
 

 نپزشکان عمومی ایرا هایی شورای هماهنگی انجمننامهآیین

 یصد و هفدهمین جلسهیکتایید  و 02/3/98العاده انجمن پزشکان عمومی ایران در مورخه به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق

پزشکان  هایشورای هماهنگی انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،کمیسیون انجمن

 .شودتشکیل میشود با شرایط و مقررات ذیل نامیده می« شورای هماهنگی»نامه ، که در این آیینعمومی ایران

 

 :اهداف تشکیل این شورا بدین شرح است -1ماده 

   انجمن شعب هایسازیتصمیم و پیشنهادات نظرات، از مرکزی مدیره هیات مندیبهره .1

 هاانجمن در اجرای برنامه ارکان سایر همچنین و شعب بین بیشتر چه هر ارتباط و مشارکت، هماهنگی .0

   سالمت حوزه کالن مشکالت و صنفی معضالت به منظور رفع انجمن افزایی شعبو هم سوییهم .3

 

 :ذیل را بر عهده داردوظایف در راستای اهداف فوق  شورای هماهنگی انجمن پزشکان عمومی ایران -2ماده 

  عمومی مجمع در تصویب منظور به اساسنامه در شده ذکر اهداف براساس انجمن کالن هایسیاست تعیین .1

 عمومی پزشکان به وابسته وصنفی علمی هایتشکل سایر میان تفاهم و گروهی فعالیت گسترش .0

 اساسنامه درچارچوب انجمن اهداف تحقق برای الزم اجرایی هاینامهوآیین هادستورعمل پیشنهاد .3

 هاکمیتهاین  در حضور برای مناسب نمایندگان معرفی همچنین و تخصصی هایکمیته تشکیل پیشنهاد .4

 سالمت حوزه کشوری هایبرنامه و صنفی دیدگاه در خصوص مشکالت یو ارائه گیری همسوموضع .5

  شعب به منظور توسعه اصالحی راهکارهای پیشنهاد و انجمن شعب مشکالت مبتالبه بررسی .6

 الگوسازی و بهره برداری سایر شعب منظور به انجمن شعب ابداعات و ابتکارات ها،برنامه ارائه .7

 هامرکزی و همکاران منتخب در سازمان نظام پزشکی و سایر دستگاه ینقد عملکرد هیات مدیره .9

  عمومی پزشکان با مرتبط هاینامهوآیین لوایح ها، طرح کارشناسی درباره نظر و پیشنهادهای اظهار .8

 اینترنتی هایوپایگاه  نشریات جمله از رسانی واطالع ارتباطات های ساختاروروش تدوین در همکاری .12

 می شودشود و یا اختیار داده میمرکزی به شورای هماهنگی ابالغ  یسایر مواردی که از سوی هیات مدیره .11

 

 :فعاالن صنفی بدین شرح استها و گیری از توان انجمن و سایر تشکلترکیب شورای هماهنگی به منظور بهره -3ماده

  ایران عمومی پزشکان انجمن بازرس و مرکزی مدیره هیات اعضای .1

 (ترجیحا رییس و دبیر)نمایندگان هریک از شعب فعال و نیمه فعال انجمن  .0

 (ترجیحا رییس و دبیر)ها و تشکلهای پزشکان عمومی کشور نمایندگان سایر انجمن .3

  پزشکی نظام عالیشورای عضو عمومی پزشکان .4

 انجمن تخصصی هایکمیته دبیر و رییس .5

  انجمن مدیره هیات تشخیص به هاتشکل و هاسازمان سایر در نفوذذی عمومی پزشکان از نفر 5 .6

 .کنندعضو دو نماینده به شورا معرفی می 122بیش از  عضو دارند، یک نماینده و 122شعبی که کمتراز  -1تبصره 

 .کنندتاسیس تنها یک عضو ناظر و بدون حق رای به شورا معرفی میشعب غیرفعال ودرحال  -0تبصره 



 

صورت لزوم نمایندگان وزارت بهداشت ودرمان، کمیسیون بهداشت مجلس، سازمان نظام پزشکی ودیگر نهادهای  در -3تبصره 

 .نمایندی پزشکی بنا به دعوت شورای هماهنگی بدون حق رای شرکت میمرتبط با جامعه

 

 .مرکزی انجمن است یفعالیت هیات مدیره یفعالیت شورای هماهنگی مطابق دورهمدت  -4 ماده

 

ماه به صورت عادی و جلسات فوق العاده حسب نیاز و ضرورت به  6ماه و حداکثر هر  3شورای هماهنگی حداقل هر  -5 ماده

 .شودمرکزی تشکیل می انجمندعوت 

 

-رسمیت می نامهاین آیین 3ماده  0و  1اعضای مصرح در بند یک  یعالوهه جلسات شورای هماهنگی با حضور نصف ب -6 ماده

 .یابد و مصوبات با رای اکثریت نسبی حاضرین معتبر است

 

اعضای  شود که ازیک دبیر اداره می ای مرکب از یک رئیس، دو نایب رئیس وشورای هماهنگی توسط هیات رئیسه -7ماده 

  .شودتخاب میی سه ساله انشورای هماهنگی برای یک دوره

درصورت عدم موفقیت در کسب  سال فعالیت الزامی است و انتهای هر کسب رای اعتماد برای اعضای هیات رئیسه در: 1 تبصره

 .شوندبه جایگزینی انتخاب می رای اعتماد، فرد یا افراد دیگر

 .دهددبیرخانه انجمن مرکزی انجام میست و وظایف خود را از طریق تشکیل جلسات شوراپیگیری شورا مسئول  دبیر: 0تبصره 

 

 .انجمن مرکزی است یبر عهدهکه در تهران برگزار می شود شورا  ی ازهای دبیرخانه و جلساتتامین هزینه – 8ماده 

ایشان، با مساعدت  یهای برگزاری بر عهدهبه برگزاری جلسات شورا در خارج از تهران، هزینه شعبدر صورت تمایل : تبصره

 .مرکزی استانجمن 

 

به تصویب هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران  1/7/80در تاریخ  بند است که 02و تبصره  6 ،ماده 9این آیین نامه دارای 

 .رسیده است

     

 

 دکتر شهریار خاقانی

 دبیر هیات مدیره

 دکتر عزت اله گل علیزاده

 نایب رییس هیات مدیره

 دکتر عباس کامیابی

 مدیرهرییس هیات 

 


