
 

 گران اعتياددرماننامه اجرايى کميته آيين

 

 تعاريف و ساختار: فصل اول 

ی انجمن پزشكان عمومی  اساسنامه 01ماده  01بند است که به استناد  تخصصیهاى يكى از کمیته کمیته درمانگران اعتیاد :1ماده 

 .کندنامه فعالیت مىاجراى وظايف مندرج در اين آيین برای مديره انجمن تشكیل و  هیاتو تحت نظارت  (0۷1۱مصوب )ايران 

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

 
 

  .کندرا به عنوان مسوول کمیته انتخاب می و يا يكی از اعضای انجمن خود ی اعضا يكی از ت مديره انجمن هیا: 3ماده 

مسئول کمیته و تايید  به پیشنهاد  ،خود بر اساس توانايى ها و عاليق ونفر ازافراد واجد شرايط  9تا  5 به تعداداعضاء کمیته  :4ماده 

 .کننديین نامه فعالیت میبر طبق وظايف مندرج در آ شوند و انتخاب می ت مديره انجمنو تصويب هیا

 .باشندپیوسته انجمن  از  اعضایکمیته  که اکثريت اعضای کندول کمیته موظف است ترتیبى اتخاذ مسو:  0تبصره 

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

، پس از تائید نهايى ت مديره انجمن دريافت نشده باشدسوی هیا ه تفويض اختیار مستقیم ازمصوبات کمیته در مواردی ک:  ۷تبصره 

 .انجمن قابلیت اجرا دارد ی ت مديرههیا

 با آنها اطالع هیات مديره نسبت به تعیین نمايندگانی در شعب انجمن اقدام و در چارچوب وظايفبا  تواندمیکمیته : 4تبصره 

 .ارتباط داشته باشد

واحد  ،واحد صنفیتشكیل واحدهايی همانند  برای ول کمیته به منظور انجام هرچه بهتر امور و تقسیم وظايف محوله مسو :5ماده 

-میهمكارى در اين بخشها دعوت  برای و از اعضاء انجمن يا سايرين به صورت تمام وقت يا پاره وقت  کردهاقدام ... و  علمی

 .نمايد

 

 وظايف:  فصل دوم

 :وظايف زير را بر عهده دارد کمیته درمانگران اعتیادى تحقق اهداف مندرج در اساسنامه انجمن، در راستا : 6ماده 

 وضعیت موجود پديده اعتیاد و درمان آن  در کشور   یبررسی کارشناس .0

 به منظور پیگیری ان اعتیاددرمانگرمراکز و حرفه ای علمی و نیازسنجی مشكالت    .۱

 هيات مديره انجمن

 مسئول کميته

 کميته درمانگران اعتياد 

 واحد علمی واحد صنفی 



 

 فعالیت کمیته درمانگران برای ارايه به هیات مديره  میان مدت و دراز مدت  برنامهتدوين  .۷

 مرتبط با فعالیت درمانگران اعتیاد و ارايه آن به هیات مديره . ..پژوهشی و آموزشی، ،کارشناسی امور حرفه ای .4

همكاری با کمیته آموزش  وعلمى  محافل، بازآموزى و ساير های حرفه ایمهارت هاى آموزشىپیشنهاد برگزارى دوره .5

 اجرای دوره ها به منظور و پژوهش و همچنین شعب انجمن

مبارزه با مواد مخدر با تصويب هیات استانی و کشوری همكاری با نهادهای مرتبط با فعالیت درمانگران از جمله ستاد  .6

 مديره

استانی و شهرستانی با  ،ملی ح مختلف ودر سطبا اعتیاد  ات مرتبطمعرفی نمايندگان انجمن برای شرکت در جلس .1

 و همچنین شعب انجمن مرکزی  هماهنگی هیات مديره

 ساير انجمن های علمی با همكاری کمیته آموزش و پژوهشپیگیری همكاری های ملی و بین المللی با  .8

و پژوهش فراهم سازی شرايط الزم برای انجام پژوهش های علمی و اجتماعی در زمینه اعتیاد با همكاری کمیته آموزش  .9

 و شعب انجمن

 کمیته آموزش و پژوهشو  اتاطالع رسانی و همچنین فعالیت های انتشاراتی با همكاری کمیته ارتباط .01

 ت مديره او معرفی آن به هی کمیتهانتخاب دبیر  .00

 زير مجموعه  واحدهای ولینوتعیین مس .0۱

 ت مديرهاارائه به هی برای کمیتهعملكرد  دوره ایتهیه گزارش  .0۷

 زير مجموعه  نظارت بر واحدهای و راه اندازی .04

 ساير موارد مرتبط به تشخیص کمیته و تايید هیات مديره .05

عمل هها، هماهنگی الزم را با کمیته مربوطه بموظف است در موارد مرتبط با وظايف ساير کمیته درمانگران اعتیادکمیته :5 تبصره

 .آورد

 :استبه شرح زير  کمیتهوظايف مسئول  : 7ماده

 ت مديره به هیا واحدهاولین اجرايی و مسو کمیتهاعضاء  پیشنهاد -0

 کمیته جلسات مديريت اجرايی کمیته و مديريت -۱

 کمیتهت مديره وبرقراری ارتباط دو سويه بین هیا -۷

 کمیتهتائید مكاتبات و نامه های ارسالی از  -4

 ت مديرهبه هیا کمیتهارائه گزارش ماهیانه عملكرد  -5

 مديرهت ساير وظايف محوله از سوی هیا -6

 :بر وظايف مندرج در آيین نامه تشكیل جلسات انجمن، وظايف زير را نیز بر عهده دارد افزون کمیتهدبیر  :8ماده  

 برگزاری جلسات و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات .0

 کمیته هابا ساير  کمیتهرابط  .۱

 کمیتههماهنگ کننده فعالیتهای  .۷

 

 ساير مقررات: فصل سوم 



 

ت مديره موظف است ظرف مدت حداکثر ها، هیا کمیتهت مديره و يا هر يك از تشكیل و يا تغییر و تحول در هیاز پس ا :9ماده 

ت مديره بديهی است هیا. ه اعالم نظر نمايداين آيین نام 4ماده  ۷ماه نسبت به اعالم موارد تفويض اختیارات مندرج در تبصره  ۱

 .مختار به تغییر نظرات پیشین خواهد بود

را نیاز به تائید مديره می باشد و در مورد مصوباتی از شورا که جهت اج هیاتموظف به رعايت کلیه مصوبات کمیته  :11ماده 

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

 .در مدت تعیین شده به منزله تايید مصوبه خواهد بود نظر نشدن  در غیر اين صورت، اعالم کند

 : صورت زير ممكن خواهد بود ۷اعضاء از شورا به و جايگزينی  خاتمه همكاری: 11ماده 

 استعفای عضو -0

 ت مديرهو تايید نهايی هیا( با ذکر داليل)بنا به پیشنهاد شورا  -۱

  مديره پس از کسب نظر مشورتی شورات بنا به تصمیم هیا -۷

موظف خواهد بود با ذکر داليل ظرف حداکثر يك  کمیته ولهر يك از اعضاء شورا، مسوخاتمه همكاری در صورت  :12ماده 

در ت مديره ، هیاکمیتهول کند و در صورت عدم پیشنهاد توسط مسوت مديره اعالم معرفی فرد جايگزين اقدام و به هیاماه نسبت به 

 .خود تصمیم خواهد گرفتفرد جايگزين مورد 

 .رسیدپزشكان عمومی ايران ت مديره انجمن بند به تصويب هیا ۱1تبصره و  5ماده و  0۱مشتمل بر  ۱8/5/9۱نامه در تاريخ ين آيینا

 

 

 دکتر شهريار خاقانی

 دبیر هیات مديره

 دکتر عزت اله گل علیزاده

 نايب ريیس هیات مديره

 دکتر عباس کامیابی

 ريیس هیات مديره

 
 


