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 بسمه تعالی

 

 " تکنولوژیستهای گردش خون برون پیکری " انجمن صنفی   اساسنامه                        

 

 فصل اول :

 "کلیات و اهداف"

 

 1ماده 

 

نام تکنولوژیستهای گردش خون برون پیکری تشکلی است صنفی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این 

 نامیده می شود. " اپرفیوژنیست ه " اساسنامه اختصاراً

 2ماده

 

کوچه نیک  -خیابان کازرون شمالی -محل:مرکز اصلی این انجمن در شهر تهران به نشانی خیابان میرداماد

طبقه دوم واقع است که در صورت لزوم بنا به در خواست هیات مدیره می تواند با موافقت  -4پالک  -رای

 ی دایر نماید.وزارت کشور در سایر استان ها شعبه یا دفتر فرع

 3ماده

 تابعیت:

 

انجمن و اعضای آن تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اعالم می 

 دارند.

 

 4ماده 

 اهداف:

 

 انجمن دارای اهداف زیر می باشد:

من و نظام در جهت اهداف انج تالش به منظور خودکفایی ،ارتقاءعلمی و نیز گسترش علوم پرفیوژن -1

 جمهوری اسالمی ایران

تحت پوشش قرار دادن افرادی که در این رشته می باشند و یا در حال گذراندن دوره آموزشی می  -2

 باشند

تشویق به باال بردن سطح استاندارد،با ترتیب دادن موقعیت های آموزشی ،تحقیقاتی وپیشرفت علمی  -3

 دانشدر این 
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و همکاری با وزارت سالمت مطابق با منشور حقوق بیماران  گیرندگان خدماتحفظ حقوق بیماران و  -4

 بهداشت و سازمان نظام پزشکی ایران

در گسترش عالئق تخصصی اعضاء و ایجاد زمینه های گسترش و نشر مطالب علمی ،صنفی و خبری  -5

 حوزه سالمت و درمان

ها و کارشناسی امور مربوط به بیمه قانونی و  -شغلی  در زمینه های حفظ حقوق اعضاء انجمن  -6

 تخلفات ، بر اساس قوانین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی ایران 

مدون ساختن شرح وظایف و حدود مسئولیتها و برگزاری همایش بطور مرتب جهت حفظ و ارتقاء  -7

 اعضاءسطح علمی 

 امضاء هیات مدیره:

 

 

 5ماده 

به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیررب  دارد ،  کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز

 پس از کسب مجوز الزم انجام می شود.

 فصل دوم : 

 "شرايط و نحوه عضويت اعضاء و انواع آن"

 6ماده 

 انجمن درآید:این که دارای شرای  زیر باشد می تواند به عضویت  پرفیوژنیستهر فرد 

ی که قبل از تصرویب ایرن اساسرنامه و طبرق حصیلی لیسانس و تمامی پرفیو ژنیستهایداشتن مدرک ت -1

و  16/2/1346/خ/الرف مرورخ 434آیین نامه ابالغی انجمن پرفیوژنیستها و جراحران قلرب بره شرماره 

 دوره دو ساله پرفیوژن را گذرانده باشند.،براساس شرای  احراز 

 پذیرفتن مفاد اساسنامه     -2

 عدم محرومیت از حقوق اجتماعی      -3

 شهرت حرفه ای و اجتماعی شتن سوءندا     -4

 پرداخت حق عضویت      -5

تبصره: خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد، سلب شرای  و یا درخواست اکثریرت اعضرای هیرات مردیره و 

 تصویب مجمع عمومی است.

 



3 
 

 

 7ماده 

 عضويت:  

 انجمن دارای دو نوع عضو خواهد بود:این 

 بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند. اعضای اصلی که دارای حق رای      -1

اعضای افتخاری که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشرنهاد هیرات مردیره توسر     -2

 مجمع عمومی انتخاب می شوند.

 فصل سوم :

 "ارکان"

 8ماده 

 بازرس  -ج                  یره هیات مد -ب              مجمع عمومی -الف      ارکان انجمن عبارتند از :  

  

 امضاء هیات مدیره:

 

 

 الف( مجمع عمومي:

 9ماده

بصورت عادی، عادی بطور فوق العاده و فروق  و بودهمجمع عمومی، عالیترین مرجع تصمیم گیری انجمن  

 .گرددالعاده تشکیل می 

 11ماده

زمان برگرزاری کنررره هرای کبار در مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفاتِ مندرج در اساسنامه، سالی ی 

تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه، حضور نصف بعالوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر قلب 

موضوعی، رای موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد. در صورتیکه در دعوت نخست، تعداد حاضررین بره 

ل و با هر تعرداد عضرو حاضرر، رسرمیت خواهرد حد نصاب نرسید، جلسه دوم با فاصله حداکثر یکماه تشکی

 یافت. 
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مجمع عمومی عادی ممکن است بطور فوق العاده در هر زمان به تقاضا و دعوت هیات مدیره، بازرس یا یک 

سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قیرد 

 شود.

 با وزارت کشور برگزار شوند. بلیاید با تایید و هماهنری ق:کلیه مجامع عمومی ب1تبصره

 مجمع عمومی ساالنه را در موعد مقرر برگزار نکند، بازرس مکلف است، : در صورتی که هیات مدیره2تبصره

 راساً اقدام به دعوت و برگزاری مجموع عمومی مزبور بنمایند.  پس از تایید وزارت بهداشت

 11ماده 

یا دعوتنامره کتبری یرا سرایر ر مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیراالنتشار دعوت برای شرکت د

و بررای نوبرت دوم  هفتره 2برای نوبت اول بایرد حرداقل روشهای اطالع رسانی مجمع یا هر نوع دعوتنامه 

 روز قبل از برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده درج گردد. 11حداقل 

 12ماده

 عادي:ف مجمع عمومي يوظا 

 انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس      -1

 استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس      -2

 تعیین خ  مشی کلی انجمن     -3

  بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات مدیره      -4

 تعیین میزان حق عضویت ساالنه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن     -5

 امه کثیر االنتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های انجمنتعیین روزن     -6

 امضاء هیات مدیره:

 

 

 13ماده 

، مشابه مجمع عمومی عرادی و برا 11مندرج در مادهمجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفاتِ قانونی،  

 شرای  زیر تشکیل خواهد شد:

 با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس  -1

 با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی انجمن -2
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 : مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن، همان شرای  مجمع عمومی عادی را دارد.1تبصره 

: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سروم آراء موافرق از تعرداد اعضرای حاضرر در  2تبصره 

 هد بود.جلسه معتبر خوا

 14ماده 

ورتی که بازرس یا یک سوم اعضاء، درخواست تشکیل مجمع عمومی فروق العراده را داشرته باشرند، در  ص

موضوع کتباً به رئیس هیات مدیره اطالع داده خواهد شد. رئیس هیات مدیره، موظف خواهد بود تا حداکثر 

د؛ در روز، طبق این اساسنامه نسبت بره برگرزاری مجمرع عمرومی فروق العراده اقردام کنر 15ظرف مدت 

همراهنری وزارت کشرور تاییرد و غیراینصورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی، ظرف مردت ده روز برا 

 نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نماید. 

 15ماده 

 وظايف مجمع عمومي فوق العاده: 

 تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه-1

 بررسی و تصویب انحالل انجمن  -2

 زل هیات مدیره ع -3

هیرات برا اکثریرت اعضراء : عزل هیات مدیره بنا به درخواست یک سوم اعضای اصلی یا بازرس و  1تبصره 

 وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار می گیرد.  هماهنری مدیره با 

: در صورت تصویب عزل هیات مدیره، مجمع فوق العاده نسبت بره تعیرین و انتخراب سره نفرر از  2تبصره 

 اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیات مدیره جدید اقدام می نماید. 

 16ماده

مجامع عمومی، توس  هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو نراظر کره از اعضرای هیرات  

 مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند، اداره می شوند. 

: اعضای هیات رئیسه با اعالم نامزدی خود در مجمع، انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه،  1ه تبصر

   دارند.عهده  بهمطابق دستور کارِ اعالم شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را 

 امضاء هیات مدیره: 
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 ی اطالع اعضاءدر محل انجمن نصب می نماید.: هیات رئیسه نسخه ای از صورتجلسه را برا 2تبصره 

 ب( هیات مديره:

 17ماده 

کره از  مری باشردنفر عضو علی البردل 4الی  2نفر عضو اصلی و  7انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب از  

 میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

نفرر  3توس  هیات مدیره ای مرکرب از  ستانهامراکز ااساسنامه در  2: شعب انجمن با رعایت ماده 1تبصره 

که از سوی اعضای همان شعبه انتخاب می شوند، اداره خواهد شد. اعضای این هیاتها طبق دسرتور العمرل 

کره در صرورت  می باشردنفر عضو 31هیات مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود. حد نصاب تاسیس شعبه، 

 .دایر نمود فرعیعدم حصول آن می توان دفتر 

و تصمیمات متخذه با آراءِ  هعالوه یک اعضاء رسمیت یافته جلسات هیات مدیره با حضور نصف ب -2تبصره 

 نفر معتبر خواهد بود. 4موافق 

اعضای هیات مدیره، حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن، تشکیل جلسره داده و از برین خرود  -3تبصره 

ک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را بره وزارت یک رئیس، یک نایب رئیس و ی

 کشور ارسال می نمایند. حدود اختیارات هیات مدیره را آیین نامه مشخص می نماید. 

: شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هرر یرک از اعضراء بردون عرذر 4تبصره 

جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهرد  سه درموجه و بدون اطالع قبلی 

 بود.

در صورت استعفاء، فوت یا سلب شرای  از هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدل بررای  -5تبصره 

در صورتیکه تعداد اعضای هیات مدیره با ورود جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.ه مدت باقیمانده، ب

عضاء علی البدل تکمیل نشود هیات مدیره با هماهنری وزارت کشور اقدام به برگرزاری انتخابرات ترمیمری ا

 هیات مدیره می نماید. برای تکمیل

هیات مدیره عالوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهرد داد، بنرا بره  -6تبصره 

. فاصله بین ارسال تشکیل می دهدیب رئیس جلسه فوق العاده ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نا

 تشکیل جلسه هیات مدیره، حداقل سه روز خواهد بود.و دعوتنامه ویا تماس تلفنی 

 18ماده

هیات مدیره بررای  اعضایمجمع عمومی، هیات مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب  

یات مدیره موظف است سه ماه قبل از پایان تصدی خود، انتخابات هیات دوره های بعدی بال مانع بوده و ه

 را با هماهنری وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعالم نماید.جدید مدیره 

 امضاء هیات مدیره: 
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 19ماده 

 :می باشد ریزو وظایف و اختیارات آن بشرح  بودههیات مدیره، نماینده قا نونی انجمن  

حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی بره حسرابهای انجمرن و پرداخرت دیرون و وصرول 

انجرام حساب جاری،قرض الحسنه،سرررده ، مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب بانکی، 

ل قرانونی در محراکم، تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتری در کلیره مراحر

فراهم آوردن شررای  عضرویت افرراد تعیین حَکَم، وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، 

 متقاضی، تغییر آدرس انجمن 

با رعایت مصالح انجمن در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند بطور کلی هیات مدیره می تواند 

غیر منقول و تبدیل به احسن آنها یا رهن گذاری ، فرک رهرن و اسرتقراض بره  در مورد نقل و انتقال اموال

 ، بنام انجمن انجام دهد.می باشداستثنای فروش اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی 

جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد ایرن اساسرنامه، اخرذ تصرمیم و اقردام دربراره آنهرا در  -1تبصره 

ع عمومی است، هیات مدیره کلیه اختیارات الزم برای اداره امور را مشروط به رعایرت صالحیت خاص مجام

 حدود موضوع انجمن دارا می باشد.

کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر  -2تبصره 

 انجمن معتبر خواهد بود.

یک نفر شخص حقیقی را بعنوان مدیر عامل یا اعضای انجمن واند از بین خود هیات مدیره می ت - 3تبصره

 و حدود اختیارات او را تعیین نماید.  کرده انتخاب

مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می گردد، نماینده انجمن محسروب 

 ن حق امضاء دارد.آشده و از طرف 

می تواند از بین اعضای واجد شرای  در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه برا  هیات مدیره -4تبصره 

 تشکیل دهد. در راستای این شغل موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی 

آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیرات مردیره و تاییرد وزارت کشرور قابرل اجرراء  -5تبصره 

 خواهد بود. 

 :ج(بازرسان

 21ده ما

مجمع عمومی عادی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علری البردل بررای مردت   

 .کردد هیکسال انتخاب خوا

 : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بال مانع است.1تبصره 
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برازرس  : اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و نزدیکان سببی و نسربی آنهرا نمری تواننرد بره عنروان2تبصره 

 انتخاب شوند. 

 امضاء هیات مدیره:  

 

 21ماده 

 وظایف بازرس یا بازرسان بشرح زیر است:

 بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی     -1

مطالعه گزارش ساالنه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکررد انجمرن بررای      -2

 ائه به مجمع عمومی ار

 ارائه گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی     -3

باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعره و مطالعره  گزارش بازرستبصره: 

 در محل دفتر انجمن آماده باشد.  اعضاء

 22ماده

ارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قیرد و شررط بایرد توسر  هیرات کلیه اسناد و مد 

 احزاب قرار گیرد. 11مدیره، جهت بررسی در دسترس بازرس و نمایندگان کمیسیون ماده 

 فصل چهارم 

 "بودجه و مواد متفرقه"

 23ماده

یز حق عضویت اعضراء ترامین مری بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و ن 

 شود.

 24ماده

درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی، ثبت و شرح و بیالن آن در پایان هر سال مالی جهت بررسری  

 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد. 11به کمیسیون ماده 

 ی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.مراجعه مامورین مالیات صورتکلیه دفاتر مالی انجمن در  -1تبصره

 سال مالی انجمن منطبق با سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می شود. -2تبصره
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ن، نرزد یکری از مخصوصری بنرام انجمرکلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری انجمرن در حسراب  -3تبصره

 بانکهای رسمی کشور نرهداری خواهد شد.

 25ماده

 کلیه مدارک، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی انجمن نرهداری می شود.  

 امضاء هیات مدیره:

 

مهرر انجمرن  امکاتبات رسمی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره و در غیاب او، نایب رئیس هیات مدیره بر

 انجام خواهد شد.

ترتیبِ تاریخ، ثبت و به امضرای اعضرای ه بتبصره: مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص 

 ذیرب  خواهد رسید.

 26ماده

هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضای هیات مدیره و برازرس ببازرسراند در صرورتی معتبرر  

قانون فعالیت احزاب و جمعیتها رسریده و در روزنامره رسرمی درج  11است که به تصویب کمیسیون ماده 

 شده باشد.

ره: محل انجمن و اقامتراه اعضای هیات مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییررات بعردی آن بایرد بره تبص

که در این خصوص اطالع داده نشده است، استناد به آن معتبر نخواهرد  اطالع وزارت کشور برسد و مادامی

 بود. 

 27ماده

صویب هیرات مردیره و مجروز انجمن دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از ت 

 وزرات کشور تهیه و استفاده خواهد شد.

 تبصره: هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان انجمن مسئولیت قانونی دارد.

 28ماده

، نمی تواند عملیات تجراری و اعتبراری انتفراعی انجرام می باشدبا توجه به اینکه انجمن ماهیتاً غیر تجاری 

 دهد.
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 انحالل: 

 29ده ما

 در موارد زیر انجمن منحل می شود: 

 بنا به رای مجمع عمومی فوق العاده      -1

در صورتی که تا یکسال پس از به ثبت رسیدن، موضوعی را که برای آن تشکیل شده، انجام نداده یا      -2

 انجام آن غیرممکن باشد. 

 کم قطعی دادگاه قانون احزاب و صدور ح 11بنا به تقاضای کمیسیون ماده      -3

 امضاء هیات مدیره: 

 

 31ماده 

در صورت انحالل انجمن، مجمع عمومی فوق العاده هیات تصفیه ای را بحداقل سه نفرد از میران اعضرای  

دیرون و وصرول مطالبرات برا نظرارت  اصلی انتخاب   می نماید. این هیات موظف خواهرد برود پرس از اداء

به واگذاری اموال و امالک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه  قانون احزاب نسبت 11کمیسیون ماده 

داخل کشور اقدام نماید. هیات مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهرت بررسری 

 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد.  11به کمیسیون ماده 

 31ماده 

مجمع عمومی در تاریخ  تبصره در اولین نشست اعضاء 24ماده و  31فصل،  چهاراین اساسنامه مشتمل بر

 به تصویب رسید.......... 

 

 

 

 امضاء هیات مدیره: 

 


