به نام حضرت دوست
اهمیت و جایگاه انجمن های علمی در تمامی رشته های تخصصی بر صاحبان علم محرز می باشد .انجمن های علمی قوی و مقتدر
همواره از سوی ارگان های تصمیم ساز و تصمیم گیرنده مورد مشورت قرار داده شده و می توانند در صیانت از کیان رشته تخصصی
خود و تعیین چارچوب های آن و بیان و پیگیری مطالبات اعضای خود نقش مهمی را ایفا کنند.
در رشته های نوپای داروسازی و طب ایرانی که همگان بر حواشی و چالش های پیرامون آن واقف هستیم ،نقش انجمن علمی
بیشتر نمایان می شود.
انجمن علمی طب سنتی ایران در حال حاضر دارای  7کمیته :آموزش و فرهنگ سازی ،تحقیقات و فناوری ،روابط عمومی و امور
بین الملل ،داروسازی سنتی ،سالمت و اخالق ،دانشجویی و طب مکمل بوده که پذیرای اعضای محترم می باشد و به نظر می رسد
با توجه به وجود گروه تاریخ پزشکی در دانشکده های طب ایرانی ،باید در آینده کمیته تاریخ پزشکی را نیز به این لیست بیفزاییم.
مشارکت تمامی دوستان و همکاران در رشته های فوق الذکر جهت عضویت در این انجمن می تواند گام اول در جهت تقویت
انجمن باشد .در حال حاضر مجموع دانشجویان و دستیاران و فارغ التحصیالن در این رشته بالغ بر  516نفر می باشد .جهت تبدیل
این ظرفیت بالقوه اعضا انجمن به یک ظرفیت بالفعل همت جمعی همگان ضروری است.
شرایط عضویت در انجمن و حق عضویت:
مبلغ حق عضویت ساالنه  161هزار تومان
-

برای اعضای پیوسته و اعضای مندرج در بند الف عضویت وابسته  61درصد تخفیف معادل  76هزار تومان

 برای اعضای دانشجویی  71درصد تخفیف معادل  56هزار تومان می باشد.شرایط عضویت در انجمن علمی طب ایرانی:
 -1عضویت پیوسته:
الف) اعضای هیات موسس انجمن
ب) دارندگان مدرک  PhDطب سنتی و داروسازی سنتی
ج) متخصصین بالینی و دارندگان مدرک  PhDعلوم پزشکی و غیر پزشکی که سابقه  3سال فعالیت در زمینه طب یا
داروسازی سنتی دارند با ارائه مدرکی دال بر فعالیت آموزشی ،پژوهشی ،درمانی در حوزه طب سنتی با تشخیص هیات مدیره
انجمن مرکز
د) دانشجویان رشته طب سنتی و داروسازی سنتی شاغل به تحصیل در دانشگاه های کشور پس از قبولی در امتحان جامع

تبصره  -1مدارک تحصیلی فارغ التحصیالن خارج کشور بایستی به تأیید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم
رسیده باشد.
تبصره  -2اعضای پیوسته بایستی شرایط هیأت مؤسس و هیأت مدیره مذکور در ماده  7آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف
کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی را دارا باشند.
 -2عضویت وابسته
الف) دانشجویان رشته طب و داروسازی سنتی از بدو تحصیل تا امتحان جامع
ب) افرادیکه دارای مدرک دکتری در یکی از رشته های پزشکی عمومی ،داروسازی و دندانپزشکی باشند.
ج) افرادیکه دارای حداقل درجه لیسانس در یکی از رشته های پرستاری ،مامایی ،پیراپزشکی ،علوم پایه پزشکی ،تاریخ پزشکی
تاریخ ،فلسفه و ادبیات عرب باشند و همچنین افرادیکه دارای تجربه و سابقه و دانش کافی در زمینه متون یا کاربرد طب سنتی
ایران که به تایید هیات مدیره انجمن مرکز برسند.
 -3عضویت افتخاری
شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی ،فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن
کمک مؤثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.
 -5عضویت دانشجویی
دانشجویان رشته هایی که در بند ب و ج عضویت وابسته از آن ها نام برده شد.
تبصره -3بند ب و ج عضویت وابسته و عضویت دانشجویی منوط به گذراندن دوره آشنایی با طب سنتی ایران می باشند.
جهت حضور در انتخابات با مراجعه به آدرس سایت  http://ima-net.ir/Default.aspx?Registerنسبت به تکمیل
اطالعات و عضویت در سایت کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت اقدام نموده و با توجه به آیین نامه عضوگیری انجمن
علمی طب سنتی ایران نسبت به پرداخت حق عضویت ساالنه اقدام نمایید.
شماره کارت بانکی به نام انجمن علمی طب سنتی ایران و به شماره  6135531131321355نزد بانک رفاه می باشد.
پس از واریز تصویر فیش را به شماره  13111131377تلگرام نمایید.
مطابق با آیین نامه انتخابات انجمن های علمی ،اعضای پیوسته دارای حق رای و کاندیداتوری می باشند.

برخی از امتیازات اعضا انجمن علمی:
 -1مشارکت در فرایندهای آموزش شامل طراحی و تدریس و ...
با توجه به اینکه انجمن علمی در حال حاضر با دانشگاه های علوم پزشکی و جهاد دانشگاهی و  ...تفاهم نامه دارد برنامه های
ملی آموزشی در دست اجرا می باشد جهت تامین نیروی تدریس اولویت با اعضا رسمی انجمن می باشد.
 -2مشارکت در پروژه های پژوهشی ،انجمن علمی در حال عقد تفاهم نامه با شرکت ها و کارخانه ها جهت انجام پروژه های
پژوهشی می باشد و همچنین حمایت از طرح های پژوهشی را در دستور کار دارد .بدیهی است در این خصوص اولویت
با اعضا رسمی انجمن علمی می باشد.
 -3مقدمات پرداخت تسهیالت در قالب وام های قرض الحسنه با تشکیل صندوق قرض الحسنه فراهم شده است که شامل
خاص اعضارسمی می باشد.
 -5معرفی اعضا رسمی به نظام پزشکی

از وقایع مهم پیش رو انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره انجمن علمی می باشدکه در تاریخ 35/11/21به صورت الکترونیک
برگزار خواهد شد.
مراحل انتخابات و زمان برگزاری در جدول ذیل آمده است.
شایان ذکر است در تاریخ  35/7/15جلسه هیات مدیره انجمن در محضر اساتید و پیشکسوتان تشکیل شد و ترکیب کمیته
انتخابات متشکل از دبیر انجمن جناب آقای دکتر انصاری پور و بازرس اصلی انجمن جناب آقای دکتر طالب و جناب آقای
دکتر شمس اردکان ی ،جناب آقای دکتر مصدق و جناب آقای دکتر مینایی به تصویب رسید.
جدول زمانبندی برگزاری مجمع عمومی انتخابات
زمان

تاریخ

اقدامات

 3ماه قبل از تاریخ  15مهر
انتخابات

تشکیل کمیته انتخابات و صدور احکام اعضا توسط رئیس انجمن و اعالم اسامی به
کمیسیون

حداکثر ظرف  25 11مهر
روز پس از تشکیل
کمیته انتخابات

انتشار فراخوان جهت ثبت نام کاندیداهای هیات مدیره و بازرسین از طریق درج آگهی
در روزنامه های کثیراالنتشار ،وب سایت رسمی انجمن ،نشریات رسمی انجمن و
عنداللزوم ارسال پیامک به اعضا

 21روز بعد از  15آبان
فراخوان
کاندیداتوری

پایان مهلت ثبت نام و تحویل مدارک کاندیدا ،شروع بررسی مدارک و  VCکاندیداها
توسط کمیته انتخابات

 2ماه قبل از تاریخ  21آذر
انتخابات

اعالم اسامی کاندیداها و نتیجه نهایی بررسی کمیته انتخابات به دبیرخانه کمیسیون و
نیز خود کاندیداها

 56روز قبل از تاریخ  5دی
انتخابات

رسیدگی به اعتراضات احتمالی توسط دبیرخانه کمیسیون

 1ماه قبل از تاریخ  21دی
انتخابات

درج آگهی برگزاری مجمع عمومی با دستور انتخابات در روزنامه کثیراالنتشار و نیز
اطالع رسانی به سایر روش های مرسوم و تعیین دستور جلسه

 21روز قبل از تاریخ  1بهمن
انتخابات

اعالم نهایی اسامی کاندیداهای واجد و برنامه های پیشنهادی شرایط از طریق سامانه
انجمن ،نشریه ،خبرنامه رسمی انجمن و سایر روشهای مرسوم (تحویل لیست نهایی
کاندیداها به دبیرخانه کمیسیون توسط نماینده دبیرخانه در کمیته انتخابات)

 11روز قبل از تاریخ  11بهمن
انتخابات

بررسی و تعیین لیست نهایی اعضا پیوسته انجمن و تهیه برگ های آرا و هماهنگی با
دبیرخانه کمیسیون توسط کمیته انتخابات (تحویل لیست نهایی اعضا به دبیرخانه
کمیسیون توسط نماینده دبیرخانه در کمیته انتخابات)

روز انتخابات

 21بهمن

تایید واجد شرایط بودن حاضرین در جلسه (اعضا پیوسته) توسط کمیته انتخابات

بدینوسیله در انتها مجددا بر ضرورت عضویت همه دوستان و همکاران در انجمن علمی و شرکت حداکثری در مجمع عمومی
که در روز پنج شنبه مورخ  13بهمن برگزار خواهد شد و حضور پرشور در انتخابات تاکید شده و از خداوند متعال خیر کثیر
در این حرکت جمعی را خواهانیم.

روابط عمومی انجمن علمی طب سنتی ایران

