
 

انجمنىهایارتباطاتورسانهنامهآیین
 

ماده ی مسایل مرتبط با نظام سالمت،  مستقل درباره منظور ایجاد امکان خبررسانی به انجمن پزشکان عمومی ایران .1ی

ی پزشکی و بازتاب صداهای متنوع  و نیز تعمیق مباحث تئوریک مرتبط با دانش و حرفهها و اعالم نظرات خود  رسانی فعالیت اطالع

های کاغذی و الکترونیکی منتشر خواهد  ی پزشکی عمومی، رسانه نظران و فعاالن صنفی جامعه ویژه صاحب شاغالن این رشته به

اندرکاران آن نوشته  ها و تنظیم و ساماندهی روابط دست هاندازی این رسان ریزی برای راه منظور برنامه ی حاضر به نامه کرد که آیین

 .شده است

 :ای انجمن به شرح زیر است ش رسانهبخنمودار سازمانی  .2یماده

 


 :ای انجمن شامل موارد زیر است های رسانه موضوع فعالیت .3یماده

 های اعضا و ارکان انجمن  خبررسانی در مورد مسایل مرتبط با نظام سالمت، پزشکان عمومی و فعالیت .1

 رسانی مواضع و نظرات انجمن اطالع .2

 ها  جویی برای رفع آن منظور چاره انعکاس مسایل و مشکالت پزشکان عمومی به .3

 ی پزشکی  فرهنگ و عملکرد جامعههای متنوع نظام سالمت با هدف ارتقای دانش،  طرح مسایل نظری در حوزه .4

 سازمانی انجمن ی درون بندی شده ایجاد ارتباط و خبررسانی طبقه .5

هر دلیل امکان نشر افکار و آرا در خارج از  سازمانی در مواردی که به سازی امکان تبادل نظر کارشناسی درون فراهم .6

 .انجمن وجود ندارد

 :شامل موارد زیر است انجمن پزشکان عمومی ایرانهای  بینی شده برای رسانه ترین اشکال پیش مهم .4یماده

روزانه، )گذاری انجمن در فواصل زمانی تعیین شده  ی کاغذی ارگان انجمن که بسته به سیاست نشریه :داخلیینشریه .1

 .شود طور منظم منتشر می به...( هفتگی، ماهانه و

 هیاتمدیرهیانجمن

(رییسهیاتمدیره)مدیرمسوول  

 کمیتهیارتباطاتورسانه هیاتنظارت

سردبیرانپایگاهاینترنتی،نشریاتوخبرنامهها/سردبیر  

 عواملتحریریواجرایی



 

گذاری  کاغذی یا الکترونیک انجمن که مخاطب آن عموم مردم هستند و بسته به سیاست ی نشریه :عمومیینشریه .2

  .شود انجمن در فواصل مشخص منتشر می

 .شود روز می گذاری انجمن در فواصل زمانی تعیین شده به پایگاه الکترونیک انجمن که بسته به سیاست :سایت .3

 .شود ترونیک که با تیراژ محدود برای گروه مخاطب خاص منتشر میی ادواری کاغذی یا الک خبرنامه :خبرنامه .4

ی انجمن پزشکان عمومی  اساسنامه 7ی  ه به استناد مادهکهاى موضوعى است  تهیمکى از یکی ارتباطات و رسانه  کمیته .5یماده

ای انجمن در  ی رسانه مجموعه ل شده است و درکیی انجمن تش رهیات مدیهای زیر آن تحت نظارت ه و بند(1372مصوب )ایران 

سردبیران و )ای تحریری  و بخش حرفه( نظران ویژه فعاالن و صاحب اعضای انجمن به)ی واسط بین بخش صنفی  نقش حلقه

 .کند های انجمن عمل می رسانه( ی تحریریه

ای در  مند به فعالیت رسانه قههای مطبوعاتی و عال اعضای کمیته شامل آن دسته از اعضای انجمن که دارای توانایی .6یماده

مدت یک سال  نامه به  نییف مندرج در این آیی انجمن طبق وظا رهیات مدیشنهاد مسوول کمیته و تصویب هیانجمن هستند، به پ

 .شوند قابل تمدید منصوب می

پذیر  تصویب هیات مدیره امکانپایان همکاری پیش از یک سال با استعفای عضو یا پیشنهاد مسوول کمیته یا هیات مدیره و : تبصره

 .است

 :دکمیته وظایف زیر را برعهده دار .7یماده

  مدیره هیات انجمن به( سردبیران نشریه، خبرنامه و سایت) ای رسانه مسووالن و کمیته اعضای جدید پیشنهاد .1

 ی آن در کمیته بندی و ارایه ای از شعب انجمن و جمع دریافت نظرات و پیشنهادهای رسانه .2

 های انجمن بسته به توانایی و عالیق شخصی کاری نوشتاری و اجرایی با رسانههم .3

 های انجمن ها با رسانه مند و فعال شعب و تسهیل ارتباط آن گردآوری مطالب از بین اعضای عالقه .4

 ای انجمن و طرح آن در کمیته های رسانه ارزیابی مستمر فعالیت .5

 .انجمن ی های به هیات مدیر های رسانه  پیشنهاد سیاست .6

 اختیار تفویض که مواردی در کمیته مصوبات و است انجمن جلسات تشکیل ی نامه آیین طبق کمیته جلسات تشکیل .8یماده

 . دارد اجرا قابلیت انجمن ی مدیره هیات نهایى تایید از پس ،باشد نشده دریافت انجمن ی مدیره هیات سوی از مستقیم

 . کند تعیین همکاری برای انجمن شعب در نمایندگانی مدیره هیات اطالع با تواند می کمیته: 1ی تبصره

 . باشد ها هماهنگ با آن ها کمیته سایر وظایف با مرتبط موارد در است موظف کمیته: 2 ی تبصره

 : است زیر شرح به کمیته مسوول وظایف .کند انجمن تعیین میی  را هیات مدیرهمسوول کمیته  .9یماده

   انجمن ی ی کمیته به هیات مدیره اعضای اولیهپیشنهاد  .1

 انجمن ای رسانه مسووالن ی نظرات و پیشنهادهای کمیته به هیات مدیره و ارایه .2

 ای رسانه مسووالن ای انجمن به هیات مدیره و های رسانه ی منظم و مستمر نتایج ارزیابی فعالیت ارایه .3

 کمیته از ارسالی های نامه و کاتباتم آن و تایید جلسات مدیریت کمیته، اجرایی مدیریت .4

 .و کمیته مدیره هیات بین دوسویه ارتباط مدیره و برقراری هیات به کمیته عملکرد گزارش ی ارایه .5

 تنظیم جلسات، برگزاری ی وظیفه انجمن، جلسات تشکیل ی نامه آیین در مندرج وظایف بر عالوه کمیته دبیر .11یماده

 .دارد برعهده آن را نیزمصوبات  پیگیری و جلسات صورت

 :زیر است ای انجمن شامل ارکان ای رسانه بخش حرفه.11یماده



 

ی انجمن که مسوولیت حقوقی مطالب منتشره در سایت و نشریات انجمن را برعهده  رییس هیات مدیره: مدیرمسوول .1

 . گیر نهایی است همین دلیل در موارد اختالف نظر تصمیم دارد و به 

 . مسوول گروه تحریری و اجرایی نشریه، سایت یا بولتن که در برابر مدیر مسوول پاسخگو است :سردبیر .2

 . کنند ها زیر نظر مدیر مسوول و سردبیر فعالیت می مطابق عرف سایر رسانه :عواملتحریریواجرایی .3

انتخاب اعضای هیات  به )ی انجمن  ی دیگر از هیات مدیره نفره که شامل رییس و دو نماینده 5جمعی : هیاتنظارت .4

نظارت ی است که وظیفه( انتخاب اعضای کمیته  به)ی ارتباطات و رسانه  کمیتهی دیگر از  ، مسوول و یک نماینده(مدیره

( های مدون هیات مدیره گذاری ی انجمن و سیاست طبق قانون اساسی، قانون مطبوعات، اساسنامه)ای را  بر خروجی رسانه

 . برعهده دارد

 تایید به نیاز اجرا برای که کمیته از مصوباتی مورد در و است مدیره هیات مصوبات ی کلیه رعایت به موظف کمیته .12یماده

 این غیر در .کند اعالم خودرا مکتوب نظر مصوبه، ارسال زمان از ماه دو طی حداکثر است موظف مدیره هیات دارد، مدیره هیات

 . است مصوبه تایید ی منزله به شده تعیین مدت در نظر اعالم عدم صورت،

 .رسید انجمن ی مدیره هیات تصویب به 7/3/33 تاریخ در تبصره 3 و ماده 12 بر مشتمل نامه آیین این

 

 دکتر شهریار خاقانی

 دبیر هیات مدیره

 دکتر عزت اله گل علیزاده

 نایب رییس هیات مدیره

 دکتر عباس کامیابی

 رییس هیات مدیره

 

 
 

 


