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آئین نامه داخلی مجمع عمومی
موضوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۷

قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

ماده ١. با استناد به «بند الف ماده ٥» و « ماده ٦»  قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، مجمع عمومی از نمایندگان هیات مدیره
های نظام پزشکی شهرستانها برای یک دوره ٤ ساله تشکیل میشود و جلسات مجمع  به صورت حضوری و یا در صورت عدم 

امکان با تشخیص اکثریت هیات رئیسه مجمع ، بصورت مجازی و حداقل یکبار در سال در تاریخ معین برگزار میگردد.

ماده ٢. در متن آئین نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند.
قانون:  قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ١٣٨٣ مجلس شورای اسالمی

سازمان:  سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

شورایعالی:  شورای عالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

رئیس کل:  رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

مجمع:  مجمع عمومی سازمان  نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

بازرسان:  بازرسان سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

دوره:  دوره چهارساله انتخابات سازمان نظام پزشکی

ماده ٣. مجامع سازمان عبارتند از :
١- مجمع عمومی عادی 

٢- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

٣- مجمع عمومی فوق العاده 

تبصره١- مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در صورت ضرورت، به درخواست کتبی رئیس کل یا دو سوم از اعضای 
شورایعالی یا اکثریت هیات رئیسه مجمع  و یا یک سوم از اعضای مجمع عمومی تشکیل میشود. حد نصاب تشکیل جلسه نصف 

بعالوه یک اعضای مجمع خواهد بود و مصوبات آن با رای اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
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تبصره ٢- مجمع عمومی فوقالعاده در صورت فوت، بیماری ناتوان کننده، استعفا و یا عزل رئیسکل سازمان، جهت انتخاب 
رئیس کل جدید و یا در صورت استعفای تعدادی از اعضای شورایعالی که آن را از رسمیت قانونی خارج کند جهت انتخاب اعضای 

شورای عالی ،  صرفا به صورت حضوری تشکیل میگردد. با استناد به تبصره ٢ ماده ٩ قانون نظام پزشکی.

ماده ٤. هیأت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند طی مدت قانونی نماینده یا نمایندگان قانونی را از بین اعضای 
هیأت مدیره  خود بر اساس ماده ٦ قانون سازمان به عنوان نماینده هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه در مجمع عمومی 

سازمان تعیین و رسماً به هیأت مرکزی نظارت و سازمان نظام پزشکی معرفی نمایند.

تبصره١-شهرستانهایی که به نحوی از انحاء تشریفات انتخابات در آنها پایان نیافته باشد . مجاز به معرفی نماینده در مجمع 
عمومی نبوده و اعضای هیأت مدیره قبلی آنها نیز مجاز به شرکت در مجمع عمومی و کاندیداتوری جهت هیأت رئیسه مجمع، 

بازرسان ، شورایعالی و ریاست کل نمیباشند و بر اساس آئیننامه انتخاباتی سازمان عمل خواهد شد. 

تبصره ٢- نمایندگی مجمع قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگران نیست.
تبصره ٣- در صورت فوت یا استعفاء نماینده مجمع ، هیات مدیره نظام پزشکی مربوطه می بایست نسبت به انتخاب و معرفی 

فرد جایگزین درقالب صورتجلسه هیات مدیره به رئیس کل سازمان نظام پزشکی اقدام نماید.

ماده ٥. تشکیل مجمع عمومی سازمان پس از اتمام انتخابات هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و تائید نهایی صحت انجام انتخابات 
سه چهارم از نظام پزشکی شهرستانها از سوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شهرستانها  و افتتاح رسمی هیأت مدیره نظام 

پزشکیهای دوره جدید انجام میپذیرد.

ماده٦. جهت تشکیل اولین مجمع عمومی هر دوره، رئیس کل موظف است حداکثر یک ماه پس از تشکیل هیأت مدیره نظام 
پزشکی شهرستانها جلسه مجمع عمومی سازمان را در تهران و در حضور هیأت مرکزی نظارت تشکیل دهد.

تبصره ١- اولین جلسه مجمع عمومی سازمان در هر دوره با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت. در صورت به حد نصاب 
نرسیدن اعضاء درجلسه نوبت اول از اولین جلسه مجمع عمومی، جلسه نوبت دوم اولین جلسه مجمع عمومی حداقل 

ظرف ده روز و  حداکثر ظرف ٢١ روز ، با حضور نصف بعالوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت. 
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 تبصره ٢- در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضا در جلسه نوبت دوم اولین جلسه مجمع عمومی ، تشکیل جلسه نوبت سوم 
اولین جلسه مجمع عمومی بالفاصله  تا حداکثر  ٢١ روز بعد ، با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت خواهد داشت. 

تبصره ٣- رئیس کل موظف است حداقل ١٠ روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه نوبت اول و دوم  اولین جلسه مجمع عمومی از 
اعضای مجمع طبق رویه رسمی سازمان دعوت بعمل آورد. 

تبصره ٤- در صورت عدم دعوت در مدت مقرر، رئیس یا نواب رئیس مجمع عمومی دوره قبل ظرف مدت حداکثر یک ماه در 
این مورد اقدام خواهد نمود.  

ماده ٧. برگزاری انتخابات هیأت رئیسه مجمع عمومی به عهده هیأت رئیسه سنی مرکب از دو نفر مسنترین و دو نفر جوانترین 
اعضاء مجمع ، در صورتی که خودشان نامزد هیچ یک از ارکان سازمان نباشند خواهد بود . برگزاری انتخابات مجمع عمومی برای 

دو سال دوم نیز بر عهده هیات رئیسه سنی خواهد بود.   

ماده ٨. ثبت نام کاندیداهای هیات رئیسه مجمع عمومی و بازرسان از دو هفته  قبل از تاریخ برگزاری مجمع ، تا شروع جلسه 
مجمع عمومی انجام می پذیرد.

ماده ٩. کاندیداها موظف هستند که تقاضای کاندیداتوری خود را بصورت مکتوب طی فرمی به دبیرخانه مجمع عمومی تحویل 
دهند و رسید اخذ نمایند. 

تبصره ١- صحت و سقم مطالب ارائه شده توسط کاندیداها به عهده ایشان می باشد و دبیرخانه نمی تواند تغییری در آن اعمال 
کند . اطالع رسانی اسامی به طور رسمی توسط  دبیرخانه مجمع عمومی از طریق سایت و همچنین بصورت کاغذی به اعضای 

مجمع  اعالم خواهد شد. معرفی حضوری کاندیداها در جلسه مجمع عمومی به علت ضیق وقت امکان پذیر نمی باشد.

تبصره ٢- انتخابات بعد از گزارش رئیس شورای عالی ، رئیس کل و بازرسان برگزار میشود.
تبصره ٣- جهت ایجاد هماهنگیهای اجرایی و انجام وظایف هیأت رئیسه مجمع عمومی، دبیرخانه مجمع عمومی تشکیل 

میگردد و اداره آن بر عهده مسئول دبیرخانه خواهد بود که توسط هیأت رئیسه انتخاب میگردد. 
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ماده ١٠. هیأت رئیسه مجمع عمومی متشکل از چهار نفر میباشد:
یک نفر رئیس مجمع عمومی 

دو نفر نائب رئیس مجمع عمومی 

یک نفر منشی مجمع عمومی 

تبصره ١ -   بعد از انتخابات هیات رئیسه، اعضا از بین خود رئیس، نواب رئیس و منشی را انتخاب خواهند کرد.
تبصره ٢- در صورت برابر شدن رای دو نفر در هیات رئیسه برای انتخاب رئیس مجمع ، به تعداد آرای ماخوذه هر یک مراجعه 

خواهد شد.

تبصره ٣-در صورت برابر شدن رای دو نفر در انتخابات رئیس مجمع و برابر بودن آرای ماخوذه ایشان در انتخابات مجمع عمومی، 
یک نفر با قید قرعه انتخاب خواهد شد .

ماده 11. طول مدت فعالیت هیأت رئیسه مجمع دو سال میباشد. 
ماده ١٢. وظایف هیأت رئیسه مجمع عبارتند از :   

الف- برگزاری انتخابات رئیس کل ، شورایعالی و بازرسان بر طبق آئیننامه مربوطه و اعالم نتایج در همان جلسه  

ب -  معرفی رئیس کل منتخب به رئیس جمهور با امضاء مشترک رئیس مجمع و رئیس هیات مرکزی نظارت مطابق آئین نامه 

انتخابات تنظیم شده توسط شورای عالی و تصویب شده توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورخ ١٣٨٧/٧/٨ ، 

حداکثر طی یک هفته و پیگیری صدور حکم رئیس کل

ج - وصول اعتراض و یا اعتراضات کاندیداهای شورای عالی و رئیس کل و انعکاس آن به هیأت مرکزی نظارت در همان جلسه 

د - معرفی منتخبین شورایعالی به رئیس کل و هیأت مرکزی نظارت

ه - معرفی بازرسان منتخب به رئیس کل 

و – اعالم وصول گزارشهای ارکان مختلف سازمان.

ز-  بنا به تشخیص هیأت رئیسه مجمع، سایر ارکان سازمان در صورت لزوم مجاز به ارائه گزارش خواهند بود.

ح – اعالم وصول سیاستهای کالن پیشنهادی شورایعالی 

ط- اعالم وصول طرح با درخواست کتبی حداقل ١٥ درصد از اعضای مجمع عمومی با ارائه مدارک و مستندات مربوطه.
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تبصره ١- هیات رییسه موظف است طرحهایی را که اعالم وصول نموده به ترتیب اولویت (بر اساس تاریخ اعالم وصول) در 
دستورکار جلسه مجمع  قرار دهد و طرحهایی راکه با امضای حداقل ٢٥ درصد از اعضای مجمع اعالم وصول نموده با قید فوریت 

در دستور کار  جلسه نوبت اول مجمع قرار دهد. در صورت تعدد طرحها، اولویت با طرحهایی خواهد بود که امضا کننده بیشتری 

دارند.

ی- ارسال موضوعات مطروحه در دستور جلسه مجمع عمومی همراه با سوابق و مستندات و پیشنهادات به نظام پزشکی شهرستانها 

جهت اطالع نمایندگان مجمع عمومی از طریق سامانه نظام پزشکی.

ک- تعیین تاریخ تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (به صورت حضوری و یا مجازی ) 

و درخواست تشکیل آن از رئیس کل و مجمع عمومی فوقالعاده  بر اساس ضوابط آئیننامه .

ل- انتقال نظرات، پیشنهادات و اعتراضات مجمع به رییس کل و شورای عالی. 

م- تشکیل جلسات مشترک با هیات رییسه شورای عالی و رییس کل حداقل هر ٦ ماه یکبار.

ن- هماهنگی الزم با رئیس کل در خصوص تعیین مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی.

تبصره ٢- در صورتی که به هر دلیلی رئیس کل منتخب ظرف مدت مقرر شروع بکار ننماید و یا از منتخبین شورای عالی دعوت 
بعمل نیاورد . هیأت رئیسه مجمع مکلف است راساً اولین جلسه شورایعالی را با رعایت تشریفات قانونی تشکیل دهد.

ماده ١٣. وظایف مجمع عمومی مطابق ماده ٧ قانون سازمان به شرح زیر میباشد: 
الف – تصویب  آئیننامه داخلی مجمع به پیشنهاد  شورایعالی و اعمال تغییرات احتمالی در آن

ب –  استماع گزارش رئیس کل ، شورای عالی و بازرسان و تصویب سیاستهای کالن پیشنهادی شورایعالی 

ج- استماع گزارش هیأت رئیسه مجمع عمومی.

د- انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل شورایعالی برای دوره چهار ساله و بازرسان به طور ساالنه 

ه – مذاکره و اتخاذ تصمیم در سایر اموری که در دستور کار جلسه قرار دارد و طبق قوانین و آئیننامههای مربوطه و سایر ضوابط 

به عهده سازمان و در صالحیت مجمع میباشد. 

تبصره ١- جهت انجام وظائف محوله در ماده ٢٧ قانون سه نفر بازرس اصلی و یک نفر علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب 
خواهند شد.
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تبصره ٢- بازرسان سازمان نمیتوانند نامزد شورای عالی، رئیس کل و هیأت رئیسه مجمع عمومی باشند.
تبصره ٣- هیأت رئیسه مجمع نمیتوانند نامزد شورایعالی، رییس کل و بازرسی باشند.

تبصره ٤- نامزدهای ریاست کل در صورتی که نامزد شورای عالی باشند نمی توانند نسبت به معرفی  و یا برنامه های خود در 
جلسه مجمع عمومی سخنرانی نمایند.

تبصره ٥- در راستای اجرای بند ب ماده ٢٧ قانون ، بازرسان مکلف هستند حداکثر تا ده روز قبل از برگزاری مجمع نسبت به 
ارائه گزارش خود به دبیرخانه مجمع اقدام نمایند.  دبیرخانه مجمع ضمن اعالم وصول ، ملزم به ارسال گزارشات تا  یک هفته قبل 

از برگزاری مجمع  به نمایندگان مجمع می باشد. 

ماده١٤  . مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان در زمان مقرر با دعوت کتبی رئیس کل و با هماهنگی هیأت رئیسه مجمع انجام 
میپذیرد. 

تبصره ١ - زمان تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه حداکثر ٦ ماه بعد از پایان سال مالی خواهد بود.
تبصره ٢ - آخرین جلسه مجمع عمومی سالیانه هر دوره چهارساله تا یک ماه قبل از شروع انتخابات دوره بعد جهت دستور قانونی 

و جمعبندی فعالیت چهارساله تشکیل میشود.

تبصره ٣- دستور جلسه مجمع عمومی از طرف رئیس مجمع به رئیس کل جهت تشکیل جلسه اعالم خواهد شد. 
تبصره ٤- در صورت استنکاف رئیس کل از تشکیل مجمع عمومی در زمان مقرر هیأت رئیسه میتواند جلسه مجمع را با رعایت 

تشریفات مربوطه  تشکیل دهند.

تبصره ٥- تاریخ تشکیل جلسات مجمع عمومی نبایستی زودتر از ١٠ روز ( به استثنای تشکیل جلسه نوبت سوم اولین جلسه 
مجمع عمومی)  و دیرتر از ٤٠ روز بعداز تاریخ دعوتنامه تعیین گردد.

تبصره ٦- در آگهی دعوت مجمع عمومی باید دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل ذکر شود. 

ماده ١٥. جلسات مجمع عمومی عادی(به غیر از اولین جلسه هردوره چهار ساله ، موضوع  تبصره ١ ماده ٦ این آئین نامه) و 
مجمع عمومی عادی فوق العاده با حضور حداقل نصف بعالوه یک نفر از اعضاء و جلسه مجمع فوقالعاده با حضور حداقل دو سوم 

اعضاء رسمیت مییابد . 
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تبصره ١- هر گاه در دعوت نوبت اول مجمع عمومی عادی (به غیر از اولین جلسه مجمع عمومی هر دوره چهارساله ) ، مجمع 
عمومی عادی فوق العاده و مجمع عمومی  فوق العاده حد نصاب الزم مقرر دراین آئین نامه حاصل نشود.  جلسه نوبت دوم  مجمع 

عمومی با رعایت مفاد مواد ٣ و ٦ آیین نامه و تبصره های ذیل آنها دعوت خواهد شد و جلسه بعدی مجامع مذکور با فاصله حداقل 

دو هفته و حداکثر دو ماه  با حضور هر تعداد اعضاء رسمیت می یابد.

تبصره ٢- در مجامع عادی یا فوقالعاده که برای بار دوم تشکیل میگردند منحصراً نسبت به مواردی اتخاذ تصمیم میشود که 
در دستور جلسه مجمع نوبت اول ذکر شده باشد. 

ماده ١٦. تمام مصوبات مجامع عمومی با تصویب نصف به اضافه  نمایندگان مجمع حاضر در جلسه معتبر میباشد. 

تبصره  – انتخابات ارکان بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه خواهد بود . 

ماده ١٧.  رئیس کل و رئیس شورای عالی ملزم به ارائه گزارش واعضای شورای عالی  مجاز به شرکت در جلسات مجمع عمومی  
می باشند .

تبصره – سایر اشخاص ذیربط با دستور جلسه نیز میتوانند با کسب  مجوز از هیأت رئیسه مجمع عمومی در جلسه مربوطه 
شرکت نمایند. 

ماده ١٨. هیأت رئیسه مجمع عمومی در ابتدای هر جلسه اسامی اعضاء مجمع را ثبت  و رسمیت جلسه را اعالم خواهند نمود. 

ماده ١٩. مذاکرات جلسات مجمع ضبط میگردد و خالصه آن توسط منشی در دفتری مخصوص ثبت شده و به امضاء هیأت 
رئیسه میرسد.

تبصره - چنانچه رئیس مجمع ، رئیس کل سازمان ، رئیس شورای عالی سازمان  و یا هر یک از بازرسان سازمان درخواست 
نمایند عبارتی عیناً در صورتجلسه ثبت شود در صورت تصویب مجمع ، منشی جلسه عین عبارت را در صورتجلسه ثبت خواهد 

نمود.
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ماده ٢٠. اداره جلسات مجمع عمومی به عهده رئیس و یا نواب رئیس مجمع میباشد.

ماده٢١. مجمع عمومی سازمان همه ساله گزارشهای رئیس کل ، رئیس شورای عالی و بازرسان را استماع و مورد بررسی قرار 
خواهد داد و در صورتی که مجمع  اتخاذ تصمیمی در مورد گزارش های مذکور را ضروری تشخیص دهد ، هیات رئیسه موضوع را 

در مجمع به رای خواهد گذاشت و نتیجه آن توسط  هیات رئیسه  به مراجع  ذیربط  ابالغ خواهد شد . مراجع دریافت کننده 

موارد ابالغی  موظفند حداکثر ظرف سه ماه پاسخهای الزم را در اختیار هیات رئیسه مجمع قرار دهند . هیات رئیسه  پاسخ های 

دریافتی و موارد پاسخ داده نشده را به  نمایندگان مجمع و مراجع ذیصالح ارسال خواهد کرد. 

ماده ٢٢. درخصوص سیاستهای کالن پیشنهادی شورایعالی میبایست تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موضوعات 
مطروحه همراه با مستندات از طریق هیات رئیسه مجمع عمومی ، به اطالع اعضاء مجمع رسانده شود.

ماده ٢٣. اتخاذ تصمیم و رأیگیری در خصوص تفویض اختیار انتخاب و معرفی رئیس کل به شورای عالی (موضوع تبصره ١ ماده 
٩ قانون) با رأیگیری کتبی مخفی خواهد بود. 

ماده ٢٤. اتخاذ تصمیم در مواردی که براساس بند ج ماده ٧ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران و طبق 
قوانین و آییننامههای مربوطه و سایر ضوابط به عهده سازمان و در صالحیت مجمع میباشد و در دستور کار جلسه مجمع عمومی 

قرار دارد . بشکل موضوعات پیشنهادی توسط رئیس جلسه قرائت و در خصوص آن بحث و تبادل نظر به عمل خواهد آمد و حداکثر 

دو نفر مخالف و دو نفرموافق راجع به آن صحبت خواهند نمود در صورت تشخیص هیأت رئیسه مبنی بر کفایت مذاکرات رأیگیری 

با تائید هیأت رئیسه به عمل میآید.در صورت نبود مخالف موافقین نیز صحبت نخواهند کرد.

ماده ٢٥. به جز مواردی که ضابطه خاصی برای آنها در این آئین نامه پیش بینی شده است در هر یک از جلسات مجمع عمومی 
هیات رئیسه می تواند به پیشنهاد خود و یا پیشنهاد یک سوم از اعضای حاضردر مجمع مشروط به تصویب نصف بعالوه یک از 

اعضای حاضر در مجمع ، موارد جدیدی را در دستور کار قرار دهد.
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ماده ٢٦. کلیه تصمیمات اعضاء مجمع جز در مواردی که باید طبق آئین نامه یا تشخیص هیات رئیسه مجمع با رای مخفی و 
کتبی انجام شود به صورت قیام و قعود یا با باالبردن دست و تائید هیات رئیسه مجمع و یا رای گیری الکترونیک معتبر خواهد 

بود. 

ماده ٢٧. صورتجلسات و آراء مجامع عمومی سازمان در دبیرخانه مجمع ، مستقردر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی 
ایران  ثبت  و نگهداری خواهد شد. 

ماده ٢٨. رئیس کل سازمان موظف است حسب درخواست هیأت رئیسه مجمع امکانات الزم را برای برگزاری جلسات مجمع 
عمومی سازمان فراهم آورد.

ماده ٢٩. کلیه جلسات مجمع عمومی به صورت علنی خواهد بود .
تبصره : درموارد خاص به پیشنهاد هیات رئیسه با تصویب نصف بعالوه یک اعضاء مجمع  حاضر در جلسه غیر علنی خواهد بود.

ماده ٣٠. کلیه آئین نامه های قبلی داخلی مجمع  و مصوبات قبلی مغایر این آئین نامه از تاریخ ١٤٠١/١٢/١٩  ملغی و فاقد اعتبار 
می باشد. 

این آییننامه در اجرای تبصره ١ و ٢ ماده ٧ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب سال ١٣٨٣ با 
سی  (٣٠) ماده ، سی و چهار(٣٤) تبصره در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی که در تاریخ ١٤٠١/١٢/١٩ در محل سالن جلسات 

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران تشکیل شد ، به تصویب رسید . 


