آییه وامه شعب اوجمه علمی واوًفىايری پزشکی ایران
هبدُ  -۱ثب ػٌبیت ثِ هبدُ  4اسبس ًبهِ ٍ ثِ جْت گسترش كؼبلیت ّبی اًجوي ًبًَ كٌبٍری پسضکی ایراى ضؼت اًجوي در
استبى ّب ٍ ضْر ّبی کطَر ثراثر ایي آییي ًبهِ تطکیل هیگردد.
هبدُ  -2اّذاف
ضؼت اًجوي ثب اّذاف زیر تطکیل خَاّذ ضذ :
– گسترش كؼبلیتْبی ػلوی اًجوي در سغح کطَر
 تطَیق ٍ ترؿیت هستور اػضبء ثِ لسٍم تَجِ ثیطتر ثِ داًص رٍز ًبًَكٌبٍری پسضکی ایجبد تسْیالت جْت هطبرکت ٍ حضَر اػضبء هستقر در ضْرستبى ّب در كؼبلیتْبی ػلوی پیگیری ٍ اجرای هػَثبت ّیئت هذیرُ اًجوي در استبى ّب– تقَیت ٍ تسریغ ارتجبط ّیئت هذیرُ ثب هتخػػبى ًبًَكٌبٍری پسضکی سراسر کطَر
 اًؼکبس پیطٌْبدات ،دیذگبُ ّب ٍ هطکالت هتخػػبى ًبًَكٌبٍری پسضکی ثِ ّیئت هذیرُ اًجوي ًظبرت ثیطتر اًجوي ثر ػولکرد اػضبء در سغح استبى ّب ٍ ضْرستبى ّب هطبرکت اًجوي در تػوین گیری ّبی هسئَلیي هرتجظ اجرائی در استبى ّبهبدُ ً -3حَُ تطکیل ضؼت
در ّر استبى ٍ یب ضْرستبى ضؼجِ اًجوي ثب ًبم اًجوي ػلوی ًبًَكٌبٍری پسضکی ایراى (ضؼجِ ًبم استبى یب ضْرستبى ) ثب
درخَاست کتجی حذ اقل ً 2۰لر از اػضبی اًجوي سبکي در آى ضْرستبى ٍ یب استبى پس از تػَیت ّیئت هذیرُ اًجوي ؛
تطکیل هیگردد.
هبدُ  - 4تؼذاد اػضبی ّیئت هذیرُ ضؼت ً 3لر ػضَ اغلی ،یک ًلر ثبزرس ٍ یک ًلر ػضَ ػلی الجذل ٍ یک ثبزرس ػلی
الجذل هی ثبضذ.
تجػرُ :1-4دٍرُ ّیئت هذیرُ ضؼت سِ سبل هی ثبضذ.
تجػرُ  :2-4پس از تػَیت ّیئت هذیرُ اًجوي ،تبریخ ٍ هحل اًتخبثبت ّیئت هذیرُ ضؼت حذاقل

 ۱۵رٍز قجل اعالع

رسبًی خَاّذ ضذ.
هبدُ  -5اًتخبثبت ضؼت ثب حضَر ًوبیٌذُ تبم االختیبر اًجوي رسویت هی یاثذ ٍ جلسِ اًتخبثبت ثب حضَر ًػق ثؼالٍُ یک
اػضبی ا ًجوي در استبى یب ضْرستبى رسویت هی یبثذ.
تجػرُ  :1-5تؼذاد اػضبی اًجوي در ّر استبى قجل از اًتخبثبت تؼییي ٍ ثِ ًوبیٌذُ تبم االختیبر اًجوي ثغَر کتجی ّوراُ ثب
هستٌذات اػالم هی گردد.
هبدُ  - 6در غَرتی کِ در جلسِ ًخست تؼذادحبضریي ثِ حذ ًػبة ًرسذ جلسِ ثؼذ حذ اقل ثب كبغلِ پبًسدُ رٍز ثرگسار هی
گردد.

تجػرُ  :1-6در غَرت ػذم رسویت ًطست دٍم ،تطکیل یب اداهِ كؼبلیت ضؼجِ اًجوي هؼلق ٍ ثِ ّیئت هذیرُ اػالم خَاّذ
ضذ.
هبدُ  - 7در جلسِ اًتخبثبت كْرست کبهلی از اػضبی حبضر ػضَ اًجوي کِ ثِ اهضبء یکبیک آًْب رسیذُ ثبضذ تْیِ خَاّذ
ضذ.
هبدُ ّ -8یئت هذیرُ ضؼجِ در اٍلیي جلسِ ثؼذ از اًتخبثبت یک ًلر را ثؼٌَاى هسئَل ضؼجِ یک ًلر ثؼٌَاى دثیر ٍ یک ًلر
خساًِ دار ثب رای هخلی اکثریت اػضبی ّیئت هذیرُ اًتخبة خَاٌّذ کرد.
تجػرُ  :1-8در تػویوبت ّیئت هذیرُ ضؼت ،ثبزرس ٍ اػضبی ػلی الجذل حق رای ًذارًذ.
هبدُ ً –9تیجِ اًتخبثبت ضؼجِ ٍ اًتخبثبت داخلی ضؼجِ ثبیذ ثِ تبییذ ّیبت هذیرُ هرکسی ثرسذ ٍ پس از تبییذ ّیبت هذیرُ
احکبم اًْب تَسظ رییس اًجوي غبدر ٍ اثالؽ خَاّذ ضذ
هبدُ ّ -10یئت هذیرُ اًجوي در غذٍر یب لـَ احکبم ّر یک از اػضبء ّیئت هذیرُ ضؼجِ در ّر زهبى هختبر خَاّذ ثَد.
هبدُ  -11چٌبًچِ ّر یک از اػضبی ّیئت هذیرُ سِ جلسِ هتَالی یب  ۵جلسِ هتٌبٍة ؿیجت ؿیر هَجِ ثب تطخیع هسئَل
ضؼجِ داضتِ ثبضذ هستؼلی تلقی ضذُ ٍ جبیگسیي آى از ثیي اػضبی ػلی الجذل تؼییي خَاّذ ضذ.
ضؼت ؿیر اًتلبػی ٍ اكتخبری است.
هبدُ  -12ػضَیت در ّیئت هذیرُ ُ
هبدُ  -13ضرح ٍظبئق:
ضؼت ثبزٍی اجرائی اًجوي كقظ در استبى ٍ یب ضْرستبى خَد ثَدُ ٍ در راستبی اّذاف هٌذرج در
 اػضبی ّیئت هذیرُ ُهبدُ  ۱آییي ًبهِ ضؼت كؼبلیت هی کٌٌذ.
هبدُ - 14اػضبی ّیئت هذیرُ ضؼت هلسم ثِ رػبیت ٍ اجراء کلیِ قَاًیي ،هقررات ٍ ثخص ًبهِ ّبی رسوی دٍلت ،آییي ًبهِ
اجرائی ،آییي ًبهِ اًضجبعی ٍ هػَثبت ّئیت هذیرُ اًجوي هی ثبضٌذ.
هبدُ  -15هسئَل ضؼجِ پبسخگَی توبم اقذاهبت خَد در هقبثل ّئیت هذیرُ اًجوي ٍ هقبهبت ریرثظ ثَدُ ٍ هسئَلیت خَاّذ
داضت.
هبدُ - 16ضؼت هی ثبیست ثرًبهِ كؼبلیت ّبی خَد را حذاقل از ضص هبُ قجل ّوراُ ثب زهبى ثٌذی ثِ اًجوي ارسبل ًوبیٌذ.
هبدُ  -17هجوغ ػوَهی در اسلٌذ ٍ ثب حضَر ًوبیٌذُ هؼركی ضذُ اًجوي تطکیل ٍ غَرتجلسِ ثب اهضبء حبضریي ثِ ّیئت
هذیرُ ارسبل هی گردد.
تجػرُ  :1-17تبریخ ثرگساری هجوغ ػوَهی ثبیذ حذاقل پبًسدُ رٍز قجل اعالع رسبًی گردد.
هبدُ  - 18کلیِ هکبتجبت در سغح استبى ثب اهضبء هسئَل ضؼجِ هؼتجر است.
تجػرُ  :1-18هسئَل ضؼجِ ًوی تَاًذ ثب سبزهبى ّبی كرا استبًی هکبتجِ ًوبیذ ٍ هکبتجبت كرا استبًی ثبیذ از عریق ّیئت
هذیرُ اًجوي اًجبم گیرًذ.
تجػرُ  :2-18رًٍَضت کلیِ هکبتجبت ضؼت ثبیذ ثِ دكتر اًجوي ارسبل گردد.

هبدُ  -19هسئَل ضؼجِ هی ثبیست غَرت کلیِ كؼبلیتْبی ضؼجِ اػن از ضرکت در جلسبت ،سخٌراًی ّب ٍ پیگیری هطکالت
اػضبء را کتجب ثِ ّیئت هذیرُ اًجوي ارسبل کٌذ.
هبدُ  -20ضؼت ثبیذ دارای یک ثبیگبًی جْت ًگْذاری یک ًسخِ از کلیِ ًبهِ ّبی ٍاردُ ،غبدرُ ،غَرتجلسبت اًجوي ٍ
دكبتر هبلی ثَدُ تب در هَارد لسٍم در اختیبر ثبزرس اًجوي یب ضؼجِ ّ ،یئت هذیرُ اًجوي ٍ یب ّیئت هذیرُ ثؼذی ضؼجِ قرار
گیرد.
هبدُ - 21ضؼت دارای سرثرگ ٍ هْر یکسبى هی ثبضٌذ کِ تَسظ اًجوي تْیِ ٍ در اختیبر هسئَل ضؼجِ قرار خَاّذ گركت.
هبدُ  -22ثبزرس ّیئت هذیرُ ضؼت در غَرت ػذم ّوکبری ّیئت هذیرُ ضؼجِ الزم است هَارد را کتجب ثِ ّیت هذیرُ
اًجوي اعالع دّذ.
هبدُ  -23خساًِ دار ضؼجِ هلسم ثِ ًگْذاری دكتر هبلی ضؼجِ هی ثبضذ.
ش ٍ در خػَظ ًحَُ ّسیٌِ کرد درآهذ ضؼجِ ّوبٌّگی الزم ثب
هبدُ - 24کلیِ هجبلؾ دریبكتی ثِ حسبة اًجوي ٍاریسخَاّذ د
اًجوي ثِ ػول خَاّذ آهذ.
هبدُ -25در هَارد لسٍم ٍ ثِ درخَاست ّیئت هذیرُ ضؼجِ ٍ تػَیت ّیئت هذیرُ اًجوي هٌبثغ هبلی هبزاد ثِ ضؼجِ تخػیع
خَاّذ یبكت.
هبدُ  -26هسئَل ضؼجِ هَظق است در هَاردی کِ ّیئت هذیرُ تطخیع هی دّذ در جلسِ ّیئت هذیرُ ٍیب جلسِ ػوَهی
هسئَلیي ضؼت حضَر یبثذ.
هبدُ  -27ثر اسبس ضرٍرت کویتِ ّبی هختلق ضؼت ثر اسبس آییي ًبهِ کویتِ ّبی اًجوي ٍ ثب تػَیت ّیئت هذیرُ
ضؼت تطکیل خَاٌّذ ضذ.
هبدُ  -28در ّر هَردی کِ ایي اییي ًبهِ كبقذ ًظر هیجبضذ اسبس ًبهِ اًجوي هالک ػول خَاّذ ثَد.
هبدُ  -29ایه آییه وامٍ در  29مادٌ ي  8تبصرٌ در تاریخ  97/8/22بٍ تایید َیأت مدیرٌ اوجمه واوًفىايری پسشکی
ایران رسید ي از آن تاریخ قابل اجرا می باشد.

