه اندازی -6

 :عالوه بر وظايف مندرج در آيین نامه تشكیل جلسات انجمن، وظايف زير را نیز بر عهده دارد کمیتهدبیر  :11ماده 

 برگزاری جلسات و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات .0

 کمیته هابا ساير  کمیتهرابط  .۱

 کمیتههماهنگ کننده فعالیتهای  .۷

 

 ساير مقررات: فصل سوم 

ها، هیئت مديره موظف است ظرف مدت  کمیتهپس از تشكیل و يا تغییر و تحول در هیئت مديره و يا هر يک از  :11ماده 

بديهی است هیئت . اين آيین نامه اعالم نظر نمايد 4ماده  ۷ماه نسبت به اعالم موارد تفويض اختیارات مندرج در تبصره  ۱حداکثر 

 .دمديره مختار به تغییر نظرات پیشین خواهد بو

موظف به رعايت کلیه مصوبات هیئت مديره می باشد و در مورد مصوباتی از شورا که جهت اجرا نیاز به تائید کمیته  :12ماده 

هیئت مديره دارند، هیئت مديره موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارسال مصوبه واحد، نظر مكتوب خودرا اعالم 

 .نظر در مدت تعیین شده به منزله تايید مصوبه خواهد بودنمايد در غیر اين صورت، عدم اعالم 

 : صورت زير ممكن خواهد بود ۷اعضاء از شورا به و جايگزينی  خاتمه همكاری: 13ماده 

 استعفای عضو -0

 و تايید نهايی هیئت مديره( با ذکر داليل)بنا به پیشنهاد شورا  -۱

  مديره پس از کسب نظر مشورتی شورابنا به تصمیم هیئت  -۷

موظف خواهد بود با ذکر داليل ظرف حداکثر يک  کمیته هر يک از اعضاء شورا، مسئولخاتمه همكاری در صورت  :14ده ما

، هیئت مديره کمیتهماه نسبت به معرفی فرد جايگزين اقدام و به هیئت مديره اعالم نمايد و در صورت عدم پیشنهاد توسط مسئول 

 .د گرفتتصمیم خواه اجهت انتخاب فرد جايگزين راس

 .بند به تصويب هیئت مديره انجمن رسید 46تبصره و  5ماده و  04مشتمل بر  01/۱/9۱اين آيین نامه در تاريخ 

 

 دکتر شهريار خاقانی

 مديره دبیر هیات

 دکتر عزت اله گل علیزاده

 نايب ريیس هیات مديره

 دکتر عباس کامیابی

 ريیس هیات مديره

 
 


