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  1394بهمن  12                                                                     آیرج  کی پور      
  

  )کارفرمایی شهرستان( تشکیل انجمن صنفی
دیگر  ريیابا  ما دندان پزشکیم. از میان ما، برخی در رشته اي تخصص ویژه یافته اند تا پیش گفتار:

 از دوران هاي پیچیده و سخت بپردازند و برخی دیگر در تالشند پسن بیماريبه درما ،اعضاي جامعه پزشکی
مه ما افزایش دهند. ولی ه بالینی خود را کارائیدانش و  رویههاي آموزشی، دانشگاه با گذراندن دوره

شویم که گشایش آن بدون همیاري و میهاي مشترکی روبرو رفه اي با چالشپزشکان در جریان کار حدندان
وان ریم که بتشود. بنابراین نیاز به انجمن صنفی فراگیري دادون داشتن سازمانی نیرومند بسیار دشوار میب

 . ه باشیمبه آن دسترسی داشتکنیم، هر جاي این سرزمین کار می در
هران تبه مرکزیت  »انجمن صنفی«با عنوان مردم نهاد هائی سازمان ،پزشکانها است به نام دندانسال
ده و به ارآمد شهاي صنفی ناکانجمناست که این این  ،آن چه امروز دیده ایم ،ولی در عمل داده اندتشکیل 

ر نف 40تر از ، کم» پزشکی ایرانصنفی دندان انجمن« جا که در انتخابات مرکزياند. تا آنانزوا کشانده شده
ت مدیره راي به عضویت هیئ 25تر از نفر با کم 4 وپزشکان شرکت کرد هزار نفري دندان 30از جمعیت 

  اشت. دبار دیگري نخواهند  ،آسیب به جز ،هائی با این روش ادارهدرآمدند.  طبیعی است چنین سازمان
هاي اساس برد هدفان در پیشپزشکان در سازمان حرفه خود و فعال بودن آنگیر دندانبراي شرکت همه

هاي حرفه اي و رفاهی و لشپزشکان در چابه دندان نامه اي و براي تامین حداکثري منافع حرفه و یاري
زم است الهاي نظام سالمت شهروندان کشورمان، برنامه به بار نشاندنو در نتیجه شرکت کاراتر در  آموزشی
هاي ها به نام هر شهرستان تشکیل شود.  (از شهرستانهاي صنفی مستقل در تک تک شهرستانانجمن

  )، دور افتاده نسبت به تهران هاي کوچکانبزرگی مانند تهران تا شهرست
سترش پزشکان در سراسر ایران پراکنده هستند، هر انجمن صنفی شهرستان در چشم انداز گچون دندان

را تشکیل دهد. با ...» پزشکان استان کانون صنفی دندان« هاي استان بایست با شهرستانفعالیت خود می
» هاي صنفی ایرانشوراي سراسري ( عالی) انجمن« دیگر، یران به یکهاي اهاي صنفی استانپیوستن کانون

 به ، انتقال تجرهاي مشتركنامهدیگر، در اجراي اساساز توان یک تشکیل خواهد شد تا بتوانند با برخورداري
  شته باشند. پزشکان ایران موفقیت داو برآوردن نیاز همه دندان
هاي تواند تداوم گامن میموسس انجمن صنفی شهرستا میموپزشکان در مجمع عشرکت پر شمار دندان

  بعدي موفقیت آمیز انجمن صنفی شهرستان را تضمین کند. 
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  )کارفرمایی (شهرستان تشکیل انجمن صنفی
  براي تشکیل انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان مدرك هاي زیر الزم است:

  الف): 
  ره کل کار و پی گیري آناه تقاضا نامه به ادبراي ارائهیئت موسس انتخاب نماینده ) 1

تعاون،کار و رفاه اداره کل به ...» تاسیس انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان «) تقاضا نامه 2
  )1( نمونه شماره نفر از دندان پزشکان 10کم با امضاي دست استان اجتماعی

محل  نشانیولد، شماره کارت ملی، )لیست مشخصات کامل امضا کنندگان ( نام، نام خانوادگی، محل ت3
  )2نمونه شماره ( سکونت، نشانی محل کار( مطب)، تلفن تماس )

  فتوکپی کارت ملی - 2نامه فتوکپی شناس- 1پروانه مطب همه امضا کنندگان همراه با فتوکپی ) 4

  )ارائه اساس نامه انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان ...5

   ب)

، اعضاي هیئت موسس( امضاء کنندگان تقاضا نامه) یس انجمن صنفیائه تقاضا نامه تاسپس از ار
  کنند. تکمیلرا  »فرم مشخصات تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی«بایست می

نمونه توان از اداره کار گرفت. در صورت نبودن فرم جدید، میآن را  جدیدفرم چاپی  توضیح:
  توان ارائه دادمیرا  1شماره 
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توسط اعضاي هیئت  »فرم مشخصات اعضاي انجمن صنفی کارفرمایی« فرم دیگري با عنوان 
  گرددمیموسس تکمیل 

نمونه شماره توان از اداره کار گرفت. در صورت نبودن فرم جدید، میآن را  جدیدفرم چاپی  توضیح:
  توان ارائه داد.میرا  2

  

داره بایست در امیصنفی  پس از این که اداره کار اجازه تاسیس انجمن صنفی را صادر کرد، انجمن )پ
ن یک عنوا ثبت شرکت ها به ثبت برسد. اداره کل ثبت شرکت ها با دریافت اسناد الزم براي انجمن به

  کند. میصادر » شناسه ملی« موسسه 

روزنامه -2در یکی از روزنامه هاي پرتیراژ  و -1بایست میآگهی تاسیس و ثبت انجمن صنفی  ت)
  )3شماره  نمونه(کشور درج شود.میرس

یب هیئت موسس براي تصومیاز دندان پزشکان شهرستان براي شرکت در مجمع عمو : دعوت کتبی)ج
عوت تحویل د . (بهتر است در هنگامآیدمیکتبی به عمل دعوت  اساس نامه و انتخاب نخستین هیئت مدیره

  نامه امضا گرفته شود.)

نامه در روزمیپیش از برگزاري مجمع عمو روز کاري 15بایست دست کم می اطالعیه برگزاري مجمع
ک تت که به ( هدف این اساطالع رسانی شود.  بسیار گستردههاي مجازي پرشماره درج شده و توسط شبکه

وق تک یت حقتک دندان پزشکان اطمینان داده شود انجمن صنفی شیشه اي بوده و فعالیت آن شفاف با رعا
  )تک آنان خواهد بود. 

دستور کار آن  - 3مع عمومیزمان برگزاري مج -2میبرگزاري مجمع عمو مکان-1بایست میدر آگهی دعوت 
ایر و س« شتن شدت باید از نوه ب ،انجمن صنفیمی( در همه مجمع هاي عمو شود.ده آور روشن و بی ابهام

  )4شماره نه نمو (.برابر ماده هاي اساس نامه باشد عمومی می بایستموارد...) پرهیز کرد. دستور کار مجمع 

   هاي الزمبا ارائه سند به اداره کار محلمیبرگزاري مجمع عمواطالع رسانی  )چ

اي ند نسخهه همه دندان پزشکان بتوانشود کمیانجمن صنفی به گونه اي منتشر اساس نامه پیش نویس *
   به بحث گذاشته خواهد شد.میدر مجمع عموپیش نویس این از آن را تهیه و مطالعه کنند. 
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افزایش اعتماد دوسویه ،   و رعایت اساس نامه، قانون پذیري، گسترش دموکراسی : براي نهادینه کردن *
همه مرحله ها با رعایت اساس نامه انجام در هیئت موسس کنش از همان آغاز، بهتر است در انجمن صنفی، 

  .شود

  

1  

  میبرگزاري مجمع عمو
  شود.مییل ه هاي کتبی و اطالعیه ها آمده است، تشکدر مکان و زمانی که در دعوت ناممی)مجمع عمو1

لیست حاضران در نخستین مجمع « )مشخصات کامل کلیه شرکت کنندگان در مجمع در 2
  ) 5نمونه شماره (شود. میثبت  ...»انجمن صنفی شهرستان میعمو

ر من دانج )همه شرکت کنندگان باید فرم عضویت در انجمن هاي صنفی را پر کرده و به عنوان عضو3
   6نمونه شماره شرکت کنند. میمجمع عمو

  شود. میانجمن صنفی داده پیش نهادي اساس نامه یک نسخه از ) به هر یک از شرکت کنندگان 4

به عنوان  میخورده ترین دندان پزشک شرکت کننده در مجمع عمو)پس از رسمیت یافتن جلسه، سال3
  کند.میرا اداره خواهد  میرئیس سنی ، مجمع عمو

نتخاب ابا راي علنی حاضران می) با نظارت و مدیریت رئیس سنی ،  اعضاي هیئت رئیسه مجمع عمو4
نفر منشی و  نفر خواهد بود که بین خود یک نفر را به عنوان رئیس ، یک 3شوند. هیئت رئیسه شامل می

  یک نفر ناظر تعیین خواهند کرد. 

رت بر انتخابات نفر باشد، اعضاي هیئت رئیسه و هیئت نظا 20ز ) در صورتی که تعداد اعضاي انجمن بیش ا5
  توانند کاندیداي عضویت در هیئت مدیره و بازرسی شوند. مین

ري راي گی خواند و براي تصویب تک تک بندهاي آنمی) هیئت رئیسه پس از استقرار، دستور جلسه را 6
  کند.می

سس که ئت موي علنی تعیین خواهند شد تا بر کار هی)سه نفر به عنوان ناظر بر انتخابات با راي گیر7
  برگزاري انتخابات را به عهده خواهد داشت نظارت کنند. 
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  شود.میعضویت در  هیئت مدیره  و بازرسی اعالم نامزدهاي ) پس از آن نام 7

شود تا  دقیقه وقت کنترل شده داده 3به هر کاندیدا حداکثر در نخستین مجمع عمومی ) بهتر است 8
ان آن دت زمو مپس از تشکیل انجمن صنفی، چگونگی تبلیغات  شرکت کنندگان با دیدگاه آنان آشنا شوند.

   شود.   ام میبر پایه آوین نامه اي که توسط هیئت مدیره تهیه و در مجمع عمومی تصویب خواهد شد، انج

اء کند و به امضمیهیه را ت می) پس از پایان انتخابات، هیئت رئیسه صورت جلسه برگزاري مجمع عمو9
  رساند. میناظران انتخابات و هیئت موسس 

  بایست نکته هاي زیر رعایت شود: می) در صورت جلسه 10

  تاریخ و ساعت برگزاري*-

  *تعداد اعضاي حاضر

  *نام هیئت رئیسه 

  ف، )بر اساس دستور کار با تعداد راي هر یک ( راي موافق، راي مخالمی*مصوبه هاي مجمع عمو

  ر صورت تقاضاي مخالفان نظر آنان مختصر و مفید در صورت جلسه نوشته خواهد شد. د

  می*مصوبه هاي دیگر مجمع عمو

  *نام نامزدهاي عضویت در هیئت مدیره و بازرسی 

  *تعداد کل راي دهندگان 

  *تعداد راي هر یک از نامزدها .

  ن بازرسی.*مشخص کردن نام اعضاي اصلی و علی البدل رکن هیئت مدیره و رک

 انجمن صنفی شهرستان ....تغییرات ثبت )خ

شود و با مینخستین جلسه هیئت مدیره تشکیل  ، پس از برگزاري مجمع عمومی حداکثر  یک هفته
  شود.میاساس نامه مشخص  پایهز اعضاي هیئت مدیره بر راي گیري، سمت هر یک ا
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 تغییرات هاي زیر را براي ثبتدركت مبایسمیپس از تعیین سمت اعضاي آن،  بالفاصله هیئت مدیره
  انجمن به اداره کار استان ارائه دهد:

  )صورت جلسه مجمع عمومی1

  با امضاء آنانمی) لیست نام حاضران در مجمع عمو2

   ( لیست پیوست)کار و تامین اجتماعی  وزارت تعاون، 3شماره ) تکمیل پرسش نامه آماري 3

  .تان ..نامه و آگهی تاسیس انجمن صنفی دندان پزشکان شهرسدر روزمی) کپی آگهی دعوت مجمع عمو4

  که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده باشد.می)دو نسخه اساس نامه مصوب مجمع عمو5

کته به ن )صورت جلسه هیئت رئیسه مبنی بر تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره. در این صورت جلسه باید6
  هاي زیر دقت شود. 

  برگزاري جلسه *نوشتن تاریخ و ساعت

  *اعضاي اصلی حاضر در جلسه هیئت مدیره 

اد و ضاء اسنبایست مشخص شده باشد: رئیس، نایب رئیس، دبیر، خزانه دار، صاحبان اممی*سمت هاي زیر 
  اوراق بهادار بر پایه اساس نامه، 

سه صورت جل بایست درمیمعینی داشته باشد . در صورتی که عضو مخالف نظر *تعداد راي موافق و مخالف
  قید شود. 

پرسش نامه  (. در صورتی که نیاز باشد( وزارت کار و امور اجتماعی 7نامه آماري شماره تکمیل پرسش-*
  پیوست)

و انتخابات میهی ثبت انجمن و گواهی درستی برگزاري مجمع عمو) اداره کار پس از دریافت مدرك ها گواد
    هد کرد. غاز خواآانجمن را بر پایه اساس نامه اداره را صادر خواهد کردو انجمن فعال شده و هیئت مدیره 

  )کارفرمایی (... پزشکان شهرستانصنفی دندان انجمن نامهاساس
 کلیات - یکم فصل
 هدف:  – 1ماده 
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هاي مربوطه نامه آیین اجراي در و 1369ایران مصوب سال اسالمی جمهوري کار قانون 131 ادةم استناد به
 مهارت اعضاءکه و ارتقا سطح دانش و اقتصادي وضع بهبود قانونی، منافع و و رعایت حقوق حفظ منظور به و

 این ؛ باشدیم نیز و سالمت شهروندان جامعه منافع، ارتقاي دانش و فناوري پزشکی حفظ متضمن خود
 .گرددمی تشکیلبراي مدت نامحدود  صنفی انجمن
 انجمن صنفی قانونی اقامتگاه و فعالیت حوزة نام،- 2ماده 
 اختصار انجمن صنفی به نامهاساس این در که)  کارفرماییدندان پزشکان شهرستان ...    ( صنفی انجمن
ل استقرار دفتر مرکزي اقامتگاه قانونی و مح وده شهرستان ...  فعال بو جغرافیایی حوزة د، درشومی نامیده

 تلفن ... می باشد.      شهرستان ...    به نشانی ...         استان ...   در آن
 فعالیت حوزه محدوده در ار صنفی انجمن نشانی نماید، ایجاب که زمان هر تواندمی مدیره هیئت -تبصره 

 تبی بهو نتیجه به طور ک فوق العاده رسیده تصویب مجمع عمومیبایست به تغییردهد. تغییر نشانی می خود
 ییر نشانی بالفاصله باید در ادارهاطالع داده شود. تغ  )اجتماعی رفاه و ، کارتعاونمربوطه ( امروز با نام  وزارت

  ها ثبت شود.ثبت شرکت
 صنفی: انجمن هايوظیفهحقوق و  – 3ماده

 مساعد هايزمینه ایجاد هرا از اعضاء قانونی و مشروع هاياستخو و حقوق استیفاي جهت در کوشش-1
  ،هاي انجمن صنفیبه هدف نیل منظور به
 براي ریزي ها و برنامهاولویت و هانیاز شناخت مشکالت، درباره تحقیق و بررسیو  اطالعات آوري جمع -2

 ،گسترش فعالیت و ، توسعهآموزشی صنفی و هاينیاز تامین
 با همکاري ،نیاز مورد انسانی نیروي تامین و مهارت ارتقاي آموزش، امور در هماهنگی يبرا کوشش -3

دانشگاه  ،ن نظام پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازما،  اجتماعی رفاه و ، کارتعاون وزارت
   حرفه به مربوط هايچالشو  آموزش انجام براي ذیربط هاينهاد وها دستگاه و سایرها 
حرفه ي  وظیفه هابه دندان پزشکان براي حل  یاريالش براي بهبود شرایط کاري و فعالیت حرفه اي و ت-4

ونی ي تعاشرکت هااي از قبیل پرداخت عادالنه مالیات، عوارض شهرداري، اجاره یا خرید مطب، مسکن، 
و  عضاءفاه اه حرفه و رورزش و مسائل دیگر مربوط ب، بازنشستگی، (اعتبار، مصرف، مسکن) وصندوق تعاون

هاي بازآموزي و همایش و حقوق صنفی و پزشکی اعضاء با برگزاري دورهدانش رتقاي در جهت ا کوشش
ی انون اساسها و نشریات با رعایت اصل پانزدهم ق و انتشار کتاب هاي علمی ویژه اعضاء انجمن صنفیکنگره

  و قانون هاي جاري.

وزارت  به مربوط هايطرح ها وتهیه الیحه خصوص در حقوقی و مشورتی نظر ارائه و الزم تحقیقات انجام -5
س شوراي اسالمی مجل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، نظام پزشکی و، اجتماعی ورفاه تعاون، کار

  .انجمن هايهدف به نسبت ملیبومی و  و دولتی هايسازمان و نهادهاپشتیبانی  و  جلب
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 انجام در رسمی هاينهاد و هاسازمان ها،خانهوزارت با در چارچوب اساس نامه مکاريه و مسئولیت قبول -6
 و کنندمی محول صنفی هايانجمن بهدر چارچوب مقررات ها دستگاه این که تکلیف هائی و وظیفه ها

 . هاآن به الزم هايمشورت ارائه براي آمادگی
  
 بر مشروط صنفی انجمن سابح به و نام به صنفی انجمن نقولغیرم و منقول اموال تملک و فروش خرید،-7

  نباشدو خالف اساس نامه  نفع جلب و تجارت قصد به کهآن
ر جاري به ه، غیر انتفاعی و داوطلبانه است و به نام آن هرگونه فعالیت تانجمن صنفی غیر دولتی تبصره:

 باشد. عنوانی ممنوع می
یا  مربوط صنفی هايانجمن ونکان در عضویت یا تشکیل منظور به همگن صنفی هايانجمن به پیوستن-8

 و وظیفه ها سایر انجام وها ، سمنصنفی هايتشکل سایر با قانونی و همکاري مقررات رعایت بامشابه آن 
  .شد اهدخو یا شده داده قرار صنفی هايانجمن عهدة بر قانونی مقررات موجب به کههائی اختیار

دندان پزشکی، پزشکی و پیراپزشکی در هاي علمیهاي صنفی و انجمنی با انجمنهمکاري و هماهنگ -9
  نامه و قانون هاي جاري. هاي حرفه اي بر پایه اساسهمه عرصه
 صنفی انجمن مالی منابع و عضویت سلب تعلیق، عضویت، شرایط دوم: فصل

 
 : عضویت شرایط - 4ماده 

 به توانندمی زیر طشرای بودن دارا صورت در نظام پزشکی دارند،کلیه دندان پزشکانی که پروانه کار و شماره 
 درآیند: صنفی انجمن این عضویت

 . ایران تابعیت -1
  صنفی بر اساس نشانی پروانه مطب  انجمن فعالیت حوزه شاغل در-2
 ( داشتن مطب خصوصی). بودن کارفرما بر مبنی مدارك ارائه -3
 .صنفی انجمن ارکان قانونی هامصوبه و هاب اساس نامه، تصمیمو فعالیت در چارچو نامهاساس قبول -4
   مرتب طور به ساالنه عضویت حق پرداخت  -5

نپرداخته باشد می عضوي که حق عضویت سال پیش و بدهی خود را تا زمان برگزاري مجمع عمو -1تبصره 
 شود.  لب میاز وي سحق شرکت در مجمع عمومی ندارد و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن 

 به تواننمی را کس هیچ و بپذیرند را انجمن عضویت آزادانه توانندمی شرایط واجدان کلیه -2 تبصره
 .نمود منع آن عضویت قبول از یا مجبور صنفی انجمن در عضویت
 وسطت عضویت شرایط احراز عدم دلیل به متقاضیان عضویت پذیرش عدم خصوص در شکایت -3 تبصره
 مطرح عمومی عادي مجمع جلسه اولین در بازرس توسط،  اعضاء عضویتمحرومیت موقت  ای مدیره هیئت

ر مجمع هاي دقابل اجرا است ولی داوطلب حق دادخواهی  زمینه این عمومی در مجمع تصمیمد. شومی
 بعدي را دارد.

 در ضویتع از هد،بد دست از را صنفی انجمن عضویت شرایط اعضاء از یک هر که صورتی در -4 تبصره
 بود. قبلی خواهد تعهدات انجام به ملزم ، لیکنشودمی شناخته مستعفی انجمن
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  صنفی انجمن عضویت ازموقت  محرومیت -5ماده
 مالی مسئوالن اعالم با) نامهاساس این 8 ماده به توجه با (شده تعیین عضویت حق پرداخت عدم -1

  صنفی. انجمن
و مدرك محکم و  صنفی بر پایه سند انجمن مدیره هیئت گزارش با نامهاساس این مفاد رعایت عدم -2

 ساالنهعادي  تصویب آن در مجمع عمومی
 .نامهاساس این 4 ماده در مندرج شرایط دادن دست از -3
 ضویت شود.عکشور که موجب لغو شرایط  قضایینهادهاي  سوي از کیفري صادره قطعی آراي-4
 یک سال. از بیش بوطمر شغل در اشتغال عدم و شغل تغییر -5

آید. تا می در تعلیق حالت بهعمومی  مجمع تشکیل تا نظر مورد شخص عضویت 2و1بند مورد در – تبصره
ها، شرکت در مجمع انتخاب شدن در کارگروه عضو انجمن حق عادي، عمومی مجمع توسط تعلیق رفع

  عمومی و نامزد شدن در انتخابات نخواهد داشت. 

  صنفی انجمن لیما منابع -6 ماده
 .گرددمی معین عاديعمومی مجمع توسط آن مبلغ که سالیانه عضویت حق -1
  .دهنده کمک اختیار و به توانایی حد در اعضاء داوطلبانه مالی هايکمک-2
 القه مندان به انجمن صنفیهاي مالی و جنسی داوطلبانه عمکک-3

 اطالع به است طمنو عضو غیر حقوقی و یقیحق اشخاص سایر از مالی هايکمک دریافت و قبول-1تبصره
 . اجتماعی رفاه و ، کارتعاون وزارت به کتبی
 -2عضویت و ثبت مشخصات اعضاء  ردفت-1هايعنوان با دفتر 3 کمداراي دست صنفی انجمن -2 تبصره

 باشد.می مدیره هیئت هايجلسهصورت دفتر -3 امورمالی دفتر

 حساب به یاکنند  پرداخت دارخزانه به مرتباً را خود عضویت حق 6 ماده به باتوجه باید اعضاء کلیه-7ماده
 .نمایند لیمتس دار خزانه به را بانکی رسید و واریز کندمی اعالم و تعیین صنفی انجمن که بانکی
 دار شماره چاپی هايقبض موجب به باید مالی منابع سایر و عضویت حق آوري جمع و دریافت -1 تبصره

فتر روزانه ثبت دیا مسئول تعیین شده رسیده و در  انجمن دار خزانه و مدیره هیئت رئیس امضاي به و باشد
 . ت در همین دفتر ثبت شودسواریز هاي بانکی نیز می بای و شماره آن بر روي قبض قید شود.

 به مهنااساس این رد مقرر حدود از خارج را صنفی انجمن مالی منابع تواندنمی مدیره هیئت -3 تبصره
 . برساند مصرف

 عضویت حق رداختپ از مقرر موعد از بعدماه   6 حداکثر مدت در اعضاء از یک هر چهچنان -8ماده
 عذر بدون ماه 3ظرف حداکثر اخطار، تاریخ از چهشود. چنانمی داده کتبی اخطار وي ، بهنماید خودداري

ن مجمع مدیره گزارش وي را به نخستیهیئت  ننماید، افتاده عقب عضویت حق پرداخت به اقدام موجه
 . باشدمی عاديعمومی مجمع اختیارات از يوعضویت  عادي خواهد داد. تصمیم گیري در بارهعمومی

ل هیئت مدیره است. نظر و دلی مدیره هیئت با نظر، مورد اعضاي عذر بودن موجه تشخیص  -تبصره 
 بایست در دفتر صورت جلسه ثبت شود. می
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 صنفی انجمن انارکسوم:  فصل
 

 : از است عبارت صنفی انجمن هاي رکن – 10ماده 
 عمومی مجمعالف. رکن 

 ب. رکن هیئت مدیره
  رکن بازرسی ج. 
 اختیار: ووظیفه   -عمومی رکن مجمع – الف

 صورت دو به حقیقی هايضوعع اجتما ، ازاست صنفی انجمن رکن ترین عالی کهعمومی مجمع -11ماده
 .گرددمی تشکیل دهالعا فوق و عادي

 با اعضاء دعوت هب نسبت است موظف مدیره هیئت العاده، و فوق عاديعمومی مجمع تشکیل براي. 1تبصره 
 دستور و شکیلت مکان ساعت، روز، آن، در که درج در روزنامه تعیین شده، نامه، سایت، شبکه مجازي و ...

  نماید. اقدام باشد؛ شده قید جلسه
و مانند  ...»ي که وسایر موارد« هائی مانند تعبار شخص و روشن باشد و از به کار بردندستور جلسه باید م

   خودداري شود.تواند ایجاد ابهام کند، که میاین ها 
 باید ،عمومی مجمع مرحله دو بین چنینهم و عمومی مجمع تشکیل تا عضو دعوت تاریخ از .2تبصره 

 کند. تجاوز روز 45 از نباید فاصله این ثرحداک و باشد روز بازه زمانی 20 کمدست
 مدیره، هیئت یسرپیچ صورت در و بود خواهد مدیره هیئت تصویب بهعمومی  هايمجمع دعوت. 3تبصره 
 کمبازرس، دست ودداريخ صورت در چنینکند. هم اقدامعمومی  مجمع دعوت به نسبت تواندمی بازرس

 . نمایند دعوت راعمومی  مجمع توانندمی اعضاء چهارم یک
 تشکیل تاریخ و ، وظیفه دارند موضوعالعاده فوق یا عادي عمومی هايمجمع کنندگان دعوت – 4 تبصره
 رفاه و کار تعاون، توزار به کتبی نامهدعوت ، طیتشکیل از پیش روز 20 کمدست راعمومی  مجمع

 کنند. اعالم اجتماعی
 ، هیئتمدیره هیئت خابانت مورد در مگر،  است علنیعمومی  يهامجمع هايجلسه در راي اخذ .5تبصره
  آمد  خواهد عمل به مخفی و کتبی طوربهکه  بازرس و داوري
شرکت داشته باشد ولی براي شرکت در بایست خود شخصاً در مجمع عمومی هر شخص می . 6تبصره

  راي الکترونیکی بدهد.  تواندنیست و میانتخابات، حضور فیزیکی عضو داراي حق راي الزامی 
نوشتاري  (یئت مدیره موظف است در فراخوان برگزاري انتخابات نوع راي گیري را اعالم نماید. ه -7تبصره 

 یا الکترونیکی) 

 رسمیت اعضاء یک عالوهبه نصف کمدست حضور با بار یک سال ساالنه، هر عاديعمومی مجمع - 12ماده 
ره با ذکر دلیل، براي ، هیئت مدینرسید الزم نصاب حد به انشرکت کنندگ تعداد اول بار چهچنان .یابدمی

 ت و جلسه مجمع عمومیعود ترتیب همان بههاي بعدي و نوبت دوم بار براي نوبت دوم فراخوان خواهد داد.
 یافت خواهد رسمیت اعضاء سوم یک کمدست حضور با
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  شد. ن می باهیئت مدیره موظف به برگزاري آ برگزاري مجمع عمومی عادي ساالنه اجباري است و: 1تبصره
ئت ي، هیاردر زمان تعیین شده یا تا پایان سال جدر صورت برگزار نشدن مجمع عمومی ساالنه :2تبصره

فعی ه مستجمع عمومی ساالنه را برگزار نماید. پس از سه ماه هیئت مدیرمدیره سه ماه فرصت دارد م
  .مجمع عمومی را با رعایت اساس نامه برگزار کند شناخته شده و بازرس موظف است بالفاصله

توانند مجمع می ماه، اعضاي انجمن با هر تعداد: در صورت ناتوانی یا استنکاف بازرس ، پس از یک 3تبصره
ع یربط اطالذوالن یئت مدیره جدید را انتخاب و نتیجه را به مسئعمومی را با رعایت اساس نامه برگزار و ه

    دهند. 
 مدیره هیئت دعوت و تشخیص به بنا،  ضرور موقع در ي به طور فوق العادهعادعمومی مجمع  .3تبصره 
 عاديعمومی مجمع اراتاختی و وظیفه هاد. گردمی تشکیل العاده فوق طوربه اعضاء چهارم یک یا یا بازرس

عادي میو در چارچوب مجمع عمو فوق العاده بر اساس دستور جلسه فراخوان برگزاري مجمع عمومی
 . بود ساالنه خواهد عاديعمومی مجمع ، همانندآن حدنصاب و دعوت تجدید و دعوت ترتیب و باشدمی

 حاضران آراي یک عالوهنصف به اکثریت با ها ،مرحله کلیه در عاديعمومی مجمع يهاتصمیم :4هتبصر
 د.بو خواهد فذنا حاضران آراي نسبی اکثریت با بازرس که و مدیره هیئت انتخاب مورد در مگر است، معتبر
 : از عبارتست ساالنه عاديعمومی اختیارمجمع ووظیفه . 13ماده 

گزارش و  شده انجام هايکار باره در بازرس و گزارش مدیره هیئتکاري و گزارش مالی  گزارش شنیدن.1
  هیئت مدیره

 . نفیص انجمن یآت و جاري سال هايبرنامه به مربوطهیئت مدیره  هاينهادپیش بررسی. 2
 تصویب معد یا تصویب مورد در تصمیم اتخاذ و رسیدگی ،نظر شرکت کنندگان در مجمع عمومی شنیدن. 3

  . صنفی انجمن آتی بودجه وکاري و مالی و پیش نهاد هاي هیئت مدیره  گزارش
 ره واختیار تصویب گزارش مالی و کاري هیئت مدی بدون شنیدن گزارش بازرس، مجمع عمومی :1تبصره

  ي را ندارد. نهادپیشبودجه آتی 
با راي مجمع  در صورت رد گزارش هیئت مدیره توسط بازرس، کمیسیونی مرکب از سه نفر - 2تبصره 

بررسی  زرس وعمومی برگزیده می شوند. ( هیئت داوري) . این هیئت در نشست مشترك با هیئت مدیره و با
ع ه مجمببراي تصمیم گیري  ا حد اکثر دو ماه بعده و نتیجه رشکایت بازرس، به موضوع رسیدگی کرد

عادي به طور فوق العاده با دستور کار عادي فوق العاده خواهد برد. زمان تشکیل مجمع عمومیعمومی
ط سه توسدر همان جل». تصمیم گیري در باره گزارش هیئت مدیره و بازرس و بودجه آتی انجمن صنفی«

  اشد. بماه  2زمان نمی بایست بیش از تعیین خواهد شد. این مجمع عمومی 
پ ت بدون ممیزي چاسهاي همه مجمع هاي عمومی می بایها و مصوبهها و سخنرانیکلیه گزارش: 3تبصره 

  اعضاي انجمن قرار گیرد.و در اختیار 
 ء،ي هیئت مدیره و اعضانهادپیشکلی، تصویب آئین نامه هاي  هايسیاست رهنمود، تصویب دادن -3

 . صنفی انجمن آتی هايبرنامه و مشی خط تعیین
 د برابر اساس نامهموار و سایرعمومی  مجمع به دعوت درخصوص اعضاء به رسانی اطالع نحوه تعیین -4
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 هیئت يسو از آنان صالحیت که صنفی انجمن در عضویت متقاضیان تقاضاي رد یا تصویب و بررسی -5
 . باشد نشده تأیید مدیره

 صنفی انجمن عضویت از نامه،اساس این انضباطی مقررات طبق که کسانی عتراضا به نهایی رسیدگی -6
  )نامهاساس 5 ماده موضوع اند( شده عضویت سلب یا» محرومیت موقت از عضویت« 
 قانونی يهانهادرسیدگی به مطالبات حرفه اي دندان پزشکان در  در مدیره هیئت به اختیار تفویض -7
 .و سایرمراکز مرتبط تعاونی هايشرکت تقویت و ستأسی تصمیم گیري در باره -8
از بررسی سند و  صنفی پس انجمن بازرس و هیئت مدیره اعضاي جمعی دسته و انفرادي عزل و انتخاب  - 9

  هاي موجودمدرك
ب کم یک سوم اعضاي حاضر و تصویعزل عضوي از هیئت مدیره و بازرس با امضاي دست نهادپیشتبصره:  

ها و ها و سندخواهد بود. کلیه مدركعادي  ي شرکت کننندگان در مجمع عمومیآن با دوسوم را
بایست به طور کامل و شفاف منتشر و در اختیار هاي مربوط به عزل هیئت مدیره و بازرس میسخنرانی

 اعضاي انجمن قرار گیرد. 
   اعضاء عضویت حق میزان تعیین-10
 عضاءروزنامه براي اطالع رسانی به ا تعیین-11

 نصفکم دستحضور با، 15 ماده عموضو موارد در تصمیم اتخاذ جهت العاده فوقعمومی مجمع -  14ماده
 حضور با دوم رحلۀم در ؛ نشود حاصل نصاب این اول بار چهشد. چنان خواهد تشکیل اعضاء یک عالوهبه

 آراي سوم دو اکثریت باها هاي همه نوبتتصمیم حال هر در و یابدمی رسمیت اعضاء سوم یک کمدست
 . بود خواهد معتبر جلسه در حاضر اعضاي

 : از ستعبارت ا العاده فوقعمومی  مجمع اختیارات و وظیفه ها  -  15ماده
 نامه اساس اصالحات تصویب و طرح-1
 .تصفیه هیئت انتخاب و صنفی انجمن انحالل -2

 و مشخص طور دیره تصویب و بهمتوسط هیئت  باید، نامهاساس اصالح یا تغییر زمینه در نهادپیش :1تبصره
 العاده فوقعمومی مجمع برگزاري از قبل روز 20 کمدست کتباً برابر اساس نامه تدوین شده باشد و متن آن

ی می تواند تنها این د. مجمع عمومشو رسانده اجتماعی رفاه و ، کارتعاون وزارت و اعضاء کلیه اطالع به
  کار خود قرار دهد.  را در دستور نهادپیش

در هیئت  نهادپیشداشت، این  مشخصی براي تغییر در اساس نامه نهادپیشچه عضوي چنان -2تبصره 
ه اطالع یل و به طور کتبی می بایست ب، نظر هیئت مدیره با دلنهادپیششود. در صورت رد مدیره مطرح می

  دهنده و بازرس انجمن رسانده شود.  نهادپیش
 

 توسطعمومی مجمع جلسۀ رسمیت اعالم و حاضر اعضاي تعداد رسیدن نصاب حد به از پس :16ماده
 رئیس، یک کمدست از مرکبعمومی  مجمع رئیسه هیئت بالفاصله مدیره، هیئت ياعضا از یکی یا رئیس

 رب را جلسه ارةاد و انتخاب اعضاء اکثریت رأي با حاضر اعضاي بین و یک ناظر از منشی یک ،رئیس نایب یک
  گرفت.  خواهند عهده
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 عاديعمومی مجمع کار دستور در نیز هاآن از یکی یا بازرس و مدیره هیئت انتخابات چهچنان - 1تبصره 
 انتخاب اعضاء یتاکثر راي با جلسه در حاضر اعضاي بین از انتخاباتن ناظر عنوا به نیز دیگر نفر باشد دو

 . شوندمی
 بازرسی و دیرهم درهیئت عضویت کاندیداي نباید انتخابات بر نظارت و رئیسه هیئت اعضاي -2تبصره

  .باشد عضو 20 از ترکم داراي صنفی انجمن که زمانیباشند مگر در 
 مشخصات ونام  فهرست دموظف هستن العاده فوق یا عاديعمومی هايمجمع کنندگان برگزار -3تبصره
ئیسه مجمع ار مجمع عمومی، در اسناد هیئت ردر آغاز ک و تهیه راشرکت کننده در مجمع عمومی  اعضاي

  عمومی قرار دهند.
اعالم  و شمارش از گیري، پس راي ایانپ در ، وظیفه دارندانتخابات بر وناظران رئیسه هیئت - 4تبصره 

 را البدل علی و اصلی ، بازرسانمدیره هیئت البدل علی و اصلی ، اعضاياکثریت حائزان ترتیب به تعداد راي
  .نمایند تعیین جلسهرتصو طی

شود، جام میان در صورتی که راي گیري براي گزینش هیئت مدیره و بازرس به صورت الکترونیکی: 5تبصره 
 بایست در همه حوزه هاي راي گیري هم زمان باشد. زمان شروع و پایان انتخابات می

 جلسه دستور در طرح شدههاي موضوع مورد در تصمیم اخذ و شور ،عمومی مجمع در هرگاه -6تبصره 
 را بعدي جلسه ، تاریخنموده ستنف اعالم تواندمی اعضاء اکثریت تصویب با مجمع رئیسه ، هیئتنیابد خاتمه

 نخواهد مجدد آگهی شارانت و دعوت به ، نیازجلسه کند. تمدید نباشد، معین متجاوز دوهفته از حداکثر که
، بعدي همرحل تشکیل، در عدم صورت در که است قبلی صابن همان جلسه تشکیل براي الزم نصاب و داشت
    شد. خواهد برگزار نامهاساس این در مندرج روال طبقعمومی مجمع

 
 ذکر بامومی ع مجمع تشکیل تاریخ از هفته یک ظرف انتخابات در کننده شرکت اعضاي چهچنان :17ماده 
 بر نظارت و هرئیس هیئت، کنند اعتراض کتباً تانتخابا انجام وعمومی  مجمع برگزاري چگونگی به دلیل

 به را نتیجه و رسیدگی آن به ،اعتراض تاریخ دریافت از هفته یک ظرف حداکثر د،بو خواهند موظف انتخابات
 به را آن رونوشت و برساننداعتراض کننده  اعضاي خصوصاً صنفی انجمن اعضاي اطالع به مقتضی نحو

  نمایند. تسلیم اعیاجتم رفاه و ، کارتعاون وزارت
رایند فو انتخابات و  بازرس انجمن مرجع دریافت کننده اعتراض به تدارك برگزاري مجمع عمومی: 1تبصره

خص شبه  نتیجه را انجام آن است. بازرس موظف است پس از دریافت پاسخ هیئت هیئت مدیره و ناظران،
 اعتراض کننده و با نشر آن به اطالع اعضاي انجمن برساند. 

و  هرئیس باشد، هیئت وارد رسیده اعتراض چهو انتخابات، چنانپس از برگزاري مجمع  عمومی  -2تبصره 
تواند برطرف کردن ایراد، پردازند.  نتیجه تصمیم گیري میبا حضور بازرس، به بررسی موضوع می ناظران

ین صورت تاریخ دقیق برگزاري اباشد. در  انتخاباتیا  عمومی هاي مجمعبرخورد با متخلف تا ابطال مصوبه
 و انتخابات، تعیین شود.  بایست با همان روال اساس نامه اي برگزاري مجمع عمومیمجمع و انتخابات می

 آن اختیارات و وظیفه ها و مدیره هیئت -ب
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 واجد ايهنامزده بین از که البدل است یعل عضو نفر 2 و اصلی عضو نفر 7 داراي مدیره هیئت -18ماده 
عادي و پس از فراهم آمدن زیرساخت عمومی مجمع جلسه در حاضر اعضاي مخفی و کتبی رأي با شرایط،

   می گردند. انتخاب سال 2مدت هاي الزم ، با راي الکترونیکی اعضاي انجمن، براي
  د. شکلیه فعالیت هیئت مدیره در تطابق با اساس نامه و با استناد به مفاد آن انجام خواهد 

تواند فقط براي دو دوره عضو هیئت مدیره انجمن صنفی هر عضو در تمام طول عضویتش می :1بصره ت
  باشد. 

   بایست بیش از یک دوره رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شود.هیچ عضوي نمی -2تبصره 
  است.  افتخاري مدیره هیئت خدمات - 3تبصره 
نجام با انجمن یا به حساب انجمن ا هیچ گونه معامالتی که بایست درنمیاعضاي هیئت مدیره و بازرس - 4تبصره 

مع عمومی آئین نامه اجرائی موضوع این ماده همراه با مج طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشند. گیرد بهمی
ع ر مجمدموسس یا در نخستین مجمع عمومی عادي ( فوق العاده یا ساالنه) به تصویب شرکت کنندگان 

 رسید.  عمومی خواهد 
  

ز ی می بایست یک هفته پیش الیست نهائی داوطلبان نامزدي رکن هیئت مدیره و رکن بازرس -5تبصره 
هاي گیري ر رايدبرگزاري انتخابات براي اعضاي انجمن با رعایت برابري حقوق نامزدان اطالع رسانی شود. 

ست کم یک محل در دبازرسی، و رکن غیر الکترونیک حضور فیزیکی نامزد عضویت در رکن مجمع عمومی 
  ضروري است. راي گیري 

 جلسه اولین هفته، یک ، ظرفیافتن نتیجه انتخابات قطعیت از پس است، موظف مدیره هیئت - 19ماده
 هیئت اعضاي بین از چنینهم و دار خزانه یک و رئیس نایب یک، رئیس خود، یک بین از و تشکیل را خود

  کند.   نتخابا دبیر یک آن از خارج یا مدیره
 دار ، خزانهئیس(ررا آور تعهد برگه هايو مالی مدرك هاي و هاسند مجاز امضاي در همین نشست، صاحبان

 ي انجمنعضاا بازرس و  اطالع به ي انتخاب وا جلسهصورت طی) مدیره هیئت اعضاءي از دیگر یکی و
 انجام منظور هب نیاز موردك هاي مدر همراه بهموضوع این ماده را  جلسهصورت از اي نسخه و برساند

  نماید. تسلیم اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت ثبت، به تشریفات
یره، خزانه دار و رئیس هیئت مد آور تعهد اوراق و مالی مدرك هاي و هاسند مجاز امضاي صاحبانتبصره: 

  مدیره است.  یکی از اعضاي هیئت مدیره خواهند بود، ولی مسئولیت حقوقی آن با رئیس هیئت
 مجمع هايمصوبه رسیدن ثبت به از پس ماه یک ظرف حداکثر است موظف مدیره نخستین هیئت تبصره:
 امضاي با و انجمن نام ، بهانجمن ثبت نامهگواهی دریافت و اجتماعی رفاه و ، کارتعاون وزارت درعمومی 
 در را انجمن هب متعلق وجوه و نموده زبا حساب کشور هايبانک یا بانک در مجاز، امضاي صاحبان مشترك

 . نماید واریز آن
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 و یابدمی رسمیت ز اعضاءنفر ا 5حضور  با مدیره زمان بندي شده هیئت عادي هايجلسه  - 20ماده 
به  بنا ضرورت، برحسب چنینهم و بود خواهد معتبر جلسه در حاضر نفر از مدیران 4راي با آن هاتصمیم
گردد. در این صورت کلیه رئیس جلسه هیئت مدیره به طور فوق العاده تشکیل می نایب رئیس یا دعوت
نفر از اعضاي هیئت  7بایست به اطالع اعضاي هیئت مدیره رسانده شده و به تصویب دست کم ها میمصوبه

رت بایست در دفتر صومدیره برسد. ضرورت تشکیل جلسه فوق العاده و نظر اعضاي موافق و مخالف می
  ها نوشته شود. هجلس

 جلسه اولین در مدیره تهیئ اعضاي از دعوت نحوه وها جلسه برگزاري مکان و زمانی برنامه -تبصره  
 اشد. ز یک ماه بشد. بازه زمانی برگزاري دو جلسه هیئت مدیره نمی بایست بیش ا خواهد تعیین مدیره هیئت
 استعفاي عنوان به موجه عذر ارائه بدون ب،متناو جلسه پنج یا متوالی جلسه سه در غیبت : 21ماده 

 عضو نجانشی (با رعایت تعداد راي)البدل علی عضو و گرددمی تلقی مدیره هیئت سمت از شخصی
جمع مه و تصویب آن با مدیر هیئت برعهده عذر بودن غیرموجه یا موجه تشخیص. شد خواهد مستعفی

  .بود خواهد عمومی عادي
 هیئت اعضاي موجه یرغ غیبت یا عضویت ، سلبشرایط دادن دست از ،استعفاء صورت در -22ماده 
ومی عادي پس از تصویب در اولین مجمع عم را نتیجه است موظف مدیره ، هیئت21بر اساس ماده  مدیره
ئت مدیره را در اداره کل تسلیم نموده و تغییر در ترکیب هی اجتماعی رفاه و ، کارتعاون وزارت به و تنظیم

 ها به ثبت برساند. ثبت شرکت
ی البدلی نیز وجود و عل باشند نموده حفظ را خود سمت مدیره، هیئت اعضاي اکثریت کهزمانی-1تبصره

 برگزار دوره، هماند براي تکمیل تعداد هیئت مدیره و علی البدل، در زمان باقی  نداشته باشد، انتخابات
 . گرددمی

 هیئت اعضاي اکثریت عضویت سلب یا شرایط نداد دست از فوت، استعفا، صورت در -2تبصره 
داکثر یک ماه، حد. در این صورت ظرف گرد تجدید باید مدیره هیئت انتخابات تر)،نفر و بیش 4مدیره(

 ات اقدامنتخاببازرس انجمن موظف است با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به برگزاري ا
  کند.  
 تجدید به منجر هک بازرس یا مدیره هیئت اعضاي از هرکدام عضویت سلب ای استعفاء درصورت - 3تبصره

 تواندنمی اباتانتخ اولین در شده عضویت سلب یا مستعفی ، فردبازرس شود یا مدیره هیئت انتخابات
  د.نامزد شو
 و در غیاب وي با همدیر هیئت رئیس امضاء با انجمن عادي وبرگ هاي اداري مکاتبه هاي کلیه-23ماده

ر تعهدآو هايقرارداد و بهاداررسمی برگ هاي مالی،ي هاسند کلیه و انجمن مهر به ممهور امضاء نایب رئیس،
 خواهد رمعتب انجمن مهر به ممهور و مجاز امضاي صاحبان امضاي مشترك با پس از تصویب هیئت مدیره

  .بود
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 انجمن مالیي هاسند و هادفتر یهبازرس کل تقاضاي به بنا مورد هر در است موظف هیئت مدیره تبصره: 
 قرار رسبازاختیار  معین، در مدت براي و رسید ازاي در صنفی انجمن محل در رسیدگی براي را صنفی
 .دهد

 
 دعوت درمورد انونی،ق اعتبار دوره پایان از پیش ماه3کمدست است موظف مدیره هیئت - 24ماده
 عادي را جهت برگزاري فرابخواند.مجمع عمومی نجمن،ا مسئوالن انتخاب تجدید منظور بهعمومی  مجمع
 حفظ مسئول جدید، مدیره تشروع مسئولیت هیئ تا ماموریت، دوره پایان از پس مدیره هیئت -1تبصره

  .بود خواهد انجمن مدارك و هاسند و ها و اموالدارایی کلیه
ورکار مجمع عمومی و در پایان دست عادي ساالنهزمان برگزاري مجمع عمومیانتخابات انجمن در -2تبصره

  خواهد بود. 
 

 : مدیره هیئت اختیارات و وظیفه ها سایر -25ماده
 )مدیره هاي هیئتجلسهصورت و عضویتلی، ما هايدفتر( صنفی انجمن قانونی و رسمی هايدفتر تهیه -1
 .عمومی هايمجمع هايمصوبه و نامهاساس مفاد دقیق اجراي -2
 .صنفی انجمن در عضویت متقاضیان شرایط تطبیق و بررسی درموعد مقرر وعمومی هايمجمع دعوت -3
 .عمومی مجمع به آن نهادپیش و دار خزانه مالی گزارش و بودجه بررسی -4
 .صنفی منانج جاري امور به رسیدگی منظور به مدیره هیئت هايجلسه موقع به و مرتب تشکیل -5
 .صنفی انجمن مرکزي دفتر و قانونی اقامتگاه محل تعیین -6
 .معین و خاص موارد براي صالح ذي نهادها به نماینده ومعرفی انتخاب -7
 .آن ضروري و جاري هايهزینه به نسبت تصمیم اتخاذ و صنفی انجمن مالی وضع بررسی -8
 .اءاعض براي اهیرف نهاد ها و امکانات  ایجاد و تعاونی هايشرکت تقویت و تاسیس درجهت همکاري -9

 دوددرح ملی و دولتی هاي، دستگاه، قضائیحقوقی قانونی، نهادها در انجمن نمایندگی و وکالت -10
 . نامهاساس این مقررات

 براي تصویب.و ارائه آن به مجمع عمومی داخلی هاينامه آیین تهیهو  بررسی -11
  عمومی. جمعم به آن ائهار و مدیره کاري و عمل کرد مالی هیئت کرداز عمل دو گزارش تهیه -12
  هیه بودجه مالی سال مالی بعدي انجمن صنفی. ت -13
وع عضو هاي مشرمختلف براي دفاع از خواسته نهادها  در شرکت جهت نمایندگانی اعزام و تعیین -14
 .قانونی مقررات رعایت با آن نظایر ونفع مانند مالیات و نظام پزشکی ذي
 نامه اي. هاي اساساي اداره و پیش برد هدفبر  مختلف هايکارگروه تشکیل-15
 کانون در یتعضو یا تشکیل منظور به دیگر صنفی هايانجمن به پیوستن مورد در تصمیم اتخاذ -16

  .مذکور هايکانون از شدن خارج یا مربوط صنفی هايانجمن
  این تصمیم پس از تصویب مجمع عمومی عادي اجرائی خواهد شد. تبصره: 

  مکان راي گیري الکترونیکی و اجراي آن تامین ا -17
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 همدیر هیئت رئیسي هاوظیفه  -26ماده 
 . جلسه مرتب تشکیل به مدیره هیئت اعضاي از دعوت و صنفی انجمن امور جریان حسن بر مراقبت -1
  جلسه. منشی همکاري ها باجلسهصورت و تنظیم مدیره هیئت هايجلسه اداره-2
و عمومی  هايمجمعي هامصوبه و هاتصمیم گیري اجرا و گزارش انجام کار ، پیابالغنهائی  مسئول -3

  صنفی انجمن مسئوالن به مدیره هیئت
 صنفی انجمن سئوالنم سایر و دبیر مشاوران، کارشناسان،استخدامی هايحکم و هاقرارداد کلیه امضاي -4

 .شد خواهند گمارده کار یا به استخدام مدیره هیئت تصویب با که
 مهر به آن نمودن و ممهور دار خزانه فاقات به آور تعهد و بهادار اوراق و هاسند ها وچک کلیه امضاي-5

 . صنفی انجمن
 انجمن. دار خزانه اتفاق به اعضاء عضویت هايکارت امضاي -6
 .دارد قرار رئیس عهده بر نامهاساس موجب به که اموري سایر انجام-7

باشد، با ذکر حدود یم اداري امور به مربوط که مدیره هیئت رئیس مالیغیر يهافهوظی از قسمتی -1تبصره
 .بود خواهد انجمن نایب رئیس و دبیر به واگذاري قابل آن، 

 خواهد عهده به را 3و2و1هايبند  وظیفه انجام رئیس ، نایبمدیره هیئت رئیس غیاب در -2تبصره 
 .داشت

 
 یر: دب واختیارات وظیفه ها  - 27ماده
 دبیر استخدام به نسبت توانمی ضرورتشود ولی در صورت از بین اعضاءي هیئت مدیره انتخاب می دبیر

 نیز انجمن صنفی با دبیرمیاستخدا ، رابطهمدیره هیئت اعتبار پایان با نمود.  اقدامبیرون از هیئت مدیره 
 .شودمی ملغی

 اداره نظورم به مدیره هیئت نظر زیر و بیر انجمند مستقیم مسئولیت تحت صنفی انجمن دبیرخانهتبصره: 
 داراي تواندمی و دایر صنفی انجمن اصلی مرکز در مدیره هیئت مصوبه اجراي و اجرایی تشکیالت
 شوندمی گمارده کار ، بهمدیره هیئت تصویب و دبیر یا مدیره هیئت رئیس نهادپیش به بنا که باشد کارکنانی

. 
 باشد:  ذیل شرح به ي هاوظیفه داراي مدیره، هیئت طرف از تفویض صورت ند درتوامی دبیر -28ماده 

  صنفی انجمن هايدفتر و هاي اعضاءسابقه و هاجلسهصورت و هامدرك و هاسند کلیه نگهداري و حفظ-1
 محوله. يوظیفه هابرابر  صنفی انجمن جاري و اداري مکاتبات انجام -2
ئت ه براي هیامور اداري و دبیرخانه انجمن و تهیه گزارش زمان بندي شدحسن اجراي کار نظارت بر -3

 مدیره 
 استفاده و آگاهی براي قانونی مقررات سایر و دولتی هاينامه شیوه ها ونامهبخش و نامهاساس ابالغ-4

 .صنفی انجمن اعضاي و مسئوالن
 بازرس. و دیرهم هیئت ،عمومی هايمجمع هايجلسه تشکیل مکان ساختن مهیا -5
 و قانونی نهادها از واصله هاينامه و ها حکم و انجمن ارکاني هاتصمیم و هامصوبه ابالغ -6
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 .مربوط مسئوالن به اداري هايدستگاه
 و خواهد بود. پاسخ گ مدیره هیئترئیس  برابر در نیز دبیر و دبیر برابر در دبیرخانه کارکنان تبصره: 

 ر: دا خزانه تیاراتواخ وظیفه ها  :29ماده 
 : است ذیل شرح به و اختیاراتی وظیفه ها و داراي بوده صنفی انجمن مالی امور مسئول دار خزانه

 صاحبان از دیگر یکی و مدیره هیئت رئیس اتفاق به آور تعهد اوراق و هاسند ها وچک کلیه امضاي -1
 .صنفی انجمن مهر به آن نمودن ممهور و مالی يهاسند مجاز امضاي

 حفظ و رسیدگی و مالی هايجلسهصورت و هاو سند دفاتر تنظیم و انجمن، تهیه مالی امور اداره  -2
 . صنفی انجمن هايحساب

 و تایید و هاپرداخت و هادریافت کلیه مورد در شده تنظیم هايمدرك و هاسند رسیدگی به درستی -3
 . مربوط هايحساب صورت امضاي

 . مدیره هیئت رئیس اتفاق به اعضاء عضویت کارت صدور و امضاء -4
 وجوه، منقول، غیر منقول، اموال درحفظ مسئولیت و مالی عمل نوع هر و اجاره فروش، برخرید، نظارت -5

 . صنفی انجمن هايها و قراردادمعامله ودرستی مالی هايمدرك ها،سند
 .صنفی انجمنرسمی  هايردفت در صنفی نجمنا هايها و هزینهدریافتی کلیه نظارت بر ثبت -6
 مجمع به ارائه تجه مدیره هیئت به آن تسلیم و صنفی انجمن ساله یک هايهزینه و بودجه بینی پیش -7

 .عمومی
 مجمع به ئهارا جهت را صنفی انجمن مالی گزارشمالی،  سال در پایان هر است موظف دار : خزانه1تبصره
  به هیئت مدیره ارائه دهد. و براي تصویب تنظیم عمومی

گزارش مالی هیئت مومی، پیش از برگزاري مجمع ع یک ماهموظف است  مدیره هیئت رئیس -2تبصره 
  مدیره را جهت بررسی و تهیه گزارش طی نامه اي رسمی در اختیار بازرس قرار دهد.

 رکن بازرسی – 30ماده 
 و مستقیم راي با فر علی البدل است کهیک ن ، داراي یک نفر بازرس اصلی وصنفی انجمن رکن بازرسی

ل انتخاب سا 2 مدت براي انجمن، واجد شرایط عضو هاينامزد بین از واعضاي مجمع عمومی  مخفی
 شوند. می

 تواند فقط براي دو دوره مسئولیت بازرسی را عهده دار شود. ر عضو انجمن میه -1تبصره
  واختیارات بازرس وظیفه ها حدود -31ماده 

 نامها و فعالیت کاري و مالی هیئت مدیره و کارگروه هاي انجمن با مفاد اساسهتطابق مصوبه -1
 چنینو هم نامهاساس این مقررات حدود در و مسئوالن انجمن مدیره هیئت هايکار کلیه بر نظارت -2

  انتخابات.اري ه و برگزالعاد فوق و عاديعمومی هايمجمع دعوت به مربوط امور کلیه در مراقبت
 مراقبت و صنفی انجمن هايهزینه ها وآمددر و مالیي هاسند و ها برگ و هادفتر به نظارت و رسیدگی-3

 .صنفی انجمن اداري و مالی امور جریان درحسن
 کارو رفاه عاون،ت وزارت به ارائه و گزارش تهیه لزوم صورت در و اعضاء شکایت به رسیدگی و گیري پی -4
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 مورد) عمومی(حسب مجمع یا مدیره هیئت به گزارش رونوشت ارائه چنینهم و اجتماعی
 .عمومی مجمع به ارائه جهت مالی گزارش درمورد نظر واظهار رسیدگی-5
  نامهاساس این در ندرجم اختیارات به توجه ، بالزوم صورت در عمومی مجمع تشکیل و دعوت به اقدام -6
  ي.را حق داشتن بدون نا به تشخیص بازرس)مدیره(ب هیئت هايجلسه در شرکت -7
و ارائه یز عمل کرد مالی و کاري هیئت مدیره و بررسی گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومتهیه گزارش ا-8

 عادي آن به مجمع عمومی

 محاسبات هکلی و مالی گزارش ساالنه،عمومی مجمع تشکیل تاریخ از پیش باید بازرس :1تبصره
 من ارائه دهد.انج دبیرخانه به جهت رفع اشکال را خود هايایراد یا مثبت نظرو  رسیدگی را انجمن

ظف برخورد کند مو ولیت خود به تخلفات مالی در انجمندر صورتی که بازرس در انجام مسئ - 2تبصره  
ا ب( عادي یا فوق العاده) ارائه دهد. در صورت ضرورت است گزارش خود را به نخستین مجمع عمومی

و  عادي را به طور فوق العاده فراخواندهتواند مجمع عمومیوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می همکاري
 گزارش خود را جهت تصمیم گیري ارائه دهد. 

 چهارم فصل
 مقررات سایر
 :باشند زیر رایطش داراي باید بازرس و داوري ، هیئتمدیره هیئت در عضویت هاينامزد: 32ماده 

 .ایراناسالمی جمهوري تابعیت-1
 .ایراناسالمی جمهوري اساسی قانون به التزام -2
 .غیرقانونی سیاسی هايگروه وحزب ها  بهاثبات شده  وابستگی عدم-3
 .موثر کیفري قطعی محکومیت نداشتن -4
 .مخدر مواد به اعتیاد عدم -5
  زشکی اشتغال به کار دندان پ -6
 آموزش و ثبت منظور ، بهمربوط هايوکانون صنفی هاينانجم نامه آیین 18 ماده اجراي در -33ماده 

وزارت  طرف زا شده اعالم حساب به اعضاء از دریافتی عضویت حق درصد %1 کمدست دوره ، هراعضاء
 . شد خواهد تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز

 یا سبازر اب همدیر هیئت یا دیگریک با مدیره هیئت اعضاي اختالف بین بروز صورت در : 34ماده 
رفین تشکیل و بازرس، الزم است هیئتی با توافق ط یا مدیره هیئت اعضاي از هریک با صنفی انجمن اعضاي

عادي به مومیع بنا به اساس نامه مجمع ورت بی نتیجه ماندن کار این هیئت،به موضوع رسیدگی کند. در ص
  شود می تشکیل مربوط مقررات رعایت با طور فوق العاده

نتوانند پس از شنیدن نظر  34در صورتی که شرکت کنندگان مجمع عمومی عادي موضوع ماده ه: تبصر
با دستور کار مشخص  اختالف حل به عنوان داور جهت را نفر 5 یا 3 خود بین نتیجه گیري کنند، ازطرفین 
در زمان تعیین  ند.کارائه گزارش هیئت مداوري تعیین می نموده و با اعالم تنفس، تاریخی را براي انتخاب
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با همان اعضاي قبلی تشکیل و پس از شنیدن گزارش هیئت داوري تصمیم گیري خواهد شده مجمع عمومی
 کرد.  

 تعاون، زارتو درخواست مورد سند و ، دفترمدرك نوع هر موظفند صنفی، انجمن مسئوالن: 35ماده
و دریافت انونی قآن، با رعایت ضوابط  از جخار یا صنفی انجمن محل در بررسی جهت را اجتماعی رفاه و کار

 . دهند قرار اجتماعی رفاه و ، کارتعاون وزارت اختیار دررسید قانونی 

 : گرددمی منحل زیر موارد در صنفی انجمن :36ماده
  درصد اعضاء50با شرکت    العاده فوقعمومی مجمع تصویب صورت در -1
وسط بازرس یا اعضاي ت انتخابات تجدید و عدم مدیره هیئت اعتبار پایان تاریخ از ماه شش گذشت-2

 .انجمن
 .کشور قضایی نهادها طرف از قطعی رأي صدور صورت در -3

 .بود نخواهد بلیق منعقده داد قرار طرف دو اسقاط وظیفه یا حق تضییع موجب انجمن، انحالل -1تبصره
 موظف مذکور مجمع گردد، منحل دهالعا فوقعمومی مجمع تصویب به بنا صنفی انجمن چهچنان -2تبصره

 به نفر 5 یا 3 انتخاب به نسبت جلسه، در حاضر مطلع و سابقه با اعضاي کاردان بین از جلسه همان در است
 رفاه و ، کارتعاون توزار به جلسه،صورت امضاي و تنظیم ضمن را نتیجه و اقدام تصفیه هیئت اعضاي عنوان

 . نماید اعالم اجتماعی
 یا قانونی مقرر لتمه در مدیره هیئت انتخابات تجدید عدم لحاظ به صنفی انجمن چهانچن -3تبصره 
 ظرف ، حداکثرشدنبا امکان پذیر العاده فوقعمومی مجمع تشکیل و گردد منحل قضایی نهادها راي براساس

 دار عهده را وظیفه نای اجتماعی رفاه و ، کارتعاون وزارت نظارت با مدیره هیئت رئیس و بازرس هفته دو
 از نفر 5 یا 3 از مرکب اي تصفیه هیئت باید هفته دو ظرف حداکثر وجود، عدم درصورت . شد خواهند
  گردد تشکیل اجتماعی رفاه و ، کارتعاون وزارت نظارت ، باانجمن مطلع و سابقه با و کاردان اعضاي
 تجدید وعمومی  مجمع تشکیل به ، نسبتمدیره هیئت اعتبار دوره پایان تا حداکثر چهچنان -37ماده 

اعضاي انجمن  هبانتخابات را  وعمومی  مجمع تشکیل عدم بازرس، باشد نشده اقدام مدیره هیئت انتخابات
، بازرس انیاطالع رس از پسحداکثر یک ماه  صنفی انجمن اعضاي سوم یک یااطالع رسانی می کند. بازرس 

  نمایند. اقدام انتخابات تجدید و عمومی مجمع تشکیل به نسبت دارند فرصت
، باشد نگرفته رتصو انتخابات تجدید مدیره هیئت اعتبار دوره پایان از پس ماه 6 چنان چه حداکثر  تبصره:
 بودن دارا صورت در و اجتماعی رفاه و ، کارتعاون وزارت به را صنفی انجمن انحالل موظف است بازرس

 . ایندنم اعالم ربط ذي کانون به کانون، عضویت

 و ، کارتعاون وزارت راهنمایی و هماهنگی با ماه شش ظرف حداکثر است موظف تصفیه هیئت -38ماده 
 انجمن هايدارایی کلیه از کاملی فهرست نموده، رسیدگی صنفی انجمن هايحساب کلیه به اجتماعی رفاه

 دارایی نموده، تهیه را صنفی انجمن هايبدهی از صورتی همچنین و منقول غیر و منقول اموال شامل صنفی
 و تنظیم ضمن ها،بدهی تأدیه و بستانکاران و بدهکاران هايحساب کلیه تسویه از پس را صنفی انجمن
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سازمان اختیار در اجتماعی رفاه و ، کارتعاون وزارت نظارت با مازاد صورت در مابقی اي جلسهصورت امضاي
  دهند. قرارنظام پزشکی 

 رفاه و ، کارنتعاو ، در هماهنگی با وزارتنامهاساس این مقررات اجراي درامیابه گونه هر-39ماده
 تبیین خواهد شد.هاي مرتبط جاري و بر اساس قانون اجتماعی

و ثبت در  اجتماعی رفاه و ، کارتعاون توزار موافقت از ، پسنامهاساس مفاد در تغییر هرگونه  -40ماده
 .ااستاجر ها قابلاداره کل ثبت شرکت

 . بود خواهد تعطیل هايروز احتساب بدون نامهاساس در مندرج هايمهلت -41ماده
 موسسعمومی مجمع بتصوی به آرا اکثریتبا ...    یختار درتبصره 62ماده و  41و  فصل4رد نامهاساس این

 صنفی دندان پزشکان شهرستان ... ( کارفرمائی) رسید.   انجمن مورخ ... 
  
 امضاء و وادگیخان نام و نام
 نایب رئیس، منشی و ناظران مجمع عمومی رئیس .1
  . نماینده هیئت موسس2

  
  

  نامهاساس 18ماده  4آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 

  پزشکان شهرستان ...( کارفرمائی)انجمن صنفی دندان

  . پزشکان شهرستان ..و بازرس دندان براي شفاف کردن فعالیت مالی و کاري هیئت مدیره

نامه به تصویب مجمع عمومی رسید. براي تغییر این آئین نامه، اساس 18ماده  4آئین نامه الحاقی تبصره 
  نامه ضروري است. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بر پایه اساس

اعضاي هائی که ها و انجمنچنین موسسات و شرکتاعضاء هیئت مدیره و دبیر اجرائی یا مدیرعامل انجمن و هم: 1ماده 
زه هیئت توانند بدون اجاها باشند، نمیهیئت مدیره یا دبیرو مدیر عامل آن شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل یا دبیر آن

ر طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا دشود، بهمدیره انجمن در معامالتی که با انجمن یا به حساب انجمن می
  منافع آن سهیم شوند. 

له ست بالفاصااده شده درصورت اجازه، هیئت مدیره مکلف است بازرس را از مفاد و جزئیات معامله اي که اجازه آن د)1ره تبص
  . مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادي انجمن بدهد

جمع مهمان  له اي به) بازرس مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوي جزئیات معامله، نظرخود را درباره چنین معام2تبصره
   عمومی تقدیم کند.
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گام مومی هنعضوهیئت مدیره یا مدیرعامل یا دبیر ذینفع درمعامله، در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع ع)3تبصره
  . اخذتصمیم نسبت به معامله مذکورحق راي نخواهدداشت

تصویب نشود، درمقابل اشخاص ثالث می که توسط مجمع عمومعامالت مذکور در ماده یک درهرحال ولو آن -  2ماده 
   معتبراست مگردر موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث درآن شرکت کرده باشد.

ه و ئت مدیردرصورتی که براثر انجام معامله، به انجمن خسارتی وارد آمده باشد، جبران خسارت برعهده هی)1تبصره
ن آوجب تصویب ده و مکه به نفع اجازه انجام معامله راي دا مدیرعامل( یا دبیر اجرائی) یا مدیران ذینفع و مدیرانی است

ه به انجمن اند و بازرسی است که نظر مساعد داده است، که همگی آنان، متضامناً مسئول جبران خسارات وارده معاملشده
  باشند. می

  
ه باشد، هرگا مدیره صورت گرفتهه معامله مذکور در ماده یک این آئین نامه اجرائی، بدون اجازه هیئت درصورتی ک -3ماده 

نعقاد ال از تاریخ را تصویب نکند، آن معامله قابل ابطال خواهد بود و انجمن می تواند تا سه سا مجمع عمومی عادي انجمن آن
دار الحیتز دادگاه صه را امعامله و درصورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد، تا سه سال از تاریخ کشف آن، بطالن معامل

ی انجمن باق رمقابلددرخواست کند. لیکن درهر حال، مسئولیت مدیر و مدیران یا مدیرعامل یا دبیر اجرائی ذینفع و بازرس 
  خواهد بود.

 ارش بازرستصمیم به درخواست بطالن معامله با مجمع عمومی عادي اعضاي انجمن است که پس ازاستماع گز) 1تبصره 
  جهت انجام معامله دراین مورد، راي خواهدداد. مشعر برعدم رعایت تشریفات الزم

   مدیر یا مدیرعامل یا دبیر ذینفع درمعامله حق شرکت در راي گیري نخواهد داشت.) 2تبصره

ضاي هر ، با تقامجمع عمومی مذکوردر این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس انجمن و در صورت امتناع آنان) 3تبصره
  ی تشکیل خواهد شد. هاي قانونذینفع از ارگان

  
من مایند و انجگونه وام یا اعتبار از انجمن تحصیل نمدیرعامل و دبیر اجرائی و اعضاء هیئت مدیره حق ندارند هیچ - 4ماده 

  خودي خود باطل است.گونه عملیات بهنان را تضمین یا تعهد کند. اینتواند دیون آنمی

اده مکور در این ها، برادر و خواهر اشخاص مذر، پدر، مادر،جد، فرزندان، نوهممنوعیت مذکور در این ماده، شامل همستبصره) 
  باشد.نیز می

  
یات انجمن توانند معامالتی نظیر معامالت انجمن که متضمن رقابت باعملمدیران و مدیرعامل و دبیر اجرائی نمی – 5ماده 

   باشد، انجام دهند.

    اهد بود.ان آن خوف کند و تخلف او موجب زیان به انجمن گردد، مسئول جبرهرمدیري که از مقررات این ماده تخل) 1تبصره

  منظور از زیان در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.)2تبصره
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طور مستقیم یا غیر مستقیم  گیرد بهتواند در معامالتی که با انجمن یا به حساب انجمن انجام میبازرس نمی - 6ماده 
 د.ذینفع شو

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  1نمونه شماره 
  

  به نام خدا 
  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ...

عمل هاي آن و آئین نامه ها و دستورال1369قانون کار مصوب سال  131هاي زیر برابر ماده با احترام. با تقدیم مدرك
  ا داریم.کارفرمائی) ر...» ( انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان « تقاضاي تاسیس 

  با تشکر
  ( هرچه بیش تر بهتر)نفر  10کم نام و امضاي دست
  مشخصات انجمن صنفی کارفرمائی مورد تقاضا

 پزشکی نوع فعالیت:              دندان .1
 حوزه فعالیت:           شهرستان ... .2
ستوالعمل هاي دها و  و آئین نامه 1369قانون کار مصوب سال  131شرح فعالیت:           فعالیت بر اساس ماده  .3

 اجرائی آن.
 تعداد کل فعاالن       بر اساس آمار سازمان نظام پزشکی ....    نفر  .4
 تعداد متقاضیان        ... نفر .5
 :     انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان ... ( کارفرمائی) ي مورد درخواستنهادپیشنام  .6
  نام و نشانی نماینده هیئت موسس:    .7
  یک نماینده هیئت موسس: پست الکترون-8
  : نام و نشانی اعضاي هیئت موسس-9

نام کارگاه محل   نام و نام خانوادگی  ردیف
  اشتغال

  امضاء  نشانی  تلفن همراه  سمت در کارگاه
1              
2              
3              
4              
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5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              

  
  2نمونه شماره 

  شماره  نام و نام خانوادگی  ردیف
و  شناس نامه 

   محل صدور آن

شماره کارت   سال تولد  محل تولد
  ملی

نشانی محل 
  سکونت

نشانی محل 
  کارمطب)

  تلفن تماس

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
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  3نمونه شماره 
  

  به نام خدا
  اند که رسمیبه اطالع همه دندان پزشکان شهرستان ... 

لی شناسه م ره ... وکارفرمائی) تشکیل و در تاریخ ... با شما...»( انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان « 
تخاب ه و انانجمن براي تصویب نهائی اساس ناممی... به ثبت رسیده است. فراخوان برگزاري مجمع عمو

  . اعضاي هیئت مدیره و بازرس در مهلت قانونی اطالع رسانی خواهد شد
  هیئت موسس انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان ...
  ناو و نام خانوادگی همه اعضاي موسس

  
  4نمونه شماره 

  انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان ...( کارفرمائی)میفراخوان برگزاري مجمع عمو
مورخ... و ه ثبت ...با شمار...انجمن صنفی دندان پزشکان میرساند که مجمع عمومیبه اطالع دندان پزشکان شهرستان... 

  شناسه ملی ... در ساعت ...  ( روز ، ماه، سال) در محل ... به نشانی ...
  با دستور کار زیر برگزار خواهد شد. 

  دستور کار: 
 انتخاب رئیس سنی جلسه -1
 انتخاب هیئت رئیسه مجمع عمومی-2
 ن ... و چشم انداز آتی آنگزارش هیئت موسس از فرایند تشکیل انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستا -3
 تصویب اساس نامه -4
 تصویب روزنامه براي اطالع رسانی -5
 تصویب حق عضویت -6
 انتخاب هیئت نظارت بر انتخابات -7
 برگزاري انتخابات و انتخاب اعضاي هیئت مدیره و بازرس بر پایه اساس نامه تصویبی. -8
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  5نمونه شماره 
  شهرستان ...انجمن صنفی کارفرمایی در یت عضو داوطلبانو مشخصات  نام

ر
  دیف

نام 
  کارگاه

سال   کد ملی  نام و نام خانوادگی 
  تولد

میزان 
  تحصیالت

سمت در 
  کارگاه

محل  
  اشتغال

امضاء 
  و مهر 

  نشانی محل کار و تلفن

      درمان گر          مطب  1
2  "          "      
3  "          "      
4                  
5                  
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  6نمونه شماره 
  به نام خدا

انجمن  یت درئه مدرك هاي زیر تقاضاي عضواساس نامه و ارا هاین جانب ... دندان پزشک با مطالع
  صنفی دندان پزشکان شهرستان ... (کارفرمائی) را دارم. 

  امضاء
 مطبفتوکپی شناس نامه، کارت ملی، و پروانه  -1
 نشانی محل کار، تلفن ثابت، تلفن همراه، پست الکترونیک.  -2

  
 تاریخ ...
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  پزشکان  شهرستان ....دندانتقاضاي عضویت در انجمن صنفی 
  

.. که پزشک با کارت ملی شماره .... و کارت نظام پزشکی شماره  .... ساکن شهرستان .جانب .... دنداناین
دهم، پس از اي خود را انجام میپزشکی فعالیت اجتماعی و حرفه بر مبناي اتیکزبه عنوان یک پزشک 

فی نامه انجمن، با پذیرش منشور اخالقی همکاران انجمن، تقاضاي عضویت در انجمن صنمطالعه اساس
 دانم:هاي زیر میپزشکان شهرستان ...می نمایم و اعالم می دارم که خود را متعهد به بنددندان

رعایت   -3فاعی بودن انجمن، اصل غیر انت - 2اي اساس نامه انجمن و دفاع از استقالل سازمانی آن اجر-1
تی و ، پرهیز از ایجاد انحصار اطالعاتی و تشکیالو گروه گرائی برابري حقوقی اعضاي انجمن، نفی دسته بندي

هاي فردي خود یل باورداشتفی تحمن - 4هر عملی که موجب کاهش اعتماد و انگیزه در بین همکاران شود 
مناسب جهت رشد و اطالع  ایجاد شرایط -5به دیگران و رعایت حقوق اساسی شهروندي اعضاي انجمن

ت در انجمن و از این قبول مسئولی -6هاي مخالف خود در زمان عهده دار بودن مسئولیت  رسانی دیدگاه
کار گیري به - 6تر به صنف لبانه و خدمت بیشمیان عضویت در هیئت مدیره به عنوان امکانی براي کار داوط

ها ها، مصوبهخرد جمعی، اطالع رسانی شفاف، گزارش دهی منظم زمان بندي شده و انتشار شفاف آئین نامه
یري از گپرهیز و پیش - 7و اسناد انجمن براي باالتر بردن سطح آگاهی اعضاء و تحکیم پیوند آنان با انجمن، 

 لی و کاري در انجمن ایجاد نماید. هر شیوه اي که ابهام ما

  با احترام
  امضاء 

  نشانی و تلفن محل فعالیت حرفه اي :  
  

  نشانی و تلفن محل سکونت فعلی : 
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  تلفن همراه: 

  
  ایمیل: 

  
  

  نام به انگلیسی: 
                    
  

  نام خانوادگی به انگلیسی: 
                    
 
 


