کمیسیون انجمنهای علمی پزشکی
آئيننامه تشكيل و اداره کميته دانشجویی/دستياری

این پیش نویس پس از بررسیهای کارشناسی در نشستهای کارگروه "تدوین و پیشنهاد آیین نامه های داخلی انجمنهای
علمی پزشکی" در تاریخ  15فروردین 1395به تصویب رسیده است و برای نظرخواهی در اختیار انجمنها و مدیران وزارت
بهداشت قرار داده میشود .متن نهایی این آیین نامه پس از برگزاری کارگاه مشورتی با حضور کلیه انجمهای علمی پزشکی
و بازنگریهای پیشنهادی آن ،به صورت رسمی از طریق دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی پزشکی در دسترس انجمنها
قرار داده خواهد شد.
اعضای کارگروه:

 -1خانم دکتر فرزانه ترکان (انجمن توانبخشی قلب)
 -2خانم دکتر تینا شوشتریزاده (انجمن پاتولوژی)
 -3خانم مرضیه عسگری نوری (انجمن تغذیه)
 -۴آقای دکتر علی صادقی طاری (انجمن چشم پزشکی)
 -5آقای دکتر علی صادقی تبار (انجمن علوم آزمایشگاهی)
 - ۶آقای دکتر محسن سروش (انجمن روماتولوژی)
 -۷آقای دکتر فرید رهنما چیت ساز (انجمن پزشکان عمومی)
 -۸آقای دکتر علی پاشا میثمی (انجمن پزشکی اجتماعی)
 -9دکتر منصور فاتحی (مشاور دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی پزشکی  -مسئول کارگروه)

این نسخه از پیش نویس آیین نامه برای دریافت نظرات کارشناسی انجمنهای علمی گروه پزشکی تهیه
شده است .لطفا پیشنهادهای فردی و گروهی خود را در ستون مقابل مواد آیین نامه منظور کنید و در
هنگام ورود به کارگاه تحویل نماینده دبیرخانه بدهید.
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مقدمه
ماده  -1کمیته دانشجویی/دستیاری انجمن برای بهره
برداری از توان بالقوه ،ارتقاء آموزش و پژوهش آنان و
همچنین هماهنگی اطالع رسانی ها و وحدت رویه و
همگرایی جامعه پزشکی تشکیل می شود.

نحوه انتخاب اعضا
ماده  – 2اعضا کمیته با معرفی گروههای آموزشی
رشته مرتبط انجمن با طی مراحل زیر انتخاب خواهند
شد.
ماده  - 3انتخابات در هفته آخر فروردین ماه هر سال
برگزار و نماینده هر دانشگاه تا پایان فروردین به انجمن
معرفی خواهند شد.
ماده  - 4در هر دانشگاه افراد داوطلب بدون محدودیت
می توانند ،نامزد عضویت در کمیته دانشجویی/دستیاری
شوند.
ماده  - 5دانشجویان/دستیاران هر دانشگاه دو نفر را بر
اساس حداکثر آرا به عنوان عضو اصلی و عضو علی
البدل به مدیران گروه های متبوع معرفی خواهند نمود.
افراد پس از تایید ،توسط مدیران گروه دانشگاه ها به
انجمن معرفی خواهند شد.
ماده  - 6ابالغ اعضای کمیته توسط رئیس هیات
مدیره انجمن برای مدت یک سال صادر خواهد شد.
ماده  - 7اعضا کمیته در نخستین گردهمآیی حضوری
یا الکترونیکی رئیس  ،نایب رئیس و دبیر کمیته را
متن پیش نویس – غیرقابل استناد – ویژه کارگاه مشورتی انجمنهای پزشکی  2بهمن 1395
آیین نامه کمیته دانشجویی/دستیاری  -صفحه 2

انتخاب خواهند نمود.
اختيارات مسئوالن
ماده  -8اختیارات و وظایف رئیس کمیته به شرح زیر
می باشد:
 دعوت از اعضا جهت برگزاری جلسات
 اداره جلسات کمیته
 ارائه گزارش منظم سه ماهه به هیات
مدیره انجمن
 شرکت در جلسات انجمن حسب اعالم
رئیس انجمن
تبصره  -1نایب رئیس در غیاب رئیس کلیه وظایف
مذکور را بر عهده خواهد داشت
ماده  -9اختیارات و وظایف دبیر کمیته به شرح زیر می
باشد:
 آماده سازی دستور کار جلسات
 ثبت و نگهداری صورت جلسات و داده
های اطالعاتی جمع آوری شده
 نگهداری سوابق حضور و غیاب اعضا در
جلسات
 مدیریت صفحه دانشجویی/دستیاری وب
سایت انجمن

ساختار و فعاليت ها
ماده - 10برگزاری جلسات کمیته می تواند به صورت
الکترونیکی انجام شود .ابزار ،تجهیزات و مواد مورد نیاز
توسط انجمن تامین خواهد شد.
ماده  -11کمیته دستیاری/دانشجویی هر ساله
همایشی حضوری برگزار خواهد کرد که همزمان با
کنگره ساالنه انجمن خواهد یود.
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ماده  -12کمیته برای معرفی اعضا  ،گزارش فعالیتها و
اخبار واجد صفحه ای در وب سایت انجمن خواهد بود
که تهیه موضوعات آن بر عهده دبیر کمیته بوده و با
هماهنگی مدیر سایت به روز رسانی خواهد شد.
مکاتبات مربوط به کمیته
ماده -13
دانشجویی/دستیاری باید با امضای رئیس یا دبیر انجمن
انجام شود.
ماده  -14دایره فعالیت های آموزشی و پژوهشی
کمیته به شرح زیر خواهد بود:
هماهنگی برگزاری کالس های آموزشی

 هماهنگی در زمینه بهره مندی
دانشجویان/دستیاران از رسانه های
آموزشی موجود در انجمن با تسهیالت الزم
 تالش در راستای غنی سازی بانک منابع
آموزشی
 هماهنگی در زمینه انتخاب و معرفی
دانشجویان/دستیاران برتر جهت شرکت در
کنگره های ملی و بین المللی
 هماهنگی در زمینه تامین منابع مالی
شرکت دانشجویان/دستیاران صاحب مقاله
پذیرش شده در کنگره های بین المللی با
انجمن
 هماهنگی در زمینه انتخاب و معرفی
دانشجویان/دستیاران برتر جهت بهره
مندی این دسته از افراد از دوره های
فلوشیپ
 جمع آوری داده و تهیه تجزیه و تحلیل
های الزم برای اظهارات کارشناسانه
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انجمن
ب -بررسی توانایی ها و ایجاد اهتمام
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