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 بنام خدا

 رماهغه علىم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی کددانش 

 آئیه انهم ارجایی
بیمارستان  صندوق رقض الحسنو کارکنان

  شهید دکتر بهشتی رماهغ
 9312اتسیس  

 :اَذاف 
داًطىذُ علَم  ٍ ىثيوبسستبيِ تعبٍى ٍ ّوجستگي ثيي وبسوٌبى دس حّذف اص تطىيل صٌذٍق ، سفع هطىالت هبلي ٍ اعغبي ٍام ٍ ايجبد سٍ

 آئيي ًبهِ فعبليت هي ًوبيٌذ. ايي ثَدُ وِ ثشاثشپضضىي هشاغِ 

 : مركس اصلي صىذيق 
 .خَاّذ ثَد ثيوبسستبى ضْيذ دوتش ثْطتي هشاغِهشوض اصلي صٌذٍق دس 

  ركيت ، يظبيف ي اختيبرات َئيت مذيرٌ صىذيقت : 1مبدٌ  *

 از ثيه اعضبء ثراسبس راي گيري اوتخبة شذوذ. ليه جلسٍ مجمع عمًمي صىذيقدر اي صىذيق( ايل سٍ سبلٍ) الف ( تركيت َيبت مذيرٌ :
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 رئيس    حسه رستمي  . 1

 وبئت رئيس    عجذالٍ عجبسي  . 2

 مىشي  مصطفي ججبريبن آرر يرجًي  . 3

 عضً   فرَبد سبجذويب  .4

 عضً    اللٍ يصفي  .5

 ة  ( يظبيف ي اختيبرات َيبت مذيرٌ صىذيق:

 اجشايي ٍ هبلي صٌذٍق عول ٍ آئيي ًبهِ تعييي دستَس ال .1

 ٍ اًصشاف اص عضَيت لجَل دسخَاست عضَيت  .2

 تعييي تعذاد ٍام ثش اسبس سشهبيِ صٌذٍق اص عشيك لشعِ وطي ٍ هبُ سِحذالل ّش تطىيل جلسبت  .3

 ثبًىي افتتبح حسبة  .4

 تْيِ دفبتش هبلي ٍ ًشم افضاسّبي هشثَعِ .5

 اعضبء پس اًذاص تْيِ دفتشچِ حسبة  .6

 .سبل ميجبشذ 3( مذت فعبليت اعضبي اوتخبثي َيبت مذيرٌ ثمذت   1جصرٌ ت

 مىبثع مبلي صىذيق: 2مبدٌ *
  هٌبثع هبلي صٌذٍق اص هحل ّبي ريل تبهيي هي ضَد:

 ثبثت ّش سْن  ثغَس هبّبًِ اص اعضبء سپشدُ ّبي ثبثتدسيبفت  .1

 ثبثت السبط ٍام ّبي دسيبفتي اص اعضبء سپشدُ ّبي هتغيشدسيبفت  .2

 شرايط عضًيت در صىذيق ي وحًٌ پرداخت يام ثٍ اعضبء :3مبدٌ *
  لشاسداديٍ  وبس هطخص ،پيوبًي ، سسوي اص اعن هشاغِعلَم پضضىي ٍ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي  ىذُداًط / ثبصًطستِضبغل فشد ّش

 دادُ ٍ عضَ صٌذٍق گشدد.اسائِ  هذيشُ ّيبت ثِ سا صٌذٍق دس عضَيت تمبضبي تَاًذ هي

 يت:هذاسن الصم جْت عضَ

  اسائِ تصَيش وبست هلي ٍ ضٌبسٌبهِ. 2 ٍ آخشيي فيص حمَلي حىن وبسگضيٌيتصَيش اسائِ . 1

 ثشاي ثبصًطستگبى داخت ٍامپشتعْذ ًبهِ وسش اص حمَق ٍ ثبصتىويل فشم  . 4    عضَيت اص سَي هتمبضيدسخَاست تىويل فشم . 3

دٍسُ اٍل صٌذٍق دس  خَاّذ ثَد. عضَيتضشٍع هبُ اص  6ضذى سپشي دس لشعِ وطي ثشاي ٍام ثعذ اص اعضبء لشاس دادى : 1تجصشُ 

اعضبء ثعذ اص عضَيت، ثالفبصلِ دس اٍليي لشعِ وطي وِ ّش سِ هبُ يىجبس اًجبم هي ضَد ضشوت دادُ هبِّ ًيبص ًيست ٍ  6استشاحت 

  خَاٌّذ ضذ.

 گشدد: هي ثصَست ريل ٍاسيض  ٌذٍقص حسبة ثِ اعضب اص يه ّش تَسظ وِ است )يه سْن يب ثيطتش( ٍجَّي سپشدُ :  2تجصشُ

. ٍ  ثِ تعذاد سْن ّش عضَ وسش ٍ ثِ حسبة صٌذٍق ٍاسيض هي ضَد صٌذٍق اعضبي اص يه اص حمَق ّش ثبثت ٍ هبّبًِ ) سْن (: سپشدُ

ايي سپشدُ ثشاي اعضبء صٌذٍق پس اًذاص هحبسجِ خَاّذ ضذ. پس اًذاص اعضبء فمظ دس صَست اًصشاف اص عضَيت صٌذٍق لبثل 

 اخت خَاّذ ثَد.پشد

: سْن صٌذٍق هجلغ ثبثت وِ ّش هبُ اص اعضبء دسيبفت هي ضَد. ّش عضَ هي تَاًذ دس حذ تَاًبيي هبلي خَد يه سْن يب ثيطتش 3تجصشُ

داضتِ ثبضذ. ثِ ّش سْن يه ٍام تعلك هي گيشد وِ دس ايٌصَست دس يه دٍسُ صهبًي ثِ تعذاد سْبم، ّوبى تعذاد ٍام پشداخت هي ضَد. 

اعضبء صٌذٍق دس افضايص ٍ وبّص سْبم ضبى  گشفتِ ٍ پشداخت خَاّذ ضذ(تب ٍام يىجب تعلك  4سْن داضتِ ثبضذ  4ضَي اگش ع)

آصادًذ ٍ هجٌبي تعذاد ٍام ثِ ّش عضَ دس صهبى لشعِ وطي تعذاد سْن هَجَد است وِ اص حمَق اعضبء وسش ٍ ثِ حسبة صٌذٍق ٍاسيض 

 سا عي ًوَدُ است. ُ اٍل صٌذٍق()ثجض دٍس هبِّ 6هي گشدد ٍ صهبى استشاحت 

 :يام پرداخت

دس لشعِ وطي  .گيشد هي تعلك صٌذٍق اعضبي اص ثِ تعذادي لشعِ وطي اسبس ثشهبّبًِ  وِ ضَد هي اعالق ٍاهي ثِ : عبدي ٍام) الف

 ٍام دسيبفت ًىشدُ اًذ ضشوت دادُ خَاٌّذ ضذ.دس آى دٍسُ ّبي ثعذي فمظ افشاد ثبليوبًذُ وِ 

ثبيذ دسخَاست ٍام ضشٍسي سا ثصَست ٍ  ثبضذ هي آى ًيبصهٌذ اضغشاسي عَس ثِ عضَ وِ ضَد هي اعالق ٍاهي ثِ : ضشٍسي ٍام) ة

 وتجي ثب هستٌذات ثِ ّيبت هذيشُ اسائِ دّذ. دس صَست افضايص دسخَاست ّب، لشعِ وطي اًجبم خَاّذ ضذ.

بى ثبصپشداخت ٍام ٍ هيضاى السبط هبّبًِ ثشاي توبم اعضبء ج( دٍسُ ٍام : ثِ هذت صهبى هعيي اعالق هي گشدد وِ هيضاى ٍام ، هذت صه

 .صٌذٍق ثغَس يىسبى اعوبل ضذُ ٍ ّوِ اعضبء دس آى دٍسُ ٍام دسيبفت هي وٌٌذ
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 تَسظ ،ثشاي ّش دٍسُ ضشٍع ثبص پشداخت ٍام يه هبُ ثعذ اص دسيبفت ٍام خَاّذ ثَد ()  ٍام ثبصپشداخت ًحَُ ٍٍام  هيضاى  : 1تجصرٌ

 .گشدد هي ٍ تصَيت تعييي هذيشُ ّيبت

وِ هْش صٌذٍق فشد اًتخبة ضذُ ثشاي دسيبفت ٍام ثِ حسبثذاس هسئَل صٌذٍق هشاجعِ ٍ ثعذ اص وسش وبسهضد، چه ٍام سا  : 2تجصرٌ 

يىي اص اعضبي اصلي)اهضبء ايطبى ثبيذ دس ثبًه  ٍثِ سئيس، ًبئت سئيس ) حذالل دٍ اهضبء( دسيبفت وشدُ ٍ جْت اهضبء صدُ ضذُ 

 هجلغ ٍام سا هي تَاًذ اص ثبًه عبهل دسيبفت ًوبيذ.  ،ّيئت هذيشُ هشاجعِ هي وٌذ. ثعذ اص اهضبء چه ف ضذُ ثبضذ(تعشي

  .ثبضذ هيعذم دسيبفت ٍام دس آى دٍسُ   ثِ هٌَط ضشٍسيٍام  پشداخت  : 3 تجصرٌ

 شرايط لغً عضًيت :4مبدٌ *
 .ًوبيذ اًصشاف اعالم وتجي ثصَست لجل هبُ يه ايٌىِ شث هطشٍط ثبضذ هي دلخَاُ ثغَس ٍ آصاد صٌذٍق اص عضَ اًصشاف

ّش يه اص اعضبي صٌذٍق هي تَاًذ دس ّش صهبى وِ ثخَاّذ اًصشاف خَد سا اص عضَيت دس صٌذٍق ثصَست وتجي ثِ ّيبت   : 1تجصشُ 

هسئَل هَظف است دس هي دّذ. حسبثذاس  صٌذٍقهذيشُ تمذين ًوبيذ. ّيبت هذيشُ ًيض دستَس تسَيِ حسبة سا ثِ حسبثذاس هسئَل 

ثِ صٌذٍق داضتِ ثبضذ، ثذّي دس  ثبالييثذّي  ،اسشع ٍلت ًسجت ثِ تسَيِ حسبة الذام ًوبيذ. دس صَستي وِ عضَ  دس تسَيِ حسبة

ثذّي صٌذٍق ثِ اعضبء دس صَست اًصشاف، دس عشض يه هبُ اص حمَق ايطبى وسش ٍ ثِ حسبة صٌذٍق ٍاسيض خَاّذ ضذ.  سِ لسظ

 .پشداخت خَاّذ ضذ

دسصَست فَت / هوٌَعيت لبًًَي / اًتمبل / خشٍج اص خذهت / لغع ساثغِ حمَلي ّش يه اص اعضبء صٌذٍق، حسبثذاس هسئَل  : 2تجصشُ 

 هَظف است عجك دستَس وتجي ّيئت هذيشُ، دس اسشع ٍلت ًسجت ثِ تسَيِ حسبة وبهل الذام ًوبيذ. 

 كبركىبني صىذيق يضًاثط كلي ي مقررات مبلي ي اجرا:5مبدٌ *

 ضَيت دس صٌذٍق هٌعي ثشاي عضَيت ّوىبساى دس سبيش صٌذٍق ّب ايجبد ًوي ًوبيذ.ع (1

 وليِ اعضب هَظف ثِ تجعيت اص هصَثبت ّئيت هذيشُ هيجبضٌذ. (2

ثِ گًَِ اي وِ خللي دس اهَس جبسي صٌذٍق  ،ٍامٍ تعذاد لسظ  ٍام ّش دٍسُ، هيضاى  (هبّبًِ ثبثت)سپشدُ  ّش سْنتعييي هيضاى سمف  (3

 ذ ثعْذُ ّئيت هذيشُ است.حبصل ًٌوبي

اعضبء صٌذٍق دس صَست اًتمبل ، استعفبء ، هشخصي ثذٍى حمَق ٍ يب ثِ ّش دليلي وِ ساثغِ ضبى ثب اداسُ هشثَعِ لغع ضَد هَظف ثِ  (4

 پشداخت توبهي ثذّي ٍ تسَيِ ٍام هيجبضذ.

 ًوبيذ. سا دس حسبة ًگْذاسي تب دس هَالع ضشٍسي ّضيٌِهجلغي ّيبت هذيشُ هَظف است ّوِ هبِّ  (5

 وبسهضد ٍام پشداختي يه دسصذ خَاّذ ثَد. (6

 پشداخت ّضيٌِ ّبي هشثَعِ هبًٌذ حمَق عَاهل اجشائي ٍ هلضٍهبت اص هحل يه دسصذ ٍام خَاّذ ثَد. (7

 ثجت گشدد.ٍ پيطٌْبدات ٍ دسخَاست ّبي اسايِ ضذُ دس جلسبت ّيبت هذيشُ هغشح ٍ وليِ هصَثبت ثبيذ صَستجلسِ ضذُ  (8

 است ّوِ هبِّ صَستحسبة ثبًىي سا اخز ٍ ًسجت ثِ تْيِ هغبيشت ثبًىي الذام ًوبيذ. حسبثذاسي صٌذٍق هَظف (9

هَظف است حسبثذاس تْيِ تشاص ًبهِ سبالًِ، ثستي حسبثْب دس پبيبى سبل هبلي ٍ تْيِ گضاسش ٍضعيت ولي ثعْذُ حسبثذاس است ٍ  (10

 هغبلت سا ثِ ّيبت هذيشُ گضاسش ًوبيذ.

 پشداخت ثذّي هيجبضذ. هَظف ثِدس صَست فَت عضَ ، ٍسثِ  (11

 پشداخت ٍام ثِ غيش اعضبء ٍجبّت لبًًَي ًذاسد. (12

 شيًٌ استفبدٌ از كبرمسد دريبفت يام :  6مبدٌ *  
 استفبدُ هي ضَد وِ ًحَُ ّضيٌِ آى ثطشح ريل هي ثبضذ: صيشاص وبسهضد حبصلِ ثشاي اجشاي ثٌذّبي 

 :الف  ( پرداخت َسيىٍ َبي ضريري ي جبوجي

 .، پزيشايي جلسبت ٍ هجوع ، خشيذ اثبثيِ اداسيٍ ًشم افضاسٍ اهَس ثبًىي ، تْيِ سايبًِ  ، ّضيٌِ چهاداسي بتّوبًٌذ خشيذ هلضٍه
 :ة ( پرداخت حك السحمٍ عًامل اجرايي

 .هي وٌٌذاسائِ ي صٌذٍق ٍ پبداش ثِ افشادي وِ ثِ صٌذٍق خذهت حسبثذاسهسئَل ضبهل 

سعبيت دليك  ٍ ثذيْي است هَسد تصَيت ّيبت هذيشُ لشاس گشفت 1393/ 10/ 15دس تبسيخ تجصشُ  ًِهبدُ ٍ  ضصايي آئيي ًبهِ هطتول ثش   

 .الصم االجشا هيجبضذ اعضبءهفبد آئيي ًبهِ اص سَي توبم 


