
 بسمه تعالی

 تکنولوژی گردش خون ایران صنفی  انجمن اساسنامه

 :فصل اول 

 کلیات و اهداف

 ١ ماده

 ، تشكلي است صنفي ، غير سياسي و وابسته هاي تكنولوژي و پيكري برون خون گردش متخصصين صنفي انجمننام : 

 ناميده مي شود . پرفيوژنيستها اختصارادر این اساسنامه  كهغير انتفاعي 

 2ماده 

ک پال -كوچه نيک راي -خيابان كازرون شمالي -:خيابان ميرداماد مركز اصلي این انجمن در شهر تهران به نشانيمحل:  

 صورت و در مشخص جغرافيایي محدودة با سایر استان هاواقع است كه در صورت لزوم بنا به درخواست طبقه دوم  -4

أعضا مي تواند  با  كليه گيري راي و عمومي مجمع تشكيل  از پس وهيات مدیره ، و موافقت  عضو  نَفَر ٠٥ داشتن

 شعبه و یا دفتر دایر نمایند .وزارت كشور در سایر شهرستان  تصویب

 3ماده 

 تابعیت:

 انجمن و اعضاي آن تابعيت ایراني داشته و التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران اعالم مي دارند.

 4ماده 

 : أهداف

 انجمن صنفي  تكنولوژي گردش خون ایران داراي اهداف زیر مي باشد:

 هدافأ راستاي در خون گردش تكنولوژي علوم گسترش نيز و كاري هویت و علمي ارتقاء و خودكفایي منظور به تالش -١

 ایران سالميا جمهوري كشور درماني

و  آن شدن اجرایي جهت در  گيري پي و ایران پرفيوژنيستهاي كليه براي شغلي ردیف إیجاد منظور به تالش  -٢

 ماميت در(  پرداخت نظام كردن ) قانونمندخدمت  كننده ارائه پرفيوژنيستهاي به تعرفه كتاب طبق الزحمه حق اختصاص

 خصوصي و دولتي دانشگاهي، مراكز



 علمي ارتقاي راستاي در ها تشكل و ها انجمن دیگر و ارزشيابي وزارت بهداشت  كميته با انجمن تعامل و همكاري -3

 آنها عملكرد استانداردسازي جهت در تالش و پرفيوژنيستها كليه

  رشته این دانشجویان و پرفيوژنيستها كليهحمایت و تحت پوشش قرار دادن  -4

 سياستهاي بر منطبق  مصرفي غير و مصرفي تجهيزات بر كامل نظارت و پرفيوژن مشي خط و استانداردها تهيه-5

 ایران سالميا جمهوري كشور درماني

 ، بهداشت وزارت مانند رسيدگي ذیصالح مراجع در خدمت گيرندگان و همكاران اي حرفه حقوق حفظ در تالش -6

 و دیگر سازمان هاي مرتبط قانوني پزشكي ،  پزشكي نظام سازمان

 پيكري برون خون گردش تكنولوژي به مربوط علمي و خبري صنفي مطالب نشر هاي زمينه گسترش و ایجاد- 7

 ،  درماني بيمه ، تفریحي و رفاهي قراردادهاي ، مسئوليت بيمه قردادهايمانند :  اعضا شغلي قراردادهاي سازي مدون-8

  كشور سراسر در ....... و خدمت خرید

  ایران سراسر در محترم أعضاء همكاري و همدلي و وفاق به نيل جهت تعاوني شركت تأسيس -9 

 كشور درماني مراكز و بيمارستانهاي نياز مورد متخصص انساني نيروي وتوزیع جذب و وردنآ فراهم -01 

 :5ماده 

سب  سب مجوز از مراجع قانوني ذیربط دارد ، پس از ك سنامه بوده و به نحوي نياز به ك سا كليه اقداماتي كه در چارچوب ا

 مجوز الزم انجام مي شود.

 : دوم فصل

 آنشرایط ، نحوه عضویت و انواع 

 6ماده 

 هر فردي كه داراي شرایط زیر باشد مي تواند به عضویت انجمن صنفي تكنولوژي گردش خون در آید :

  خون گردش يتكنولوژ ارشد كارشناسي مدرک داشتن -١

 انجمن و انجمن این إبالغي نامه یينآ تصویب از قبل كه نآ از تَر پایين و مرتبط كارشناسي تحصيلي مدرک  داشتن -٢

 را پرفيوژن ساله دو دوره ، احراز شرایط أساس بر و ١١/٢/١٣٤١ مؤرخه ٨٣٤/ خ/ الف شماره به ایران قلب جراحان علمي

  باشند گذرانده معتبر و دانشگاهي مراكز در

  شوند پذیرفته انجمن عضویت به توانند مي خون گردش تكنولوژي ارشد كارشناسي دانشجویان -٣



  ندارند را انجمن این رسمي مجامع در راي حق دانشجویان این:  تبصره

  عضویت حق پرداخت -٨

  اجتماعي حقوق از محروميت عدم -٠

  نآ اجرا به التزام و اساسنامه مفاد پذیرفتن -١

 اجتماعي و اي حرفه شهرت سوء نداشتن -٧

  : عضویت خاتمه

  عضو خود خواست در به -١

  عمومي مجمع تصویب و مدیره هيات أعضاء أكثریت درخواست بهبنا  -٢

 انجمن  مدیره هيات و عضاءا حقوقي جایگاه به عمومي اذهان تشویش ، فتراا ، توهينتفرقه ،  به مبادرات كه افرادي -٣

 به اثبات رسيده باشد.  صالح ذي مراجعنموده و در 

 سال پياپي و تصویب خاتمه عضویت در هيات مدیره عدم پرداخت حق عضویت در سه -4

 7ماده 

 : عضویت

  بود خواهد عضو نوع دو دارايانجمن صنفي تكنولوژي گردش خون   

  نماید رعایت را ٢ فصل از ١ ماده شرایط كليه و بوده راي حق داراي كه اصلي أعضاء -١

 يم انتخاب مدیره هيات پيشنهاد با و بوده باليني تجربيات و علمي تحقيقات ، مطالعات داراي كه افتخاري أعضاء -٢

  گردند

  گردند مي خارج عضویت از مدیره هيات تشخيص با افتخاري أعضاء ؛ تبصره

 فصل سوم :

 ارکان

 8ماده 

 )بازرسان(بازرس  -هيات مدیره                   ج -مجمع عمومي              ب -اركان انجمن عبارتند از :       الف



 مجمع عمومی : –الف 

 9ماده 

مرجع تصممميم گيري انجمن بوده و بصممورت عادي، عادي بطور فوق العاده و فوق العاده تشممكيل مجمع عمومي، عاليترین 

 مي گردد.

01ماده  

مجمع عمومي عادي با رعایت تشممریفاتم مندرج در اسمماسممنامه، سممالي یكبار در زمان برگزاري كنگره هاي قلب تشممكيل  

ص ضاي ا صف بعالوه یک نفر اع ضور ن سه، ح سميت جل شد. براي ر ضوعي، راي موافق خواهد  صویب هر مو لي و جهت ت

اكثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد. در صورتيكه در دعوت نخست، تعداد حاضرین به حد نصاب نرسيد، جلسه دوم با فاصله 

 حداكثر یكماه تشكيل و با هر تعداد عضو حاضر، رسميت خواهد یافت. 

تقاضمما و دعوت هيات مدیره، بازرس یا یک سمموم كل  مجمع عمومي عادي ممكن اسممت بطور فوق العاده در هر زمان به

 اعضاي اصلي تشكيل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومي در آگهي دعوت قيد شود.

 :كليه مجامع عمومي باید با تایيد و هماهنگي قبلي با وزارت كشور برگزار شوند.0تبصره

 / مكلفند مكلف/ بازرسان نه را در موعد مقرر برگزار نكند، بازرس مجمع عمومي ساال، : در صورتي كه هيات مدیره2تبصره

 است پس از تایيد وزارت بهداشت راساً اقدام به دعوت و برگزاري مجموع عمومي مزبور بنمایند. 

 00ماده 

شهاي  سایر رو شار یا دعوتنامه كتبي یا  شركت در مجامع عمومي از طریق آگهي در روزنامه كثيراالنت  اطالعدعوت براي 

مجمع یا هر نوع دعوتنامه براي نوبت اول باید  الكترونيک )پيامک ، پسممت الكترونيكي و .......( صممورت مي پذیرد. رسمماني

 .صورت پذیرد.روز قبل از برگزاري مجمع  01حداقل نيز هفته و براي نوبت دوم  2حداقل 

 02ماده 

 وظایف مجمع عمومی عادی :

 انتخاب اعضاي هيات مدیره و بازرس      -0

 استماع و رسيدگي به گزارش هيات مدیره و بازرس      -2



 تعيين خط مشي كلي انجمن     -3

  بررسي و تصویب پيشنهادهاي هيات مدیره      -4

 تعيين ميزان حق عضویت ساالنه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن     -5

 االنتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي انجمنتعيين روزنامه كثير      -6

 03ماده 

، مشممابه مجمع عمومي عادي و با شممرایط زیر 00مجمع عمومي فوق العاده با رعایت تشممریفاتم قانوني، مندرج در ماده 

 تشكيل خواهد شد:

 با درخواست و دعوت اكثریت اعضاي هيات مدیره یا بازرس  -0

 اعضاي اصلي انجمنبا درخواست و دعوت یک سوم از  -0

 : مجمع عمومي فوق العاده جهت رسميت یافتن، همان شرایط مجمع عمومي عادي را دارد.0تبصره 

: تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد  2تبصره 

 بود.

 04ماده 

ضوع كتباً به  شند، مو شته با شكيل مجمع عمومي فوق العاده را دا ست ت ضاء، درخوا سوم اع صورتي كه بازرس یا یک  در  

روز، طبق این  05رئيس هيات مدیره اطالع داده خواهد شد. رئيس هيات مدیره، موظف خواهد بود تا حداكثر ظرف مدت 

سبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اقد سنامه ن سا ضي، ا ضاي متقا صورت بازرس و یا نماینده اع ام كند؛ در غيراین

 ظرف مدت ده روز با تایيد و هماهنگي وزارت كشور نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اقدام مي نماید. 

 05ماده 

 وظایف مجمع عمومی فوق العاده: 

 تصویب تغييرات در مفاد اساسنامه-0



 بررسي و تصویب انحالل انجمن  -2

 عزل هيات مدیره  -3

: عزل هيات مدیره بنا به درخواست یک سوم اعضاي اصلي یا بازرس و با اكثریت اعضاء هيات مدیره با هماهنگي   0تبصره 

 وزارت كشور در دستور كار مجمع قرار مي گيرد. 

ر از اعضاي اصلي براي : در صورت تصویب عزل هيات مدیره، مجمع فوق العاده نسبت به تعيين و انتخاب سه نف 2تبصره 

 اجراي مصوبه و انجام تشریفات قانوني انتخاب هيات مدیره جدید اقدام مي نماید. 

 06ماده

مجامع عمومي، توسط هيات رئيسه اي مركب از یک رئيس، یک منشي و دو ناظر كه از اعضاي هيات مدیره یا بازرسان و  

 یا داوطلبان این دو ركن نمي باشند، اداره مي شوند. 

: اعضاي هيات رئيسه با اعالم نامزدي خود در مجمع، انتخاب خواهند شد و مسئوليت اداره جلسه، مطابق دستور  0تبصره 

 كارم اعالم شده و نيز تنظيم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت كشور را به عهده دارند.  

 ل انجمن نصب مي نماید.: هيات رئيسه نسخه اي از صورتجلسه را براي اطالع اعضاءدر مح 2تبصره 

 ب( هیئت مدیره 

 07ماده 

نفر عضو علي البدل مي باشد كه از ميان اعضاي اصلي براي 4نفر عضو اصلي و  7انجمن داراي هيات مدیره اي مركب از 

 مدت سه سال انتخاب مي شوند.

صره  شعب انجمن با رعایت ماده 0تب سط هيات مدیره اي مركب از  2:  ستانها تو شهر سنامه در  سا سوي  3ا نفر كه از 

اعضاي همان شعبه انتخاب مي شوند، اداره خواهد شد. اعضاي این هياتها طبق دستور العمل هيات مدیره مركزي فعاليت 

شعبه،  سيس  صاب تا شد  51خواهند نمود. حد ن ضومي با صول آن مي توان دفتر فرعي دایر نفر ع صورت عدم ح كه در 

 نمود.

نفر  4جلسات هيات مدیره با حضور نصف به عالوه یک اعضاء رسميت یافته و تصميمات متخذه با آراءم موافق  -2تبصره 

 معتبر خواهد بود.



بين خود یک رئيس، یک اعضاي هيات مدیره، حداكثر یک هفته بعد از انتخاب شدن، تشكيل جلسه داده و از  -3تبصره 

نایب رئيس و یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه اي از صورتجلسه انتخابات را به وزارت كشور ارسال مي نمایند. حدود 

 اختيارات هيات مدیره را آیين نامه مشخص مي نماید. 

صره  ضاء بدون4تب ست و غيبت هر یک از اع ضروري ا سات آن  ضاي هيات مدیره در جل شركت اع عذر موجه و بدون  : 

 اطالع قبلي در سه جلسه متوالي یا پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غایب خواهد بود.

در صورت استعفاء، فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاي هيات مدیره، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده،  -5تبصره 

تعداد اعضمماي هيات مدیره با ورود اعضمماء علي البدل تكميل  به جاي عضممو اصمملي انجام وظيفه خواهد نمود.در صممورتيكه

نشممود و نيز براي تكميل اعضمماي علي البدل ،  هيات مدیره با هماهنگي وزارت كشممور اقدام به برگزاري انتخابات ترميمي 

 براي تكميل هيات مدیره مي نماید.

یكبار تشكيل خواهد داد، بنا به ضرورت با دعوت  هيات مدیره عالوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر ماه -6تبصره 

كتبي یا تلفني رئيس یا نایب رئيس جلسممه فوق العاده تشممكيل مي دهد. فاصممله بين ارسممال دعوتنامه ویا تماس تلفني و 

 تشكيل جلسه هيات مدیره، حداقل سه روز خواهد بود.

 08ماده

مجمع عمومي، هيات مدیره را براي مدت سممه سممال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضمماي هيات مدیره براي دوره هاي  

بعدي بال مانع بوده و هيات مدیره موظف اسمممت سمممه ماه قبل از پایان تصمممدي خود، انتخابات هيات مدیره جدید را با 

 وزارتخانه اعالم نماید. هماهنگي وزارت كشور برگزار و نتيجه را ظرف یک هفته به آن

 09ماده 

 هیات مدیره، نماینده قا نونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح زیر می باشد:

حفظ و حراسممت از اموال منقول و غير منقول، رسمميدگي به حسممابهاي انجمن و پرداخت دیون و وصممول مطالبات، اجراي 

ري،قرض الحسنه،سپرده ، انجام تشریفات قانوني به منظور تعقيب مصوبات مجمع عمومي، افتتاح حساب بانكي، حساب جا

جریانات قضایي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم، تعيين حَكَم، وكيل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوي از 

 و ثبت شركت طریق سازش، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضي، تغيير آدرس انجمن 



هيات مدیره مي تواند در حوزه وظایف خود اقداماتي را كه ضروري بداند با رعایت مصالح انجمن در مورد نقل و بطور كلي 

ستثناي فروش اموال منقول كه  ستقراض به ا انتقال اموال غير منقول و تبدیل به احسن آنها یا رهن گذاري ، فک رهن و ا

 دهد. مستلزم تصویب مجمع عمومي مي باشد، بنام انجمن انجام

جز درباره موضموعاتي كه به موجب مفاد این اسماسمنامه، اخذ تصمميم و اقدام درباره آنها در صمالحيت خاص  -0تبصمره 

ضوع انجمن دارا مي  شروط به رعایت حدود مو ست، هيات مدیره كليه اختيارات الزم براي اداره امور را م مجامع عمومي ا

 باشد.

سناد، اوراق بهادار و  -2تبصره  تعهدآور با امضاي رئيس هيات مدیره یا نایب رئيس و خزانه دار با مهر انجمن معتبر كليه ا

 خواهد بود.

هيات مدیره مي تواند از بين خود یا اعضاي انجمن یک نفر شخص حقيقي را بعنوان مدیر عامل انتخاب كرده و  - 3تبصره

 حدود اختيارات او را تعيين نماید. 

كه از طرف هيات مدیره به وي تفویض مي گردد، نماینده انجمن محسوب شده و از طرف مدیر عامل در حدود اختياراتي 

 آن حق امضاء دارد.

هيات مدیره مي تواند از بين اعضاي واجد شرایط در جهت اجراي اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت  -4تبصره 

 كشور كميته هاي تخصصي در راستاي این شغل تشكيل دهد. 

 آئين نامه اجرایي این اساسنامه بعد از تصویب هيات مدیره و تایيد وزارت كشور قابل اجراء خواهد بود.  -5تبصره 

 ج(بازرسان 

 21ماده 

مجمع عمومي عادي یک نفر را بعنوان بازرس اصمملي و یک نفر را بعنوان بازرس علي البدل براي مدت یكسممال انتخاب   

 خواهد كرد.

 بازرس یا بازرسان بال مانع است.: انتخاب مجدد 0تبصره 

 : اعضاي هيات مدیره، مدیر عامل و نزدیكان سببي و نسبي آنها نمي توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند. 2تبصره 

  



 20ماده 

 وظایف بازرس یا بازرسان بشرح زیر است:

 بررسي كليه اسناد و اوراق مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي     -0

مطالعه گزارش سممماالنه هيات مدیره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي ارائه به مجمع      -2

 عمومي 

 ارائه گزارش هر گونه تخلف هيات مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومي     -3

صره:  شكيل مجتب ضاءگزارش بازرس باید حداقل یک هفته قبل از ت در محل  مع عمومي عادي جهت مراجعه و مطالعه اع

 دفتر انجمن آماده باشد. 

 22ماده

كليه اسممناد و مدارک انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شممرط باید توسممط هيات مدیره، جهت  

 احزاب قرار گيرد. 01بررسي در دسترس بازرس و نمایندگان كميسيون ماده 

 م فصل چهار

 "بودجه و مواد متفرقه"

 23ماده

 بودجه انجمن از طریق جمع آوري هدایا، كمک ها و اعانات، قبول وصيت، وقف و نيز حق عضویت اعضاء تامين مي شود. 

 24ماده 

سيون  سي به كمي سال مالي جهت برر شرح و بيالن آن در پایان هر  درآمد و هزینه هاي انجمن در دفاتر قانوني، ثبت و 

 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها ارائه خواهد شد. 01ماده 

 كليه دفاتر مالي انجمن در صورت مراجعه مامورین مالياتي در اختيار آنان قرار خواهد گرفت. -0تبصره

 سال مالي انجمن منطبق با سال هجري شمسي بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم مي شود.  -2تبصره



هزینه هاي جاري انجمن در حسمماب مخصمموصممي بنام انجمن، نزد یكي از بانكهاي رسمممي  كليه وجوه مازاد بر -3تبصممره

 كشور نگهداري خواهد شد.

 25ماده

 كليه مدارک، پرونده ها و نوشته هاي رسمي در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي شود.  

 ره با مهر انجمن انجام خواهد شد.مكاتبات رسمي انجمن با امضاء رئيس هيات مدیره و در غياب او، نایب رئيس هيات مدی

ضاي ذیربط خواهد  ضاي اع صوص به ترتيبم تاریخ، ثبت و به ام سات هيات مدیره در دفاتر مخ صورتجل صوبات و  صره: م تب

 رسيد.

 26ماده

هر گونه تغييري در مفاد اسمماسممنامه و تركيب اعضمماي هيات مدیره و بازرس )بازرسممان( در صممورتي معتبر اسممت كه به  

 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها رسيده و در روزنامه رسمي درج شده باشد. 01يسيون ماده تصویب كم

تبصممره: محل انجمن و اقامتگاه اعضمماي هيات مدیره و اشممخاص صمماحب امضمماء و تغييرات بعدي آن باید به اطالع وزارت 

 نخواهد بود.  كشور برسد و مادامي كه در این خصوص اطالع داده نشده است، استناد به آن معتبر

 27ماده

انجمن داراي مهر و نشان مخصوص خواهد بود كه شكل و متن آن پس از تصویب هيات مدیره و مجوز وزرات كشور تهيه  

 و استفاده خواهد شد.

 تبصره: هيات مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان انجمن مسئوليت قانوني دارد.

 28ماده

 ير تجاري مي باشد، نمي تواند عمليات تجاري و اعتباري انتفاعي انجام دهد.با توجه به اینكه انجمن ماهيتاً غ

 انحالل: 

 29ماده 



 در موارد زیر انجمن منحل مي شود: 

 بنا به راي مجمع عمومي فوق العاده      -0

شده، انجام نداده یا انجام آن      -2 شكيل  ضوعي را كه براي آن ت سيدن، مو سال پس از به ثبت ر صورتي كه تا یك در 

 غيرممكن باشد. 

 قانون احزاب و صدور حكم قطعي دادگاه  01بنا به تقاضاي كميسيون ماده      -3

 

 31ماده 

صلي انتخاب     ضاي ا سه نفر( از ميان اع صفيه اي را )حداقل  صورت انحالل انجمن، مجمع عمومي فوق العاده هيات ت در 

قانون احزاب  01دیون و وصمممول مطالبات با نظارت كميسممميون ماده  مي نماید. این هيات موظف خواهد بود پس از اداء

سبت به واگذاري اموال و امالک آن به یكي از مراكز شور اقدام نماید. هيات مذكور موظف  ن شابه یا عام المنفعه داخل ك م

قانون فعاليت احزاب و جمعيتها ارسال  01است یک نسخه از شرح كامل اقدامات خود را جهت بررسي به كميسيون ماده 

 دارد. 

 30ماده 

ومي در تاریخ تبصره در اولين نشست اعضاء مجمع عم 28ماده و  30این اساسنامه مشتمل برچهار فصل، 

 به تصویب رسيد. ............................

 

 

 

 


