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 فصل اول ـ كليات

نامه شوراي عالي انقالب فرهنگي و آيين 7/8/1370ودومين جلسه مورخ شصت و دويست هبه استناد مصوب ـ1ماده 

          شودمي هبه اختصار کميسيون ناميدفوق که من بعد  مصوبه 4تصويب کميسيون موضوع ماده  مربوطه و

ناميده  "انجمن" گردد که در سطور بعد به اختصاربر اساس مواد آتي تشكيل مي رانيا شنوايي شناسيانجمن علمي 

 شود.مي

نمايد و اعضاي اي و فني مربوطه فعاليت ميهاي علمي، تحقيقاتي، تخصصي، حرفهانجمن صرفاً در زمينه ـ2ماده 

 نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب سياسي را ندارند. آن به

ها داراي شخصيت انجمن غيرانتفاعي بوده و از تاريخ تصويب کميسيون و ثبت در اداره ثبت شرکت ـ3ماده 

 باشد.مديره آن نماينده قانوني انجمن ميحقوقي است و رئيس هيات

تهران، محله جهاد، خيابان چهلستون، خيابان شهيد فتحي شقاقي :  آدرس: تهران، بهمرکز انجمن در شهر:  ـ4ماده 

تواند در هر و شعب آن مي است 1431784381کد پستي:  5، مجتمع ارشيا، طبقه سوم، واحد 38(، پالک 8)

مديره انجمن مرکزي و منطقه از کشور تشكيل شود، در ضمن روند تشكيل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هيات

 واهد بود.خت نظارت آنها تح

 انجمن داراي تابعيت ايراني است.ـ 5ماده 

شود و ملزم به رعايت قوانين و انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي ـ6ماده 

 اسالمي ايران است. مقررات جمهوري

 

 فصل دوم ـ شرح وظایف و اهداف

هاي زير را به عمل خواهد اساسنامه انجمن، اقدامات و فعاليت 2ر در ماده به منظور نيل به اهداف مذکو ـ7ماده 

 آورد.

، متخصصان و ساير کارشناساني که به نظر بين محققان، آموزشي و تبادلايجاد ارتباط علمي، فني، تحقيقاتي ـ7ـ1

 فعاليت دارند. بيوشيميهاي گوناگون نحوي در شاخه

ها و موسسات آموزشي و پژوهشي و نيز ساير ان و آموزش پزشكي و دانشگاههمكاري با وزارت بهداشت، درم ـ7ـ2

بهداشتي و  ريزي امور آموزشي، پژوهشي،هاي انجمن مرتبط هستند در برنامههايي که به نحوي با فعاليتسازمان

 درماني

درماني، و بهداشتي هاي آموزشيتعامل و همكاري با مراجع ذيصالح در زمينه بازنگري و ارزشيابي برنامهـ 7ـ3

 آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشكيموسسات آموزشي و سطح علمي دانش

 ارائه خدمات آموزشي، علمي، فني و پژوهشي بر اساس ضوابط مربوطهـ 7ـ4
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هاي علمي، پژوهشي و آموزشي، پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت ترغيب و تشويق دانشمندان، ـ7ـ5

 مانيو در بهداشتي

 تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي، آموزشيـ 7ـ6

المللي با رعايت قوانين و در سطوح ملي و بينآموزش مداوم هاي آموزشي و پژوهشي، برگزاري گردهمايي ـ7ـ7

 مقررات جاري کشور

ي شناسي، پيگيري، تعامل و همكاري با مراجع ذيصالح در امر تدوين استانداردهاي الزم در زمينه شنواي ـ7ـ8

 اي مرتبط با خدمات شنوايي شناسيهاي خدمات شنوايي شناسي، امور بيمهکمک به تدوين تعرفه

 هاي مختلف مربوط به شنوايي شناسيهاي راهبردي در زمينهها و دستورالعملنامهتدوين آيينـ 7ـ9

 فني هاي آموزشي، درماني وتدوين راهكارهاي الزم جهت نظارت مستمر بر فعاليتـ 7ـ10

هاي علمي مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طريق تشويق م کردن زمينه مناسب جهت انجام پژوهشفراه ـ7ـ11

 و ترغيب متخصصين جوان

 ريزي امور مرتبط با آنهاي علمي گروه پزشكي ايران و برنامهمشارکت در تشكيل شوراي انجمن ـ7ـ12

هاي علمي، پژوهشي در عرصه ملي و در چارچوب م فعاليتالمللي براي انجاجلب حمايت نهادهاي بين ـ7ـ13

 ضوابط جاري کشور

 همكاري و شرکت در مجامع تاثيرگذار و مرتبط با شنوايي شناسي ـ7ـ14

الملي و اي شنوايي شناسي در سطح ملي و بينتدوين راهكارهاي الزم جهت ارتقائ جايگاه علمي و حرفه ـ7ـ15

 ي، درمان توانبخشي و فنيهاي علمنظارت مستمر بر فعاليت

اي شنوايي شناسي و فعاليت موثر و همكاري و تعامل با مراکز آسيب شناسي مستمر مشكالت علمي و حرفه ـ7ـ16

 و مجامع رسمي کشور براي رفع آنها
 

 فصل سوم ـ عضویت 
 

 باشد :عضويت در انجمن به طرق زير مي ـ8ماده 

ليه افرادي که حداقل داراي درجه کارشناسي در رشته شنوايي عضويت پيوسته: هيات موسس انجمن و ک ـ8ـ1

 توانند طبق ضوابط مذکور در اين اساسنامه به عضويت انجمن درآيند.شناسي باشند مي

 توانند به عضويت انجمن درآيند:عضويت وابسته: افرادي که حائز شرايط زير باشند مي ـ8ـ2

 وم شنوايي و تعادلمتخصصين علوم پزشكي و حرف مرتيط با علکليه 
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، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص هاي ايراني و خارجي که مقام علميعضويت افتخاري: شخصيت ـ8ـ3

توانند به عضويت افتخاري پذيرفتــه اي نموده باشند ميهاي موثر و ارزندهباشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک

 شوند.

 مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند.د با احراز شرايط و تصويب هياتتوانناعضاي وابسته ميـ 1تبصره 

نامه نحوه آيين 7مديره مذکور در ماده موسس و هيات اعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط هياتـ 2تبصره 

 تشكيل و شرح وظايف کميسيون را دارا باشند.
 

مديره تعيين و به تصويب مجمع ن آن توسط هياتهر يک از اعضاي انجمن ساالنه مبلغي را که ميزا ـ9ماده 

 عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.

 پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي را نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد کرد.ـ 1تبصره 

که حق عضويت مصوب سال خواهد بود  نام شدگان همانتعداد ثبت ،مالک تعداد اعضاي پيوسته انجمنـ 2تبصره 

العاده و انتخابات اند و لذا مجاز به حق شرکت و راي در مجامع عمومي عادي، عمومي فوقآن سال را پرداخت کرده

 باشند.انجمن مي

 باشند.هيات موسس و اعضاي هيات مديره منتخب هر دوره از پرداخت حق عضويت ساالنه معاف مي ـ3تبصره 

 

 يابد: ويت در انجمن در يكي از موارد زير خاتمه ميعض ـ10ماده 

 استعفاي کتبي عضو ـ10ـ1

 .نمايدمديره تعيين ميتي که هياتعدم پرداخت حق عضويت ساالنه در مهلـ 10ـ2

پزشكي هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظامزوال يكي از شرايط عضويت و نيز محكوميت قطعي در هياتـ 10ـ3

 وقت يا دائم از اشتغال به حرف پزشكي است.به محروميت م

 مدت تعليق عضويت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرف پزشكي است.ـ 1تبصره 

تصميم نهايي راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت پس از اطالع و تائيد هيات نظارت بر عملكرد ـ 2تبصره 

 مديره خواهد بود.تشكيل و شرح وظايف کميسيون، با هيات نامه نحوهآيين 3ماده  7انجمن بر اساس موضوع بند 

 

 فصل چهارم ـ اركان انجمن

 

 انجمن داراي ارکان زير است: ـ11ماده 

 مجمع عمومي  ـ11ـ1
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 مديرههيات ـ11ـ2

 بازرس ـ11ـ3

 

 الف ـ مجمع عمومي

 گردد:مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته انجمن به دو صورت زير تشكيل ميـ 12ماده 

کند و نيز شود و به امور جاري انجمن رسيدگي ميبار تشكيل ميمجمع عمومي عادي که هر سال يکـ 12ـ1

 تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشكيل گردد.مي

العاده که در مواقع ضروري براي انجام اصالحات الزم در اساسنامه و يا اتخاذ تصميم مجمع عمومي فوق ـ12ـ2

 شود و نتيجه تصميمات آن درخصوص اصالح و تغيير اساسنامه پس از تصويب انحالل انجمن تشكيل ميدرخصوص 

 

پنجم از اعضاي مديره يا بازرس يا يکالعاده به دعوت هياتمجامع عمومي فوقکميسيون قابل اجـرا خواهد بود.

 گردد.پيوسته تشكيل مي

موسس، پس از موافقت اوليه انجمن از کميسيون و ياتاولين جلسه مجمع عمومي عادي با درخواست ه -3-12

 هاي کثيراالنتشار تشكيل خواهد شد.حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهي در يكي از روزنامه

يک اعضاي پيوسته  العاده هر يک با حضور حداقل نصف بعالوهجلسات مجمع عمومي عادي و فوقـ 1تبصره 

 .ا خواهد بودسوم آرو تصميمات با دو يابدرسميت مي

العاده با ذکر تاريخ، محل تشكيل و دستور جلسه يک ماه قبل از جلسات مجمع عمومي عادي و فوقـ 2تبصره 

سايت انجمن به اطالع اعضا تشكيل مجمع از طريق انتشار آگهي در روزنامه، نامه الكترونيک، فضاي مجازي و وب

ماه از تاريخ جلسه اوليه جلسات بدست نيامد به فاصله يک چنانچه حدنصاب الزم براي تشكيلپيوسته خواهد رسيد. 

صورت مجمع با هر تعداد از  شود در ايننسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي

 اعضاي حاضر تشكيل خواهد شد.

ل از يک رئيس سني، دو العاده اداره جلسه بر عهده هيات رئيسه متشكدر مجامع عمومي عادي و فوق ـ3تبصره 

 گردند.کنندگان جلسه انتخاب ميناظر و يک منشي است که از بين شرکت
 

 باشد: وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي ـ13ماده 

 هاي ساالنه انجمنمديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليتاستماع گزارش هيات ـ13ـ1

 نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و ميزان حق عضويت اتخاذ تصميم  ـ13ـ2
 مديرههيات البدلاصلي و علي اعضايهر يک از عزل و يا انتخاب  ـ13ـ3
 البدلبازرس اصلي و عليعزل و يا انتخاب  ـ13ـ4
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 مديرهها و ضوابط اجرايي موردلزوم براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هياتنامهتصويب کليه آيينـ 13ـ5

 هاي انجمنتعيين روزنامه کثيراالنتشار براي  انتشار آگهيـ 13ـ6

نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف آيين 10ماده  1در کليه جلسات مجامع عمومي نماينده مذکور در تبصره تبصره ـ 

يسيون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماينده کميسيون جلسه رسميت نخواهد کم

 يافت.

 

 مدیره ب ـ هيات

با سال يكبار  3 هراست که  البدلنفر عضو علي 2و عضو اصلي نفر  7ت مديره مرکب از ااعضاي هي ـ14ماده 

 از ميان اعضاي پيوسته هاي علمي گروه پزشكيانجمنانتخابات الكترونيک بر طبق ضوابط و نظارت کميسيون 

هاي علمي گروه پزشكي انتخابات به گردند. در صورت فراهم نبودن شرايط با موافقت کميسيون انجمنانتخاب مي

 .ت مديره افتخاري استاعضويت در هيصورت حضوري برگزار مي گردد و 

مديره و تصويب مجمع عمومي و تائيد نهايي اد هياتمديره با پيشنهتعداد هياتيا کاهش  افزايشـ 1تبصره 

 .کميسيون خواهد بود

يابد شود و با حضور دوسوم اعضا رسميت ميمديره حداقل هر يک ماه يک بار تشكيل ميجلسات هيات ـ2تبصره 

 و تصميمات با اکثريت آراء حاضرين خواهد بود.

با  نفر 2، ينفر با مدرک دکتر 1نفر هيات علمي،  2انتخاب ترکيب اعضاي هيات مديره متشكل از ـ 3تبصره  

 خواهد بود. رشته شنوايي شناسي با مدرک کارشناسينفر  2مدرک کارشناسي ارشد و 

 

دار با راي رئيس و يک نفر دبير و يک نفر خزانهمديره در اولين جلسه يک نفر رئيس، يک نفر نايبهيات ـ15ماده 

مديره نامه داخلي هر انجمن در جلسات هياتنمايد. در ضمن آيينخاب ميمديره انتکتبي اکثريت اعضاي هيات

 مشخص و به تصويب خواهد رسيد.

توانند به سمت يكي از اين سه مسئوليت دار انجمن بيش از دو دوره متوالي نميرئيس، دبير و خزانه ـ1تبصره 

 .انتخاب شوند

مديره و نماينده قانوني نجمن و مجري کليه مصوبات هياتمديره مسئول اداره امور جاري ارئيس هيات ـ2تبصره  

 .من در نزد مراجع مختلف خواهد بودو شخصيت حقوقي انج

هاي رسمي اداري دار و مهر انجمن و نامهمديره و امضاي خزانهکليه اوراق تعهدآور با امضاي رئيس هياتـ 3تبصره 

 خواهد بود.رئيس مديره و در غياب او نايببا  امضاي رئيس هيات
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)به  جلسه متناوب بدون دليل موجه 5جلسه متوالي و يا  3مديره چنانچه هريک از اعضاي هياتـ 4تبصره 

 مديره( در جلسات شرکت ننمايد مستعفي شناخته خواهد شد.تشخيص هيات

بقي دوره البدل براي مامديره عضو عليدر صورت استعفا و برکناري و يا فوت هريک از اعضاي هياتـ 5تبصره 

 عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

 

 نامهنيو طبق آئ کيبا انتخابات الكترون را ديبازرس جد و رهيمد تايانتخاب هموظف است  رهيمد تايه ـ16ماده 

وزارت  يگروه پزشك يعلم يهاانجمن ونيسيکم رخانهيمصوب دب هاي علمي گروه پزشكيانتخابات انجمن به روز

ماه قبل از پايان اعتبار  6 لذا بايد .دهدانجام هاي علمي گروه پزشكي ايران ق سامانه جامع انجمنبهداشت از طري

در صورت اعالم نمايد.  اي رسمي به دبيرخانه کميسيونپروانه فعاليت، کميته انتخابات را تشكيل دهد و طي نامه

مديره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه  تاهيعدم امكان برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي به هر علت، 

 ت مديرهاو انتخاب هي عادي با دستور انتخابات حضوري پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي

جديد با حضور نماينده کميسيون اقدام و بالفاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي و بازرس  

 .نمايندبررسي به کميسيون ارسال 

هاي علمي گروه پس از تاييد نهايي نتيجه انتخابات در کميسيون انجمن ت مديره موظف استهياـ 1 تبصره

آن جهت صدور پروانه فعاليت  1 و تبصره 15تشكيل اولين جلسه هيئت مديره جديد را طبق ماده  پزشكي، نتيجه

وانه فعاليت جديد از سوي کميسيون، مسئوليت امور جديد به دبيرخانه کميسيون ارسال نمايد و تا تاييد و صدور پر

ت مديره جديد نيز موظف است پس از صدور پروانه فعاليت جديد را همچنان برعهده خواهد داشت. هياانجمن 

 ها اقدام نمايد.در اداره ثبت شرکت 3ضمن شروع تصدي مسئوليت امور انجمن، نسبت به ثبت تغييرات طبق ماده 

عدم امكان برگزاري مجمع عمومي در مهلت قانوني و با داليل موجه، با درخواست هيات در صورت  ـ2 تبصره

مديره وقت و موافقت کميسيون، مدت اعتبار پروانه حداکثر براي يک دوره شش ماهه قابل تمديد است. در 

ر داليل به اينصورت هيات مديره انجمن موظف است درخواست خود را شش ماه قبل از پايان مهلت قانوني با ذک

 کميسيون تقديم کند.

 

 مديره: وظايف و اختيارات هيات ـ17ماده 

 العادهدعوت مجامع عمومي عادي و فوق ـ17ـ1

 اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي  ـ17ـ2

 هاي علمي، فني و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري کشورتشكيل جلسات سخنراني و گردهمايي ـ17ـ3

 هاي اجرايينامهيه ضوابط و مقررات و آيينته ـ17ـ4
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 هاي انجمن براي ارائه به مجمع عموميتهيه گزارش ساالنه فعاليت ـ17ـ5

 تهيه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومي ـ17ـ6

 هاي مالي براي انجمنقبول هدايا و کمک ـ17ـ7

 پيشنهاد اصالحات و تغييرات در اساسنامه به مجامع عمومي  ـ17ـ8
 اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه  ـ17ـ9

 هاي اجرايي و تخصصي مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنهاتشكيل کميته ـ17ـ10
 انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات کشورـ 17ـ11
شود در تمام مراجع و حقوقي و دفاع از دعاوي که عليه انجمن اقامه مي اقامه دعوي کليه اشخاص حقيقي ـ17ـ12

 و مراحل دادرسي با حق تعيين وکيل و توکيل غير
 اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري کشور  ـ17ـ13
 عادهالپيشنهاد انحالل انجمن به مجمع عمومي فوق ـ17ـ14
 

 ج ـ بازرس

سال يكبار با انتخابات  3البدل است که هر انجمن داراي يک نفر بازرس اصلي و يک نفر بازرس علي ـ18ماده 

از  هاي علمي گروه پزشكيبر طبق ضوابط و نظارت کميسيون انجمنهمزمان با انتخابات هيات مديره الكترونيک 

هاي علمي گروه راهم نبودن شرايط با موافقت کميسيون انجمنگردند. در صورت فانتخاب مي ميان اعضاي پيوسته

 پزشكي انتخابات به صورت حضوري برگزار مي گردد.

 

 وظايف بازرس به شرح زير است: ـ19ماده 

 بررسي کليه اسناد و مدارک مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به مجمع عمومي ـ19ـ1
 م از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه به مجمع عموميمديره اعبررسي گزارش ساالنه هيات ـ19ـ2

 مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عموميگزارش هرگونه تخلف هيات ـ19ـ3
 العاده در موارد ضروري دعوت از مجمع عمومي فوق ـ19ـ4
 

تواند اسناد و دفاتر هر زمان ميمديره بدون حق راي مجاز است و در شرکت بازرس در جلسات هيات ـ20ماده 
 .ره مطالبه و مورد بررسي قرار دهدمديمالي انجمن را از هيات

 
هاي ساالنه انجمن و ترازنامه مالي آن را حداقل مديره گزارش فعاليتدر پايان هر سال مالي رياست هيات ـ21ماده 

 ر اختيار بازرس قرار خواهد داد. روز قبل از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي ساالنه براي تائيد د 45
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 فصل پنجم ـ منابع مالي انجمن
 منابع مالي انجمن عبارتست از:  ـ22ماده 

 حق عضويت اعضا ـ22ـ1
 هااز محل هدايا و کمک ـ22ـ2
 هاي آموزشي، پژوهشي و فني و انتشاراتي درآمد حاصل از فعاليت ـ22ـ3
  آموزش پزشكيهاي مالي وزارت بهداشت، درمان و حمايت ـ22ـ4
 

 فصل ششم ـ موارد انحالل انجمن
العاده به اعضاي پيوسته و تصويب مجمع عمومي فوق 3/1مديره يا بازرس و يا در صورت درخواست هيات ـ23ماده 

 گردد.هر دليل انجمن منحل مي
 انتخاب هياتگيرد در همان جلسه نسبت به العاده که تصميم به انحالل انجمن ميمجمع عمومي فوق ـ24ماده 

 تسويه و تعيين مدت ماموريت آن اقدام خواهد کرد.
نمايد. العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه ميهيات تسويه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق ـ25ماده 

العاده برسد و در روزنامه رسمي و يكي از جرايد ختم عمليات تسويه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق
 راالنتشار آگهي شود و مراتب به کميسيون اعالم گردد.کثيـ

هاي انجمن پس از وضع ديون و مخارج و تصويب هيات تسويه و نيز اطالع کميسيون به باقيمانده داراييتبصره ـ 
 تحقيقاتي کشور اهدا خواهد شد. يكي از موسسات آموزشي

 

به تصويب مجمع عمومي  18/7/1398در تاريخ  صرهتب 22ماده و  26فصل و  6اين اساسنامه مشتمل بر  -26ماده 
 .رسيد العادهفوق


