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  بسمه تعا لي

  اساسنامه انجمن داروسازان ايران

  مقدمه و مشخصات: فصل اول 
  

  مقدمه : 1ماده 

ساس تعهد نسبت به مـسئوليتهاي خطيـر        ح ، اعتقاد و التزام به قانون اساسي و نظام جمهوري اسالمي ايران با ا               با داروسازان

وق عامه ، مردم در برخورداري از خـدمات دارو درمـاني             قانون اساسي و با توجه به حق       29حرف داروسازي ، با عنايت به اصل        

مطلوب و با درك ضرورت برخورداري داروسازان ازحقوق و شئون حقه  خدمات واالي خود و با توجه به قانون تشكيل احزاب و 

  . د نانجمن ها مصوب مجلس شوراي اسالمي انجمن داروسازان ايران را تاسيس مي نماي

  

  مشخصات : 2ماده 

  : نام انجمن -الف 

   . ايران نام انجمن عبارت است از ، انجمن داروسازان

  .  نام برده مي شود " انجمن "طي اين اساسنامه ازاين پس به اختصار 

  :  تابعيت انجمن –ب 

انجمن داراي تابعيت جمهوري اسالمي ايران و شخصيت مستقل حقوقي است و به هيچيك ازا حـزاب و گروههـاي  سياسـي                       

  . دارد وابستگي ن

  :  مدت فعاليت انجمن –ج 

  . انجمن براي مدت نامحدود تاسيس مي شود 

به شرط دارا (  مي شود كه فارغ التحصيل يكي از دانشكده هاي داروسازي ايران يا خارج از كشور    تالقداروساز به فردي ا    –د  

بوده و )  بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بودن تائيده و ارزشيابي رسمي از وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت         

  . داراي ليسانس تا دكتراي داروسازي ويا باالتر باشد 

  :  فعاليت انجمن –ه 

  .انجمن يك سازمان علمي ، تخصصي ، پژوهشي ، حرفه اي ، غيرسياسي و غيرانتفاعي مي باشد 

  :  محل انجمن -و

 طبقه دوم است و درصورت لزوم  مي تواند بـا رعايـت              115 ، شماره    مركز اصلي انجمن درتهران به آدرس خيابان دكترفاطمي       

 دفاتر و يا    – وزارت كشور در هريك ازا ستانها و شهرستانها نسبت به ايجاد شعب              10موازين قانوني و تصويب كميسيون ماده       

  . نمايندگيهاي وابسته به انجمن اقدام نمايد 

  

  

  :اهداف ووظايف انجمن : فصل دوم 

  : هداف  ا– 3ماده 

  : مهمترين اهداف انجمن عبارت است از 
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تالش بمنظوراحراز خودكفائي داروئي و ارتقاء و گسترش علوم پزشكي و داروئي و معرفي شئون حرفه اي و جايگـاه                     - 1

  . خدمات داروسازي به مردم 

 . تالش در جهت ارتقاء كيفي  وكمي عرضه خدمات داروئي به مردم  -2

 .  داروئي كشور تالش در جهت تحقق اهداف نظام - 3

 . تالش و پيگيري در زمينه كليه اموري كه به نحوي از انحاء در ارتباط با مسائل دارو و داروسازي كشور باشد  - 4

  : وظايف - 4ماده 

تهيه و تنظيم و ارائه نظرات براي طرح قوانين و آئين نامه هاي مقتضي به منظور تكميل مقررات مربوطه به داروسازي  - 1

  .راجع مسئول و همفكري و همراهي درطي مراحل تصويب و اجراي آنها و تسليم آن به م

همكاري با وزارتخانه ها و سازمانهاي اجرائي كشور ، دانشكده هاي داروسازي و صنايع داروئـي درراسـتاي اهـداف                     -2

 . انجمن و ارائه پيشنهادات در جهت حل مشكالت داروسازي و داروسازان كشور 

 .  سطح علمي ، فني و اقتصادي داروئي كشور كوشش مستمرو مداوم دربهبود - 3

 . كوشش در جهت حفظ و استيفاي حقوق حقه داروسازان  - 4

  . تقويت روح هماهنگي و همكاري بين صاحبان حرف مختلف داروسازي يا پزشكي وا نجمن هاي مربوطه  -5

و ....  جنگ ، سيل ، زلزله ، كمك به رفع نيازهاي داروئي نيازمندان درمواقع اضطراري ناشي ازحوادث غيرمترقبه نظير - 6

 . نيز برطرف كردن نيازهاي علمي ، درماني و پژوهشي درزمينه هاي مذكور 

ايجاد شركتهاي تعاوني مصرف ، مسكن و تهيه و توزيع كاال و مواد داروئـي ، پزشـكي و بهداشـتي بمنظـور تـامين                          - 7

 . نيازهاي اعضاء با رعايت قوانين و مقررات مربوطه 

 .  ، كنفرانس هاي علمي و برگزاري جلسات بحث و سخنراني درمورد مسائل داروئي كشور تشكيل كنگره ها -8

 .انتشار خبرنامه ، نشريه داخلي انجمن و برقراري سايت اطالعاتي انجمن با رعايت موازين قانوني  -9

كي از وزارتخانه هـا يـا     طرحها و برنامه ها و سايراقداماتي كه دراساسنامه پيش بيني شده و به نحوي با وظايف ي                :  تبصره

  . سازمانهاي دولتي ارتباط دارد پس از كسب موافقت وزارتخانه و يا سازمان دولتي ذيربط به مرحله اجرا درخواهد آمد 

انجمن هاي داروسازان مي توانند كليه وسايل و تجهيزات مورد نياز خود اعم از منقـول و غيرمنقـول را بـا رعايـت                         - 10

  .  خريداري نمايند خود به نام موازين قانوني 

همكاري با وزرات بهداشت و سايرمراجع ذيربط در جهت نظارت بـر حـسن اجـراي خـدمات داروئـي داروسـازان و          -11

 . درخواست تعقيب متخلفان از طريق مراجع ذيصالح قانوني 

 يـين ظرفيـت   عوهماهنگي كامل با وزارت بهداشت و سايرمراجع ذيربط در جهـت بررسـي و ارزشـيابي ، ت                 همكاري   -12

اشتغال به كار داروسازي بازديد و تهيه گزارش از مراكز داروئي كشور و حضور در كميسيونهاي مربوط به امور داروئي  

كشور براي ارائه راهكارها و پيشنهادات اجرائي مناسب و همسو در جهت اعتالي داروسـازي كـشور و اظهـار نظـر                      

ود ونيزمشاركت درتنظيم برنامه هاي آموزشي براي       كارشناسي درآنچه كه سبب پيشبرد اهداف داروئي كشور مي ش         

ارتقاء سطح دانش داروئي پزشكي داروسازان كشور به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي با مراعات موازين و                  

 . ضوابط 

  

  عضويت و شرايط آن : فصل سوم 

  نوع است  ) 2( عضويت انجمن بردو – 5ماده 

  . ي درجه ليسانس تا دكترا ويا باالترمي باشند اارتند از داروسازان ايراني كه داركه عب) پيوسته (  اعضاء رسمي –الف 
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 اعضاي افتخاري كه عبارتند از دانشمندان و شخصيت هاي برجسته داخلي و خارجي كـه بـه تـشخيص هيئـت مـديره                        -ب

  . مصدرخدمات مهم و شايسته درمورد داروسازي بوده وهستند 

د هم راستا با اهداف نظام جمهـوري اسـالمي ايـران باشـند ويـا حـداقل همـسو بـا اهـداف                        اعضاي افتخاري غيرايراني باي   

  .  رسيده باشد 10استكبارجهاني نبوده و به تائيد كميسيون ماده 

  : شرايط عضويت انجمن عبارت است از  : 6ماده 

  . 5 دارا بودن شرايط مندرج در بندهاي الف يا ب ماده –الف 

 و تكميل پرسشنامه ، اعالم قبول اساسنامه انجمن ، اعالم آدرس كامل محل كـار و سـكونت و    درخواست كتبي عضويت–ب  

  . تعهد به اعالم تغييرات احتمالي آن 

 اعالم اعتقاد و التزام به جمهوري اسالمي ايران و محروم نبودن از حقوق اجتماعي و وابسته نبـودن بـه سـازمانهاي ضـد                  -ج

   . مردمي ونيز گروهكهاي ضد انقالب

  . وروديه ، حق عضويت و تعهد پرداخت منظم حق عضويت انجمن براي اعضاء رسمي  پرداخت -د

هيئـت مـديره مـسئول      .  عضويت متقاضي پس از تصويب درهيئت مديره و صدور كارت عضويت رسميت مي يابد                -1تبصره  

  . رسيدگي به شرايط متقاضي است 

در مهلت مقرر نپردازد تا پرداخت حق عضويت هاي معوقـه بـه حالـت                عضويت اعضائي كه حق عضويت انجمن را         -2تبصره  

  . تعليق درمي آيد 

  

  امور مالي : فصل چهارم 

  : بودجه انجمن : 7ماده 

  : درآمد انجمن از منابع زير تامين مي گردد –الف 

  . وروديه متقاضي عضويت انجمن كه مبلغ دو هزار ريال است 

  . ر ريال است حق عضويت ماهيانه كه حداقل يك هزا

مك هاي نقدي و غيرنقدي اعضاي رسمي ، وابسته ، افتخاري و اعضاء حقوقي وابسته ويا سازمانهاي اجرائي و شخصيت هاي                     ك

  . حقيقي و حقوقي 

  . هر گونه تغييرات درمبلغ وروديه و حق عضويت ازاختيارات هيئت مديره خواهد بود – 1تبصره 

  . ز پرداخت حق عضويت معاف مي باشند  اعضاي وابسته و افتخاري ا-2تبصره 

ـ  به عضويت وابسته انجمن درمي آينـد برط      5 پرداخت وروديه و حق عضويت اعضاي حقوقي كه به موجب ماده             -3تبصره   ق ب

  . آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيئت مديره انجمن مي رسد 

  :  محل مصرف عوايد انجمن –ب 

 علمي –اعي ندارد و صرفاً تحت نظر هيئت مديره صرف هزينه هاي جاري و خدمات فرهنگي درآمد و عوايد انجمن مصرف انتف

  . و اجتماعي انجمن مي گردد 

 درآمد و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و ترازنامه آن در پايان هرسال تقويمي تنظـيم و يـك نـسخه از آن بـه       –ج  

  . هاي وزارت كشور ارائه مي شود  قانون تشكيل احزاب و انجمن ده كميسيون ماده

  .  انجمن مي توانند درحد نياز مسكني را خريداري و يا اجاره نمايد و درصورت لزوم وام اعتباري تحصيل كند -د
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 درصورت انحالل انجمن ، دارائي آن اعم ازمنقول و غيرمنقول پس از تسويه كليه بدهي و تعهدات بمدت دوسال دراختيار          –ه  

اهد بود چنانچه پس از دوسال انجمن ديگري كه در برگيرنده ، اكثريت داروسازان مقيم استان تهران باشـد                    خو تسويههيئت  

  .ازدانشكده هاي داروسازي واگذار مي گردد تشكيل نگردد به تشخيص هيئت تصفيه به يكي 

  .  نفراست كه از طرف آخرين هيئت مديره تعيين مي گردند 3 هيئت تصفيه مشتمل بر –تبصره 

 اعضاي انجمن به استثناء پرداخت حق منظم عضويت هيچگونه تعهدي درقبال تعهدات مالي انجمن ندارند ، مـسئول    -8ماده  

  . دخل و خرج انجمن هيئت مديره است 

  

  :  اركان انجمن –فصل پنجم 

سان انجمن داروسـازان  ن مشتمل بر مجامع عمومي شهرستانها ، مجمع نمايندگان ، هيئت مديره و بازر     ااركان انجمن داروساز  

  . مي باشد ) انجمن شهرستانها( ايران ، هيئت مديره و بازرسان شعب وابسته انجمن داروسازان 

جمع عمومي آن شهرستان كه مشتمل است بركليه داروسازان شهرستان انتخـاب مـي شـود                هيئت مديره هرشهرستان درم   

 هاي مراكز استانها زيرنظر انجمن داروسازان ايران فعاليت مي          شعبه انجمن هر شهرستان زيرنظر انجمن مركز استان و انجمن         

  . نمايند 

  : مجمع عمومي – 9ماده 

مجمع عمومي اجتماعي است از اعضاء انجمن كه هر سه سال يكبار براي شورو اخذ تصميم تشكيل ميگردد ، مجمـع                     : تعريف  

  : عمومي عالي ترين مرجع تصميم گيري است و وظايف آن به شرح زيراست 

  . جمن داروسازان ايران ن استماع  گزارش مجمع نمايندگان و استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان ا–الف 

  .  اخذ تصميم درمورد سايرموارد مندرج در دستور مجمع عمومي -ب

  .  انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي رسمي انجمن -ج

  .  انتخاب مجمع نمايندگان -د

رو اصالح اساسنامه بشرط آن كه در دستور كار مجمع عمومي قرار گرفته باشد و تغييـرات و اصـالحات الزم آن بـه                         تغيي –ه  

تصويب مجمع نمايندگان داروسازان رسيده باشد و حداقل يكماه قبل از برگزاري مجمع عمومي به آدرس اعضاء انجمن ارسال      

  . شده باشد 

ها تون ماده ده قانون فعاليت احزاب ، جمعي       ي و اعضاء هيئت مديره پس از تائيد كميس         هرگونه تغييردرمفاد اساسنامه   -1تبصره  

  . وا نجمن ها معتبر خواهد بود 

 عزل هيئت مديره ، بررسي و تصويب انحالل انجمن و تغييرات اساسنامه ازا ختيارات مجمع عمومي فوق العاده مي                    -2تبصره  

  . وركار مجمع فوق العاده قرار خواهد گرفت باشد كه پس ازهماهنگي با وزارت كشور دردست

  :  موعد و ترتيب تشكيل مجمع عمومي -10ماده 

 ماه قبل از انقضاي دوره هيئت مديره        2 مجمع عمومي عادي به دعوت هيئت مديره انجمن داروسازان ايران ظرف مدت              -الف  

  . تشكيل مي گردد 

ك سوم اعضاء رسمي مي توانند دعـوت مجمـع عمـومي را از         درصورت خودداري هيئت مديره ازد عوت مجمع عمومي ي         -ب

 ماه از تاريخ دريافت تقاضا اقدام نكند بازرسان مـي           2درصورتي كه مجمع نمايندگان ظرف      . مجمع نمايندگان خواستار شوند     

  . توانند مبادرت به دعوت مجمع عمومي بنمايند 
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 ترتيبي بعمل      مـي آيـد كـه               به   وزنامه هاي كثيراالنتشار ،    دعوت به تشكيل مجمع عمومي با انتشار آگهي دريكي از ر           -ج

به دقت در مـتن آگهـي   دستور جلسه و محل تشكيل جلسه مجمع عمومي       .  روز قبل از انعقاد جلسه منتشر گردد         15حداقل  

  . درج مي گردد 

  . سايرمواقع تشكيل مي گردد  ب و ج مذكور همين ماده در– مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نيز بشرح بندهاي الف -د

 تعداد  3/2 جلسه مجمع عمومي عادي با حضور معادل نصف بعالوه يك و جلسه مجمع عمومي فوق العاده با حضور معادل                     –ه  

  . اعضاي رسمي استان تهران رسميت مي يابد 

وز منتـشر و جلـسه دوم      ر 15 چنانچه در جلسه اول حد نصاب هاي مذكور حاصل نگردد دعوت به ترتيب فوق الذكر ظرف                  -و

  . حداكثر تا يكماه بعد ازتاريخ جلسه اول با حضور هر عده از اعضاي رسمي انجمن رسميت مي يابد 

 هريك از اعضاء هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره است و بالفاصـله پـس از                 يا افتتاح جلسه بعهده رئيس هيئت مديره        -ز

ت انتخاب هيئت رئيسه مجمع مشتمل بر رئيس مجمع و دو نفر ناظر و دو نفر اعالم رسميت جلسه نسبت به اخذ راي علني جه

  . منشي از بين اعضاء رسمي انجمن اقدام مي شود ، اداره مجمع عمومي بعهده اين هيئت است 

  .  اخذ راي علني است مگر درمورد انتخاب هيئت مديره و بازرسان –ح 

  . يك عده حاضر معتبراست  اكثريت نصف بعالوه باات مجمع عمومي م تصمي-ط

  .  صورتجلسه مجمع عمومي كه حاوي خالصه مذاكرات و متن كامل مصوبات است به امضاي هيئت رئيسه معتبر مي باشد –ي 

 ماه پس ازتصويب اين اساسنامه توسط مراجع قانوني ذيربط نسبت به برگزاري 3 هيئت موسس موظف است حداكثر طي –ك 

  . سنامه ، انتخاب هيئت مديره و بازرسان اقدام نمايد مجمع عمومي جهت تصويب اسا

   :  مجمع نمايندگان -11ماده 

  .  سال انتخاب مي شوند 3مجمع نمايندگان به ترتيب زير براي مدت : مجمع نمايندگان 

 درتهران و شهرستانها به نسبت تعداد اعـضاء رسـمي           بطور همزمان و دريك روز مشخص تمام شعب انجمن داروسازان ايران          

 نفربعدي يك نماينده ديگر را براي شركت در جلـسات  200 نفر اول يك نماينده از بين داروسازان عضو و بعد براي     200خود تا   

  . خاب مي گردد  انت نفر11  براي انجمن داروسازان تهران با توجه به جمعيت فعلي . انتخاب مي نمايند " مجمع نمايندگان "

ماه پس از تشكيل مي توانند نماينده ويا نمايندگان خود        3 انجمن شهرستانهايي كه منبعد تشكيل مي شوند حداكثر          –تبصره  

  . انتخاب و معرفي مي نمايند " مجمع نمايندگان "را براي عضويت و شركت در جلسات 

با حضور نصف به اضافه يك اعـضاء آن         "مع نمايندگان    مج " جلسات عادي حداقل يكبار درسال تشكيل خواهد شد و           –الف  

 درصورت لزوم مجمع مي توانـد  .رسميت يافته و تصميمات متخذه بايستي به تصويب اكثريت حاضرين درجلسه رسيده باشد  

  . جلسات فوق العاده اي را نيز برگزار نمايد 

يك ماه قبل از بير كل مجمع نمايندگان با فاصله  دعوت براي تشكيل جلسات مجمع نمايندگان از طرف رئيس مجمع ويا د       -ب

  . روز تشكيل جلسه و به صورت كتبي بايستي انجام پذيرد 

 مجمع نمايندگان دراولين جلسه خود يك نفر را به سمت رئيس و يكنفر را به سمت نايب رئيس يـك نفـر را بـه سـمت                            –ج  

  . ان انتخاب مي نمايند دبيركل و يك نفر را به سمت مسئول روابط عمومي مجمع نمايندگ

نامه دعوت از در  جلسات مجمع نمايندگان مي تواند درتهران ويا هر يك از شهرستانهاي كشور تشكيل گردد بشرط آنكه    –د  

  اعضاء مجمع نمايندگان ، محل تشكيل جلسه و ساعت آن به وضوح درج و اعالم گرديده باشد 

  .  باشد شته سال از سابقه عضويت آنها گذ5و رسمي انجمن بوده و حداقل  اعضاء مجمع نمايندگان داروسازان بايستي عض–ه 

  : وظايف مجمع نمايندگان 

  .  شورو اخذ تصميم درمورد گزارش هيئت مديره انجمن داروسازان ايران وبازرسين –الف 
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 نفربازرسـان   3ت مديره و     نفر عضو اصلي هيئ    15 انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرسان انجمن داروسازان ايران به تعداد             -ب

  . اصلي از ميان اعضاء مجمع نمايندگان 

  .  تعيين و ابالغ خط مشي انجمن داروسازان ايران اعم از فعاليتهاي عمومي ، اجتماعي و حرفه اي ، اداري و مالي –ج 

لي ساختن پيـشنهادات   اخذ تصميم در مورد پيشنهادات ويژه هيئت مديره انجمن داروسازان ايران و دادن مجوز براي عم              -د

  . تصويب شده 

  .  صدور اعتبارنامه اعضاء هيئت مديره وبازرسان انجمن داروسازان ايران با امضاء رئيس يا دبيركل مجمع نمايندگان –ه 

 تغييرو اصالح اساسنامه بشرط آنكه دردستور كار مجمع عمومي قرار گرفته باشد و تغييرات و اصالحات الزم آن به تصويب -و

ع نمايندگان داروسازان رسيده باشد وحداقل يكماه قبل از برگزاري مجمع عمومي به آدرس اعضاء انجمن ارسـال شـده                    مجم

  . باشد 

 هر گونه تغيير درمفاد اساسنامه و اعضاء مجمع نمايندگان پس از تائيد كميسيون ماده ده قـانون فعاليـت احـزاب ،    -1تبصره  

  . جمعيتها به انجمن ها معتبرخواهد بود 

 بررسي و تصويب انحالل انجمن و تغييرات اساسنامه از پيشنهادات مجمع عمـومي فـوق                – عزل مجمع نمايندگان     -2تبصره  

  .العاده مي باشد 

  :  انتخابات استان وشهرستان -12ماده 

 بايد درموقع   شركت كنندگان درانتخابات  .انتخاب كنندگان بايد اعضاء رسمي انجمن بوده و داراي كارت عضويت باشند             –الف  

ورود به مجمع عمومي در دفترمخصوص با ارائه كارت عضويت نام نويسي نموده مقابل اسم خود امضاء كنند ويـك برگـه راي                       

  . ازمتصدي دفترنام نويسي دريافت دارند 

  :  انتخاب شوندگان بايد حائز شرايط زير باشند -ب

  . تابعيت ايران -

    بازرسان الزم الرعايه نمي باشد ن ، اين شرط در دوره اول انتخابات هيئت مديره وداشتن حداقل دوسال سابقه عضويت انجم-

 تكميل فرم مخصوص ثبت نام داوطلبين عضويت درهيئت مديره و بازرسان و ثبت آن دفتر انجمن درمهلتـي كـه بـه ايـن                         -

  . منظور از طرف انجمن اعالم مي گردد 

  :  هيئت نظارت –ج 

تخابات هيئتي مركب از پنج نفر وسيله مجمع عمومي با راي علني از بين كساني كـه خـود داوطلـب                     براي نظارت بر جريان ان    

اعضاء اين هيئت از بين خود يك نفر را بعنوان رئيس و دو نفر را ناظر و دو نفـر را منـشي   . انتخابات نباشند انتخاب مي شوند     

  : تعيين مي نمايند ، وظايف هيئت نظارت عبارت است از 

  .  بر جريان اخذ راي نظارت -

 .قرائت و شمارش آراء  -

رسيدگي به اعتراضات و شكاياتيكه در مورد انتخابات ظرف مدت يك هفته پس از خاتمه انتخابات از طرف شركت كنندگان       -

 . درمجمع عمومي رسيده باشد 

 شكايتي را وارد و موجـب       وياهيئت نظارت براعتراضات و شكايات حداكثرظرف پنج روزرسيدگي مي نمايد و چناچه اعتراض              

مذكور درماده  ( ابطال انتخابات تشخيص دهد راي به ابطال انتخابات صادر ونسبت به انتشار آگهي آن در جرايد كثيراالنتشار                  

راي ابطال بايد مستدل و موجه باشد و تصميمات هيئت نظارت با اكثريت آراء هيئت معتبراسـت و اخـذ                    . اقدام مي نمايد    ) 11

  . واهد بود راي مخفي خ

  .  براي تجديد انتخابات دعوت خواهد شد 11 درصورت ابطال انتخابات مجمع عمومي ديگري به ترتيب مذكور درماده –تبصره 
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 . اعالم نتيجه انتخابات و صدور اعتبارنامه ها  -

دريـك يـا چنـد      هيئت نظارت پس ازخاتمه قرائت آرا نتيجه را در شش نسخه صورت مجلس كرده اسامي حائزين اكثريت را                   

روزنامه كثيراالنتشار آگهي مي نمايد اعتبارنامه افرادي كه انتخاب شده اند با امضاء رئيس مجمع عمومي و رئيس هيئت نظارت 

  . هيئت نظارت پس از اعالم صحت انتخابات و صدور اعتبارنامه ها بخودي خود منحل مي گردد . صادر مي گردد 

  : زان ايران  هيئت مديره انجمن داروسا-13ماده 

 نفـر   3 نفر عضو هيئت مديره و       15 نفر عضو اصلي مي باشند       18 هيئت مديره و بازرسان انجمن داروسازان ايران شامل          -الف  

دوره هيئت مـديره و بازرسـان انجمـن         . بازرسين كه تمامي آنها توسط مجمع نمايندگان و با راي مخفي انتخاب خواهند شد               

  . شد  سال مي با3داروسازان ايران 

 نفر ازحـائزين  5 فوت ويا خروج هريك از اعضاء اصلي هيئت مديره نفريا نفرات علي البدل حداكثرتا     – درصورت استعفاء    -ب

  . اكثريت آرا مجمع عمومي به عضويت هيئت مديره درخواهند آمد 

د و سمت هاي هريك ازاعـضاء    اسامي هيئت مديره اعم از اصلي و علي البدل بايد به اطالع وزارت كشور رسانده شو                –تبصره  

 نفراعـضاي   5چنانچه پس از ورود هـر       .  و تغييرات و جايگزيني اعضاء به اطالع كميسيون ماده ده رسانده شود              15طبق ماده   

علي البدل مذكور دربندب اين ماده به هيئت مديره ، اعضائي ازهيئت مديره به هر علت خارج شوند به نحوي كه تعداد اعضاء                       

 نفرازاعضاي هيئت مديره اصلي منتخب مجمع عمومي باقي بمانند انتخاب  ترميم هيئت              5 نفر برسد تا فقط      8به  هيئت مديره   

  .  تجديد مي شود 11مديره  طبق ماده 

 جلسات هيئت مديره الاقل هر دو هفته يكبار تشكيل و صورتجلسات و تصميات هر جلسه در دفترمخـصوص ثبـت بـه                       –ج  

 جلسات هيئت مديره به اكثريت اعضاء رسمي و تصميمات آن با اكثريت اعضاء حاضر معتبرخواهد                .امضاء اعضاء خواهد رسيد     

  . بود 

و همچنين معذوريت بيش ) تشخيص هيئت مديره   (  جلسه متوالي هر يك از اعضاء هيئت مديره بدون عذر موجه             5 غيبت   -د

  .  ماه هريك ازاعضاء موجب بركناري ازهيئت مديره خواهد بود 3از 

 اسامي هيئت مديره و اعضاء انتخابي علي البدل بايد به اطالع وزارت كشور رسانده شود و سمت هـاي هـر يـك از                         –تبصره  

  .  تغييرات و جايگزيني اعضاء علي البدل به اطالع كميسيون ماده ده رسانده شود 14اعضاطبق ماده 

روخانه داري باشند كه حداقل يك شـيفت در داروخانـه            درصد از اعضاء هيئت مديره بايستي از داروسازان دا         50حداقل   –ه  

  . خودمسئوليت فني را به عهده داشته باشند 

  :سازمان داخلي هيئت مديره -14ماده 

 يك نفر را به سمت نايـب  – هيئت مديره انجمن داروسازان ايران دراولين جلسه خود يك نفر را به سمت رئيس انجمن    –الف  

 يك نفررا ازميـان خـويش بـه سـمت           ، يك نفررا به سمت خزانه دار انجمن       –سمت دبيرانجمن    يك نفر را به      –رئيس انجمن   

  روابط عمومي و منشي جلسات ويك نفررا به سمت مسئول انتشارات واطالع رساني انتخاب مي نمايند مسئول 

حرف نامبرده زير در بين     حضورشاغلين هريك از     با توجه به تعداد حرف اعضاء انجمن داروسازان ايران بايستي درصورت             -ب

  . اعضاي هيئت مديره آن عضو را به سمت مسئول گروه حرفه مذكور انتخاب نمايند 

  : اهم حرفه هاي مورد نظر عبارتند از 

  .داروسازان داروخانه دار  - 1

 .داروسازان شاغل در صنايع داروسازي  -2

 . داروسازان مسئول فني داروخانه ها  - 3

 داروسازي و علوم پزشكي داروسازان شاغل دردانشكده هاي  - 4
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 . داروسازان شاغل درادارات دولتي  -5

  .داروسازان شاغل دربخش  خصوصي به غيرازصنايع داروسازي كشور و داروخانه  -6

  : وظايف و اختيارات هيئت مديره -15ماده 

تيارات تام براي اداره هيئت مديره انجمن نماينده قانوني انجمن بوده و درحدود و مقررات متداول اين اساسنامه داراي اخ            

  . از جمله اختيارات هيئت مديره و بدون قيد انحصارموارد زيراست . امورانجمن مي باشد 

  . ت دولتي و مراجع رسمي ا نمايندگي انجمن دربرابر اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از كليه ادار–الف 

  .  بررسي تقاضاهاي عضويت و قبول يا رد آنها –ب 

  .  ويا اصالح آئين نامه هاي داخلي  تنظيم و تصويب–ج 

 و وظايف   ت تشكيل هسته ها و گروهاي تابع انجمن ازا عضائيكه فعاليت حرفه اي مشابه دارند و تنظيم حدود اختيارا                  –د  

  . آنها 

ت  افتتاح حساب و استفاده از آن بنام انجمن نزد بانكهاي رسمي و تعيين افرادي ازهيئت مديره كه حق امضاء و برداش–ه 

  . حساب را دارند 

 نمايندگي انجمن دراقامه هر گونه دعوي و دفاع از هرگونه دعوي با داشتن تمام اختيارات راجعه بـه امـر دادرسـي و                        -و

  .  ويا بدون حق توكيل به غير  باتعيين وكيل

باطي تا حد لغـو     چوب آئين نامه هاي مصوب هيئت مديره و اقدامات تنبيهي و انظ            رسيدگي به تخلفات اعضاء در چهار      -ز

  . عضويت موقت يا دائم متخلف درانجمن 

   استخدام و عزل و نصب ، تشويق و تنبيه كاركنان انجمن ، تنظيم بودجه ساليانه و پرداخت هزينه ها–ح 

 تدوين و تصويب آئين نامه ها و مقررات مربوط به انجمن و شعب و دفاتر و نمايندگيهاي وابسته انجمن برطبـق مـواد                 -ط

  . ساسنامه و قوانين و مقررات كشور اين ا

شرح موارد فوق براي ذكرمثال بوده و در حدود مقررات صدرماده حاضربه هيچ وجه به اختيارات تام هيئت مديره خللـي                    

وارد نمي سازد و هيئت مديره بطور كلي در كليه امور مربوط به انجمن بدون وكالتنامه مخصوص اقدام الزم را مـي توانـد                

و فقط اختياراتي كه به موجب اين اساسنامه صراحتاً درصالحيت مجامع عمومي است جزء اختيـارات هيئـت                  بعمل آورد   

  .  مديره نمي باشد 

  :  بازرسان -16ماده 

 بازرسان عبارتند از سه نفرازاعضاء رسمي انجمن كه همزمان با انتخاب هيئت مديره و داشتن شـرايط انتخـاب از                     –الف  

  . نتخاب مي شوند طريق مجمع نمايندگان ا

 درصورت استعفاء ، فوت ويا خروج هريك از سه نفر بازرس منتخب نفربعدي كه حائز آراي بيشتري بوده اسـت           -1تبصره  

  . به عضويت هيئت بازرسان درمي آيد 

 نفراز بازرسان اصلي منتخب مجمع نمايندگان هيئت مديره مبـادرت بـه دعـوت و                3 درصورت عدم حضورهر     -2تبصره  

  .  مجمع نمايندگان براي انتخاب بازرسان مي نمايد تشكيل

بـه ترازمـالي انجمـن و     وظايف بازرسان عبارت است از مساعدت برحسن اجراي وظايف هيئت مـديره ورسـيدگي              –ب  

  . گزارش عملكرد مالي ، اداري انجمن به مجمع نمايندگان مي باشد 

  : هيئت مديره شهرستانها -17ماده 

  . ن مي تواند بنابرنيازو ضرورت پس از كسب مجوزدراستان و يا شهرستان داراي شعباتي باشد انجمن داروسازان ايرا

  . دوره ماموريت هيئت مديره و بازرسان انجمن استان و شهرستان سه سال خواهدبود –الف 
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  .  گيرد  صورت هر گونه انتخابات درتمامي انجمن هاي داروسازان بايستي با حضور اعضاء رسمي انجمن

 تا  50 نفر، درشهرستانهائيكه بين     3 نفرداروساز عضو دارد     50 تا   25 هيئت مديره شهرستانها درشهرستانهائيكه بين       – ب

 نفر مي باشند 11 نفرو در تهران    7 نفر داروساز عضو دارند      100 نفردر شهرستانهائيكه بيش از      5 نفرداروساز عضو دارند     100

  .  نفرمي باشند 3 نفره 11نفرودرهيئت مديره 2 نفره 7نفردرهيئت مديره  1 نفره 5و3بازرسان درهيئت مديره هاي . 

 نفرمـي  3 نفـره    11 نفر و درهيئت مديره      2 نفره   7 و 5 نفر ، درهيئت مديره هاي       1 نفره   3علي البدلها درهيئت مديره هاي      

  . باشند 

 عضويت درانجمن داروسازان ايران  سال سابقه2 اعضاء هيئت مديره انجمن هاي استان و شهرستان بايد حداقل  –تبصره  

  . را داشته باشند 

  .  تبصره به تائيد و تصويب و امضاء موسسين رسيد 15 ماده و 17 فصل 5اين اساسنامه در 

  

  ) در مورد تغييرات اساسنامه ، مرامنامه ، عزل هيئت مديره ، انحالل گروه )( مجمع عمومي ( ديگر مصوبات كنگره 

  حد نصاب تصويب  كل آراء  صوبهتعداي راي م  متن مصوبه

    

  

  

  

    

  

  

  

  : سايرمالحظات هيئت رئيسه 

  

  

  

  تاريخ تنظيم گزارش

  امضاي اعضاي هيئت رئيسه          


