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مقدمه
در اجرای فصللس مللوم امللامللمامه انجمن مواصللصللین اوارن و خد ایراو در رصللوم عضللویت در انجمن
مواصصین اوارن و خد ایراو ،به ممظور ماماندهی جذب اعضای انجمن و همچمین عضویت در هیئت مدیره
و بهیمه مللا ی و یومواروی فلاتیت های فرنیمد جذب و جگوایری ا اعماس مللگیقه های فردی ،شللیوه نامه ها
ودمللووراتلمس های اجرایی مذ ور در پمجاه و دومین جگسلله هیئت مدیره انجمن مواصللصللین اوارن و خد
ایراو مورخ 1386/02/27مصوب اردیده ه به شرح ضمیمه نورده شده امت.
امید املللت با اجرای د یی این ن ین نامه و دملللووراتلمس ها و تومیس فرم های اتوورونیوی مربوپه ا پرا مده
اری ها و اروالف رویه ها جگوایری و میمه جذب اعضللای فلاس در رشللوه اوارن و خد فراهد اردد .توفیی
همه عوامس ارجایی را ا رداوند مماو مسأتت دارید.

دبیررانه انجمن مواصصین اوارن و خد ایراو
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ماده یک -شرح وظائف و اهداف
به ممظور نیس به اهداف مذ ور در ماده  2اماممامه انجمن ،ا دامات و فلاتیوهای یر را بلمس رواهد نورد.
 ایجاد ارتخاط عگمی ،فمی ،تحقیقاتی ،نمو شی و تخادس نظر بین محققاو ،مواصصاو و مایر ارشمامانی ه بمحوی با شاره های
اونااوو بیماریهای دموگاه اوارن و خد مر و ار دارند.


همواری با و ارت بهداشت ،درماو و نمو ن پزشوی و دانشگاهها و مومسات نمو شی و پژوهشی در برنامه ریزی امور نمو شی،
پژوهشی و برازاری اردهما یها و با نمو ی.

 ار یابی و با نگری برنامه های نمو شی ،پژوهشی و ارا ه پیشمهادهای ال م در مسا س مذ ور.
 ارا ه ردمات نمو شی ،عگمی ،پژوهشی ،فمی و شماماندو رشوه تاصصی اوارن.
 ترغیب وتشویی دانشممداو ،پژوهشگراو و دانشجویاو در پیشخرد فلاتیوهای عگمی پژوهشی و نمو شی.
 تهیه وتدوین و انوشللار نشللریات عگمی ،نمو شللی و برازاری اردهما یهای با نمو ی نمو شللی و پژوهشللی در م ل وح دارگی و
رارجی با رعایت وانین و مقررات جاری شور.
 پیشنهاد ضوابط علمی و عملی الزم برای احراز تخصص در این رشته.
 اظهار نظر در میزاو و ضابط تلرفه های پزشوی این رشوه (ملایمه ،اعماس تشایصی و درمانی)
 فراهم آوردن تأمین شغلی و حفظ ودفاع از حقوق مشروع اعضاء انجمن.
 تالن برای فراهد نوردو وما س مورد نیا این رشوه.
ماده دو -عضویت

عضویت در انجمن به پرق یر می باشد:
عضویت پیوسته:


هیات مومس انجمن و گیه افرادی ه حدا س دارا ی درجه تاصص یا فوق تاصص در یوی ا رشوه های بیماریهای دموگاه
اوارن و خد ه مدرک نناو ا پرف مراجع رممی شور تأیید شده امت میووانمد پخی ضوابط مذ ور در این اماممامه به
عضویت انجمن در نیمد.



متخصصین داخلی چهارساله که یک یا دو سال آخر دوره تخصصی را در بخش گوارش گذرانده و پس از فارغ التحصیل
شدن حداقل  4سال فعالیت مستمر در رشته گوارش در مراکز علمی یا درمانی داشته و صالحیت آنان به تأیید
کمیسیون تعیین صالحیت انجمن برسد.



مواصصین دارگی ه پس ا فارغ اتوحصیس شدو در یوی ا مرا ز دانشگاهی حدا س بمدت  6ماس مسومر در رشوه اوارن فلاتیت
داشوه و صالحیت ننها به تأیید میسیوو تلیین صالحیت انجمن برمد.



متخصصین داخلی که پس از فارغ التحصیل شدن حداقل  10سال فعالیت شغلی مستمر در رشته گوارش داشته و
صالحیت ننها به تأیید میسیوو تلیین صالحیت انجمن برمد.
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عضویت وابسته:



افرادی ه حا ز شرایط یر باشمد میووانمد به عضویت وابسوه انجمن در نیمد.
گیه سانیوه دارای درجه د ورا در یوی ا ر شوه های پز شوی بوده و صالحیت ملادس تا صص یا فوق تا صص ننها به تایید
مراجع صالحیت دار در نظام پزشوی یا یوی ا دانشگاه های عگوم پزشوی برمد.

عضویت افتخاری:
شا صیت های ا یرانی و رارجی ه مقام عگمی ،فرهمگی و اجوماعی نناو حا ز اهمیت رام با شد و یا در پی شخرد اهداف انجمن موهای
مؤثر و ار نده ای نموده باشمد میووانمد به عضویت افوااری پذیرفوه شوند.

تبصره  -1اعضای وابسوه میووانمد با احرا شرایط و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوموه برازیده شوند.
تب صره  -2اع ضای پیو موه انجمن بای سوی شرایط هیات مو مس و هیات مدیره مذ ور در ماده  7ن ین نامه نحوه ت شویس و شرح وظا ف
میسیوو موضوع ماده  4مصوبه دویست وشصت و دومین جگسه شورایلاتی انقالب فرهمگی را دارا باشمد.

ماده سه -وظایف واحد اجرایی جذب
 تدوین میا موهای اجرایی و مقررات و نیین نامه های مربوط به جذب اع ضای انجمن اعد ا تواناییهای عگمی و صالحیت ع ضویت
م ابی با اماممامه انجمن و پیشمهاد ننها جهت تصویب در هیئت مدیره و ثخت ننها
 با نگری در مقررات و نیین نامه های مربوط و پیشمهاد اصالح ننها به هیئت مدیره انجمن
 تهیه ،تمظید و پیشمهاد نیین نامه دارگی و ارا ه به هیئت مدیره انجمن
 بررمی و تأیید جذب داوپگخاو عضویت در انجمن
 شمامایی و تلیین نیا های جذب اعضای انجمن در اروههای نمو شی
 انجام فرارواو عمومی برای جذب اعضا
 تلیین و تخیین میزاو حی عضویت اعضا
 تافیفات در پردارت ها برای دمویاراو فوق تاصص اوارن
 تلریف میامت های پردارت حی عضویت ماالنه و ارماس دعوتمامه پردارت
 تصمید ایری در رصوم نحوه و چگونگی پردارت حی عضویت در چارچوب مصوبات هیئت مدیره
 اعالم نظر دررصوم جذب دمویاراو فوق تاصص اوارن موقاضی عضویت
 ارا ه ازارشات مسومر ماتیانه حسب مورد به هیئت مدیره انجمن
 تخیین مزایا و امواو اموفاده ا تسهیالت اعضای انجمن برای موقاضیاو
 تسهیس ارتخاط اعضا با واحد اجرایی انجمن ا پریی شخوه های مجا ی ،مایت و غیره
 ارا ه ردمات به صورت اتوورونیوی و بدوو نیا به مراجله حضوری اعضا
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ماده چهار -تسهیالت انجمن به اعضا
 صدور ارت عضویت انجمن مواصصین اوارن و خد ایراو
 تهیه نندومووپ با تسهیالت ویژه اعضاء برای واجدین شرایط
 ارماس رایگاو مجگه اوارن
 ارماس رایگاو مجگه اوارن راورمیانه ()Middle East Journal of Digestive Disease
 ثخت نام رایگاو در وبیمارهای عگمی ،مفرانسهای عگمی و ممیمارها و برنامه های نمو شی یک رو ه
 امواو ثخت نام با تافیف در مگره ماالنه اوارن و خد ایراو
 اع اء ارنت برازاری  intensive board reviewبرای فگوهای اوارن
 تافیف ثخت نام جهت شر ت در ارااه های همزماو با مگره اوارن و خد ایراو
 اموا و پردارت حی عضویت اعضا با اموفاده ا ارت های بانوی عضو شخوه شواب
 دریافت فایس های مامرانی جگسات ماهانه و وبیمارها ا پریی مایت و اناس تگگرام و واتساپ انجمن
 دریافت نساه اتوورونیک نشریات انجمن اوارن ا پریی مایت و اناس تگگرام و واتساپ
 تافیف ررید می دی های عگمی


مک نقدی جهت حضور اعضا در مگره های اوارن جهانی اروپایی



مک نقدی جهت حضور اعضا در ارااه Train The Trainee

 نمو ن اندومووپی تشایصی فو انی و ر وومیگمو یدومووپی تشایصی به مواصصین دارگی عضو انجمن


صدور مجو اندو مگوپی و ر وو میگمو یدو مووپی ت شای صی برای موا ص صین دارگی جهت تأمین ماتی و پردارت بیمه ای
ما ماو های بیمه ار

 برازاری مگره های ماتیانه ازارن جهت ارا ه به رو ترین م اتب در میمه اوارن و خد
 برازاری ارااه های با نمو ی اندومووپی به صورت عمگی

در یر شما می توانید فرم عضویت انجمن مواصصین اوارن و خد را مشاهده نمایید:
(جهت مهوتت ثخت درروامت عضویت ،امواو ثخت ا پریی مایت  www.iaghcongress.orgفراهد می باشد)
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