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 باسمه تعالی

 ایران پزشکی از راه دورکمیته محترم انتخابات انجمن علمی 

 انجمنپیوسته عضو                                                دارای مدرک تحصیلی                                        اینجانباحتراماً    

در انتخابات انجمن پزشکی از راه دور ایران   بازرسیا   ت مدیرههیئ تیعضودرخواست کاندیدای  ایران پزشکی از راه دور علمی

  را دارم. 

 ایمیل:       موبایل:                                              

  آدرس محل خدمت:

 امضا

 

 توضیحات الزم از اساسنامه انجمن و آئین نامه انتخابات انجمن های گروه پزشکی

های دکتری پزشکی یا رشتهدکتری پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه  هیات موسس -1

های تله مدیسین )پزشکی و افرادی که حداقل به مدت یک سال در زمینه و باالتر های مهندسی مربوط با درجه فوق لیسانسو گروه

مقاله در مجالت معتبر داخلی و یا خارجی در  دوایی داشته باشند و یا دارای حداقل از راه دور( فعالیت آموزشی، پژوهشی و یا اجر

های علوم پزشکی حداقل دو سال بعنوان مدیر که در مراکز آموزشی مداوم دانشگاه زمینه پزشکی از راه دور داشته باشند و یا کسانی

 باشند.  عضو پیوسته انجمنر اساسنامه ط مذکور دتوانند طبق ضوابیا کارشناس سابقه کار داشته باشند می

 ضروری است. پرداخت حق عضویت  -2

 :انتخاباتاز شرایط ثبت نام و کاندیداتوری  نامه انتخابات انجمن های گروه پزشکیآئین 8و  7 مواد بند و تبصره شرح  -3

سوابق علمی ) 3فرم  (،برنامه پیشنهادی) 2)درخواست کاندیداتوری(، فرم  1فرم  شامل :نامبرای ثبت مدارک الزم ارسال – 3-7

فایل عکس جدید  (،توضیحات صفحه بانضمام صفحه اول شناسنامه )درصورت داشتن توضیحات اسکن (، اسکن کارت ملی،و اجرایی

 دبیرخانه انجمن به آدرس: پست الکترونیک به کننده مدرک تحصیلی(مدرک تایید هر و اسکن مدرک تحصیلی )یا پرسنلی

info@irantelemed.ir دبیرخانه انجمن  مسئولاز  بدون نقص و اخذ تایید دریافت مدارک 4/12/1399ت لغای 15/11/1399ز ا

 ( 021- 88460386و  09981102034 )تماس: نازنین نعمت الهیسرکارخانم 

 واجد شرایط مقرر در اساسنامه مورد عمل انجمن -8-1

 تابعیت رسمی کشور جمهوری اسالمی ایران -8-2

 جمهوری اسالمی ایرانالتزام به قانون اساسی  -8-3

 ای و اجتماعی شده باشد.نداشتن سو پیشینه انتظامی و کیفری که موجب محرومیت از حقوق حرفه -8-4

 تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی کشور -8-5

 .های مربوطه قابل بررسی در کمیته انتخابات نخواهد بودمکاندیداتوری هیچ فردی بدون درخواست مستند وی و تکمیل فر -1تبصره 

تواند عضو باشد اما محدودیتی در عضویت انجمن به عنوان هر فرد بطور همزمان حداکثر در هیئت مدیره دو انجمن می -2تبصره 

 عضو پیوسته یا وابسته وجود ندارد.

های واردات، ساخت و توزیع دارو یا وسایل آرایشی بهداشتی و دار شرکتهامچنانچه هریک از کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره س -3تبصره 

همچنین تجهیزات پزشکی مرتبط با رشته تخصصی انجمن باشند باید مراتب کتباً به کمیته انتخابات اعالم و به نحو مقتضی به اطالع مجمع 
ن، بدون کسب مجوز و تصویب در هیئت مدیره انجام معامله به دار در هیئت مدیره انجمعمومی برسد. همچنین در صورت عضویت فرد سهام

طور مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت مفروض میسر نبوده و در صورت تصویب در هیئت مدیره انجمن و عقد قرارداد با شرکت موردنظر، مفاد و 
 مع عمومی انجمن به مجمع ارائه نماید.جزئیات معامله باید به اطالع بازرس انجمن رسیده و بازرس گزارش خود را در اولین مج

 

 پزشکی از راه دور ایران علمی کمیته انتخابات انجمن 


