
                                                                                                                                                       

 

 نامه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شعب انجمن پزشکان عمومی ایرانینیآ

شورای عالی  7/8/0771اساسنامه انجمن علمی پزشکان عمومی ایران مصوب دویست و شصت و دومین جلسه مورخ  4به استناد ماده 

 :گرددمی معالل شعب انجمن و برگزاری انتخابات به شرح زیر اکینامه تشانقالب فرهنگی، آیین

 .است «شهرستان»یا  «استان»در سطح  ،حسب تصمیم هیات مدیره انجمنجغرافیایی شعب انجمن  حوزه .1ماده 

شعبه تشکیل  امکان ،آنها عضو انجمن باشند حداقل نیمی از پزشک عمومی شاغل باشند و 01که حداقل  ییهاشهرستان در :0 تبصره

 .وجود دارد

د و مرکز این شعبه را در کرانجمن تاسیس  توان یک شعبهمی جغرافیایی مربوط به دو شهر نزدیک به هم هادغام دو حوز با :2 تبصره

 تر قرار داد.شهر پرجمعیت

اند، عضو شعبه انجمن مرکز استان که شعبه انجمن در آنجا تشکیل نیافته و یا منحل شدههایی اعضای پیوسته شهرستان :7تبصره 

  .جمع عمومی و انتخابات مرکز استان شرکت نمایندم درتوانند می محسوب شده و

 کلیه افرادی که دارای مدرک دکترای پزشکی عمومی باشند، با پرداخت حق عضویت ساالنه عضویت در انجمن: .2ماده 

 توانند به عضویت انجمن درآیند.می

لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات است.  نامثبتکی در سامانه الکترونیشدگان  نامثبتمالک تعداد اعضای هر شعبه تعداد  :تبصره

 باشند.و عضو پیوسته هیات مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده 

مجمع عمومی: تشکیل مجمع عمومی در شعب مطابق با مقررات حاکم بر اساسنامه انجمن مرکزی و به دو صورت مجمع  .3ماده 

 ست.ده االعاعمومی عادی و فوق

مرکزی  انجمن، اولین جلسه مجمع عمومی با درخواست هیات موسس پس از موافقت هیات مدیره در شهرهای فاقد شعبه .4ماده 

 انجمن تشکیل خواهد شد.

 باشد.می نفر از همکاران پزشک عمومی شاغل 0هیات موسس شامل حداقل  تبصره:

 صورت آگهی در یکی از نشریات معتبر محلی اعالمهبمکان انتخابات  ان و، زماتیک ماه قبل از برگزاری انتخاب حداقل .5ماده 

 گردد.می

پست، تلفن و پیامک به از طریق روزنامه محلی، تاریخ و محل برگزاری انتخابات حداقل یک ماه قبل  نبودِدر صورت  :0 تبصره

 شود.می اطالع داده ییایحوزه جغراف درشاغل  یان عمومکپزش

 ماه قبل به اطالع هیات مدیره مرکزی انجمن برسد. و محل برگزاری انتخابات برای اعزام ناظر باید یک زمان :2 تبصره

به اعضای پیوسته شعبه  انجمن منتشر وهای هیات مدیره انجمن مرکز موظف است آگهی مربوط به انتخابات شعب را در رسانه :7تبصره 

 ند. کرسانی شعبه را اطالع تخاباتاری انبرگز مورد نظر از طریق پیامک زمان و محل

و تا شود میاز روز برگزاری انتخابات آغاز  قبلیک ماه ن عضویت در هیات مدیره و بازرسی به تفکیک از اداوطلب نامثبت .6ماده 

  یابد.می یک هفته پیش از آن پایان

انجمن به  نامثبتوز مجمع در سامانه نده به رهفته ما حداکثر تا یک دبایمی )اعضای پیوسته(کلیه حاضرین در مجمع  .7ماده 

  .عضویت شعبه خود درآمده و شماره عضویت دریافت کرده باشند

 تنها اعضای پیوسته انجمن طبق شرایط مندرج در اساسنامه حق رای دارند. :0 تبصره

  

. 



                                                                                                                                                       

 

یابد. در این نمی جلسه رسمیت باشد، ک کمترعالوه یهدر صورتی که تعداد اعضای پیوسته حاضر در انتخابات از نصف ب :2 تبصره

د. در این حالت جلسه با هر شوام نجدعوت مجدد با ذکر نتیجه دعوت قبلی ا، اصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیهمورد ضروری است به ف

 تعداد اعضا تشکیل و انتخابات انجام خواهد شد.

 )شاملشود، اداره جلسه از آغاز به عهده هیات رییسه مجمع می مجامعی که در آن انتخابات هیات مدیره و بازرس انجام .8ماده 

 .شوندمی که در همان روز و توسط اعضای حاضر در جلسه انتخاب استرئیس، نواب رئیس و منشی( 

 توانند داوطلب انتخابات باشند.نمی هیات رئیسه مجمع :0 تبصره

 .است تهیات رئیسه اداره جلسه و برگزاری انتخابا وظیفه :2 تبصره

 .استناظر منتخب هیات مدیره مرکزی انجمن  نظارت بر حسن اجرای انتخابات بر عهده :7 تبصره

جغرافیایی شعبه  پزشکان عمومی عضو انجمن که شاغل در محدوده :شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان. 9ماده 

 .مربوطه باشند

 گذشته باشد. سال از عضویت آنها در انجمن و حداقل یکفارغ التحصیلی  حداقل سه سال از ،مورد انتخاب شوندگان در :0تبصره 

ن هیات مدیره و بازرس حداقل یک ماه قبل از اداوطلب ،شودمی در شعبات جدیدالتاسیس که انتخابات برای اولین بار انجام :2تبصره 

 من درآمده باشند.د به عضویت انجمجمع بای

 گیری الزامی است.حضور افراد داوطلب و رای دهندگان در محل رای ،در زمان برگزاری انتخابات .11ماده 

 نامه در خصوص کاندیداتوری و رای دادن پذیرفته نیست.وکالت ارائه :0 تبصره

 ب حروف الفبا( در محل اخذ رای الزامی است.ینصب اسامی کاندیداها به تفکیک هیات مدیره و بازرس )به ترت اعالم و :2 تبصره

عنوان ه( بیزکره مریات مدیب هیتصو ت بای)حسب جمع نفر 9یا  7، 0صورت کتبی و به منظور انتخاب تعداد هاخذ رای ب .11ماده 

 د.البدل انجام خواهد شالبدل، یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علینفر عضو علی 7عضو اصلی هیات مدیره، 

 و امضای رئیس مجمع باشد. ممهور به مهر انجمن باید اخذ رایهای برگه .12ماده 

ده و به امضای هیات رئیسه مجمع و شجلسه درج گیری و قرائت آراء، حائزین اکثریت به ترتیب آرا در صورتپس از رای .13ماده 

 ناظر انجمن مرکزی خواهد رسید.

ه ای نتایج انتخابات قبل از انتشار رسان گردد.می صویب هیات مدیره انجمن مرکزی ارسالجهت ت جلسهیک نسخه از صورت تبصره:

 تأیید هیات مدیره مرکزی ممنوع است.

به صورت مکتوب تا یک هفته پس از برگزاری انتخابات به دفتر باید هرگونه اعتراض به شیوه برگزاری و نتایج انتخابات  .14ماده 

  .انجمن مرکزی تسلیم شود

مدیره منتخب با تشکیل اولین جلسه، هیات رئیسه انجمن شامل  تایید انتخابات توسط انجمن مرکزی، هیات در صورت .15ماده 

 ند.کمی دار را انتخاب و به انجمن مرکزی جهت صدور ابالغ معرفیرئیس، دبیر و خزانه رئیس، نایب

 ند. کذ دهندگان را اخاست، مگر اینکه فردی بیش از دو سوم آرای رایانتخاب رییس و دبیر بیش از دو دوره متوالی ممنوع  :تبصره

 .به تصویب هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران رسید 07/4/98 ر تاریخد تبصره 09 ماده و 00نامه مشتمل بر ینیاین آ

سازد رهنمای چیتدکتر فرب  

 دبیر انجمن

اسخیکتر علیرضا رد  

 نایب رییس انجمن
 

 دکتر عباس کامیابی

نجمنرییس ا  

 


