
 

 

 پزشک خانوادهآيين نامه اجرايى کميته 

 

 تعاريف و ساختار: فصل اول 

ی انجمن پزشكان عمومی  اساسنامه 01ماده  01يكى از کمیته هاى تخصصی است که به استناد بند  پزشک خانوادهکمیته  :1ماده 

مديره انجمن تشكیل و در جهت اجراى وظايف مندرج در اين آيین نامه فعالیت مى  هیاتو تحت نظارت  (0۷1۱مصوب )ايران 

 .نمايد

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

 

 
 

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

ها و عاليق به پیشنهاد مسئول کمیته د که بر اساس توانايىننفر ازافراد واجد شرايط می باش 00تا  9اعضاء کمیته متشكل از  :4ماده 

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

 .وظف است ترتیبى اتخاذ نمايد که اکثريت اعضاء کمیته را اعضاء پیوسته انجمن تشكیل دهندمسئول کمیته م:  0تبصره 

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

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

 .مديره انجمن قابلیت اجرا دارد هیات

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

 .داشته باشد

بررسی ل واحدهايی همانند واحد مسئول کمیته به منظور انجام هرچه بهتر امور و تقسیم وظايف محوله در جهت تشكی: 5ماده 

اقدام و از اعضاء انجمن يا سايرين به صورت تمام وقت يا پاره ... و موجود  و واحد نقد و کارشناسی برنامه پزشک خانوادهالگوهای 

 .وقت جهت همكارى در اين بخشها دعوت بعمل مى آورد

 :حتى االمكان از شرايط زير برخوردار باشند پزشک خانوادهالزم است اعضای شورای  :6ماده 

 هيات مديره انجمن

 مسئول کميته

 شورای پزشک خانواده

 واحد بررسی الگوهای پزشک خانواده  واحد نقد و کارشناسی برنامه موجود



 

نظام  اتاصالح و مديريت در زمینه پزشک خانواده، MPHيا  PhD ازجملهدارا بودن مدارك يا سوابق علمى مورد نیاز  -0

 ...و سالمت

 .و روش تحقیق دستور عمل هايا نقد آيین نامه ها و دارا بودن سابقه موثر در زمینه تدوين  -۱

 .صاحب نظر بودن در زمینه پزشک خانوادهدارا بودن سابقه اجرايی موثر و يا  -۷

 

 وظايف: فصل دوم

 :وظايف زير را بر عهده دارد  پزشک خانوادهدر راستاى تحقق اهداف مندرج در اساسنامه انجمن، کمیته :  1ماده 

 پزشک خانوادهکارشناسی موضوع شناسايی افراد توانمند و عالقمند در زمینه  -0

 نظرات همكاران و کسب مشارکت در راه اندازی سايت پزشک خانواده به منظور اطالع رسانی -۱

 و تشكیل کارگروه مشترك تشكل های علمی و صنفی زمان نظام پزشكی وهمكاری با سا -۷

 پزشک خانوادهبرنامه تهیه گايدالين های مورد نیاز آموزش مباحث علمی و مشارکت در  -4

 کتب و مقاالت علمی مرتبطمشارکت در تدوين يا ترجمه  -5

 مشارکت در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مرتبط -6

 وتشكل ها ها دستگاهبرگزاری سمینارهای داخلی و بین المللی با همكاری ساير  -1

 حضور در ستادها و کمیته های کشوریمديره جهت  هیاتانتخاب نماينده و معرفی به  -8

 هاو ساير کشور( در شهر و روستا) ايرانبررسی روند اجرايی برنامه پزشک خانواده در  -9

 نقد دستور عمل های صادره و ارائه پیشنهادات الزم کارشناسی و  -01

 مديره هیاتدرخواست تشخیص شورای پزشک خانواده و تايید يا ساير موارد به  -00

کمیته  مسئول را با مرتبط با وظايف ساير کمیته ها هماهنگی الزم موظف است در موارد پزشک خانوادهکمیته مسئول  :تبصره

 .مربوطه بعمل آورد

 :وظايف مسئول کمیته به شرح زير می باشد : 8ماده

 مديره  هیاتپیشنهاد اعضاء کمیته و مسئولین اجرايی واحدها به  -0

 مديريت اجرايی کمیته و مديريت جلسات کمیته -۱

 مديره وکمیته هیاتبرقراری ارتباط دو سويه بین  -۷

 ارسالی از کمیتهتائید مكاتبات و نامه های  -4

 مديره هیاتارائه گزارش ماهیانه عملكرد کمیته به  -5

 مديره هیاتساير وظايف محوله از سوی  -6

 :ردوظايف زير را بر عهده دا پزشک خانوادهشورای  :9ماده 

 کمیتهاتخاذ کلیه تصمیمات الزم در جهت انجام وظايف  -0

 مطابق با اهدف انجمن کمیته یسازماندهی و سیاستگذار -۱

 مديره  هیاتو معرفی آن به  کمیتهانتخاب دبیر  -۷

 زير مجموعه  واحدهای تعیین مسئولین -4



 

 مديره هیاتجهت ارائه به  کمیتهعملكرد  دوره ایتهیه گزارش  -5

 زير مجموعه  و نظارت بر واحدهای راه اندازی -6

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

 برگزاری جلسات و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات .0

 رابط کمیته با ساير کمیته ها .۱

 هماهنگ کننده فعالیتهای کمیته .۷

 ساير مقررات: فصل سوم 

مديره موظف است ظرف مدت  هیاتمديره و يا هر يک از کمیته ها،  هیاتپس از تشكیل و يا تغییر و تحول در  :11ماده 

 هیاتبديهی است . 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

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

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

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

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

 استعفای عضو -0

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

 مديره پس از کسب نظر مشورتی شورا  هیاتبنا به تصمیم  -۷

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

مديره  هیاتمديره اعالم نمايد و در صورت عدم پیشنهاد توسط مسئول کمیته،  هیاتماه نسبت به معرفی فرد جايگزين اقدام و به 

 .د گرفتجهت انتخاب فرد جايگزين راسا تصمیم خواه

 .مديره انجمن رسید هیاتبند به تصويب  ۷۱تبصره و  5ماده و  04مشتمل بر  ۱9/۷/9۱اين آيین نامه در تاريخ 

 

 دکتر شهريار خاقانی

 دبیر هیات مديره

 دکتر عزت اله گل علیزاده

 نايب ريیس هیات مديره

 دکتر عباس کامیابی

 ريیس هیات مديره

 


