آيين نامه اجرايى کميته تشکيالت و توسعه
فصل اول  :تعاريف و ساختار
ماده  :1کمیته تشکیالت و توسعه يکى از کمیتههاى تخصصی است که به استناد بند  01ماده  01اساسنامهی انجمن پزشکان
عمومی ايران (مصوب  )0۷1۱و تحت نظارت هیئت مديره انجمن تشکیل و در جهت اجراى وظايف مندرج در اين آيین نامه
فعالیت مى نمايد.
ماده  :2نمودار تشکیالتی اين کمیته بصورت زير مى باشد:
هيات مديره انجمن

مسئول کميته

شورای تشکيالت و توسعه

واحد سازماندهی و توسعه شعب

واحد تدوين مقررات انجمن

ماده  :3مسئول کمیته از اعضاء هیئت مديره انجمن پزشکان عمومى مى باشد و توسط هیئت مديره انجمن تعیین مى گردد.
ماده  :4اعضاء کمیته متشکل از  5تا  9نفر افراد واجد شرايط می باشد که بر اساس توانايىها و عاليق به پیشنهاد مسئول کمیته و
تايید و تصويب هیئت مديره انجمن بر طبق وظايف مندرج در آيین نامه فعالیت مىنمايند.
تبصره  :0مسئول کمیته موظف است ترتیبى اتخاذ نمايد که اکثريت اعضاء کمیته را اعضاء پیوسته انجمن تشکیل دهند.
تبصره  :۱تشکیل جلسات کمیته برطبق آيین نامه تشکیل جلسات انجمن خواهد بود.
تبصره  :۷مصوبات کمیته در مواردی که تفويض اختیار مستقیم از سوی هیئت مديره انجمن دريافت نشده باشد پس از تائید نهايى
هیئت مديره انجمن قابلیت اجرا دارد.
تبصره  :4کمیته می تواند با اطالع هیات مديره نسبت به تعیین نمايندگانی در شعب انجمن اقدام و در چارچوب وظايف ارتباط
داشته باشد.
ماده  :5مسئول کمیته به منظور انجام هرچه بهتر امور و تقسیم وظايف محوله در جهت تشکیل واحدهايی همانند واحد تدوين
مقررات انجمن و واحد سازماندهی و توسعه شعب و  ...اقدام و از اعضاء انجمن يا سايرين به صورت تمام وقت يا پاره وقت جهت
همکارى در اين واحدها دعوت بعمل میآورد.
ماده  :6الزم است اعضای شورای تشکیالت و توسعه حتى االمکان از شرايط زير برخوردار باشند:
 -0آشنايی با مفاهیم حقوقی ،قانونی و فن آئین نامه نويسی.
 -۱آگاهی از علوم مديريت و رفتار سازمانی.
 -۷توانايی در فنون ارتباطات.

فصل دوم :وظايف
ماده  : 7در راستاى تحقق اهداف مندرج در اساسنامه انجمن ،کمیته تشکیالت و توسعه وظايف زير را بر عهده دارد:
 -0بررسی و تعیین وضعیت موجود شعب انجمن و نظارت بر تشکیالت آنها
 -۱بررسی درخواست تشکیل شعب جديد و ظرفیت سنجی نقاط مختلف کشور برای توسعه شعب انجمن
 -۷بررسی داليل نیمه فعال يا غیرفعال شدن برخی از شعب و بکارگیری روشهای موثر برای فعال نمودن آنها
 -4ارائه روش بهره گیری از انجمن های فعال جهت فعال سازی يا توسعه شعب در استان های مجاور
 -5تعیین شیوه ی مناسب برای فراخوان پزشکان عمومی برای تشکیل شعب انجمن در شهرهای فاقد انجمن
 -6بررسی و سازماندهی گروههای مختلف در جمعیت پزشکان عمومی کشور حسب جغرافیا ،مهارت ،تشکیالت و...
 -1ايجاد ساختار اطالعات مديريتی و تهیه بانک های اطالعاتی خصوصا اعضای شعب ،پزشکان عمومی کشور و مهارت-
های جانبی پزشکان عمومی و...
 -8تعیین شیوه مناسب جهت ثبت شماره عضويت و کارت عضويت
 -9تدوين الگوی ارتباطات تشکیالتی درون بخشی و برون بخشی انجمن
 -01تهیه دستورعملها و آيیننامههای مورد نیاز از جمله  :روش برگزاری انتخابات ،حدود اختیارات شعب ،آيین نامه شورای
هماهنگی استان ،آيین نامه شورای هماهنگی شعب ،شیوه ارتباطات و مکاتبات شعب و ساير موارد مورد نیاز
 -00تعیین ساز و کار مناسب برای بررسی و اصالح اساسنامه و ساختار انجمن
 -0۱ارائه راهکار مناسب جهت اخذ مجوز از وزارت کشور برای الحاق پروانه صنفی به پروانه علمی
 -0۷برنامه ريزی برای تغییر شیوه انتخابات به صورت برگزاری انتخابات سراسری انجمن در کشور
 -04ساير موارد مرتبط به تشخیص شورای تشکیالت و توسعه و تايید هیات مديره
تبصره :کمیته تشکیالت توسعه موظف است در موارد مرتبط با وظايف ساير کمیته ها ،هماهنگی الزم را با کمیته مربوطه به عمل
آورد.
ماده : 8وظايف مسئول کمیته به شرح زير می باشد:
 -0پیشنهاد اعضاء کمیته و مسئولین اجرايی واحدها به هیئت مديره
 -۱مديريت اجرايی کمیته و مديريت جلسات کمیته
 -۷برقراری ارتباط دو سويه بین هیئت مديره وکمیته
 -4تائید مکاتبات و نامه های ارسالی از کمیته
 -5ارائه گزارش ماهیانه عملکرد کمیته به هیئت مديره
 -6ساير وظايف محوله از سوی هیئت مديره
ماده  :9شورای تشکیالت و توسعه وظايف زير را بر عهده دارد:
 -0اتخاذ کلیه تصمیمات الزم در جهت انجام وظايف کمیته
 -۱سازماندهی و سیاستگذاری کمیته مطابق با اهدف انجمن

 -۷انتخاب دبیر کمیته و معرفی آن به هیئت مديره
 -4تعیین مسئولین واحدهای زير مجموعه
 -5تهیه گزارش دوره ای عملکرد کمیته جهت ارائه به هیئت مديره
 -6راه اندازی و نظارت بر واحدهای زير مجموعه
ماده  :11دبیر کمیته عالوه بر وظايف مندرج در آيین نامه تشکیل جلسات انجمن ،وظايف زير را نیز بر عهده دارد:
 .0برگزاری جلسات و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات
 .۱رابط کمیته با ساير کمیته ها
 .۷هماهنگ کننده فعالیتهای کمیته
فصل سوم  :ساير مقررات
ماده  :11پس از تشکیل و يا تغییر و تحول در هیئت مديره و يا هر يک از کمیته ها ،هیئت مديره موظف است ظرف مدت
حداکثر  ۱ماه نسبت به اعالم موارد تفويض اختیارات مندرج در تبصره  ۷ماده  4اين آيین نامه اعالم نظر نمايد .بديهی است هیئت
مديره مختار به تغییر نظرات پیشین خواهد بود.
ماده  :12کمیته موظف به رعايت کلیه مصوبات هیئت مديره می باشد و در مورد مصوباتی از شورا که جهت اجرا نیاز به تائید
هیئت مديره دارند ،هیئت مديره موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارسال مصوبه واحد ،نظر مکتوب خودرا اعالم
نمايد در غیر اين صورت ،عدم اعالم نظر در مدت تعیین شده به منزله تايید مصوبه خواهد بود.
ماده  :13خاتمه همکاری و جايگزينی اعضاء از شورا به  ۷صورت زير ممکن خواهد بود:
 -0استعفای عضو
 -۱بنا به پیشنهاد شورا (با ذکر داليل) و تايید نهايی هیئت مديره
 -۷بنا به تصمیم هیئت مديره پس از کسب نظر مشورتی شورا
ماده  :14در صورت خاتمه همکاری هر يک از اعضاء شورا ،مسئول کمیته موظف خواهد بود با ذکر داليل ظرف حداکثر يک
ماه نسبت به معرفی فرد جايگزين اقدام و به هیئت مديره اعالم نمايد و در صورت عدم پیشنهاد توسط مسئول کمیته ،هیئت مديره
جهت انتخاب فرد جايگزين راسا تصمیم خواهد گرفت.
اين آيین نامه در تاريخ  9۱/۷/۱9مشتمل بر  04ماده و  5تبصره و  ۷5بند به تصويب هیئت مديره انجمن رسید.
دکتر شهريار خاقانی

دکتر عزت اله گل علیزاده

دکتر عباس کامیابی

دبیر هیات مديره

نايب ريیس هیات مديره

ريیس هیات مديره

