
 

 بسمه تعالي

 فصل اول: کليات و اهداف

  نام جمعيت1ماده :: 
  نام جمعيت: جمعيت مامايي ايران

در اين اساسنامه , جمعيت مامايي, انجمني است علميي, تخصصي, پژوهشي , غير سياسي و غير انتفاعي که در 
 ..اين اساسنامه اختصارا جمعيت ناميده مي شود

فردي اطالق مي شود که در رشته مامايي تحصيل کرده و مورد تاييد مرجع رسمي  تبصره: ماما در اين اساسنامه , به
 .کشور باشد

  محل جمعيت2ماده: : 
مرکز اصلي جمعيت , واقع در شهر تهران , خيابان نصرت شرقي, درب جنوبي بيمارستان امام خميني , کوچه يوسف, 

 .شهر هاي کشور شعبه , دفتر يا نمايندگي داير کند, مي باشد. جمعيت در صورت لزوم مي تواند در ساير 37پالک 

 تابعيت3ماده ::  
جمعيت, تابعيت جمهوري اسالمي ايران را دارد و اعضاي آن ملتزم به قانون اساسي و نظام جمهوري اسالمي ايران 

 . مي باشند و حق فعاليت عليه نظام را نخواهند داشت

  مدت فعا ليت4ماده : : 
 .س براي مدت نامحدود تشکيل مي شودجمعيت از تاريخ تاسي

  اهداف جمعيت5ماده ::  
درماني و آموزشي جامعه با بهره گيري از نظرات متخصصين  -تالش پيگير در جهت تامين نيازهاي بهداشتي -الف

 .مربوطه در زمينه هاي برنامه ريزي مديريت, آموزش, درمان و بهداشت
علمي مامايي به منظور ارائه بهتر خدمات مامايي به مستضعفين و  تالش در راه ارتقاي آموزشي و تخصصي و -ب

 .محرومين در جهت استقالل و سيادت و خودکفايي جمهوري اسالمي ايران
  .تالش در جهت ارتباط و انسجام هر چه بيشتر ماماهاي کشور -ج
, تنظيم خانواده, بهبود نسل و حفظ شرکت در برنامه ريزي و تحقيق در امور مامايي در زمينه هاي آموزشي, درماني -د

سالمتي مادر, جنين, نوزاد و کودک و همچنين بررسي و تحقيق و پيشنهاد برنامه ريزي در زمينه هاي اجتماعي, 
اقتصادي, تربيتي, مذهبي و حقوقي در ارتباط با مسايل مامايي و مادر و کودک زير نظر دولت و ارائه همکاريهاي علمي 

 .الزم
 .وردن زمينه هاي الزم جهت رفع نيازهاي علمي و خدماتي اعضافراهم آ -ه
کمک به آموزش هر چه بهتر ماماها و ايجاد زمينه هاي تخصصي تر الزم در قسمتهاي مختلف مامايي جهت بهره  -و

 .گيري بيشتر و بهتر از نيروي کار مامايي به منظور ارائه خدمت بهتر به مردم
دمات بهداشتي و درماني مامايي و ايجاد زمينه هاي همکاري و ايفاي نقش کوشش در راه همگاني کردن خ -ز

مشورتي علمي و .... جمعيت با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي, دانشگاهها , سازمان نظام پزشکي و 
 .وزارتخانه ها و موسساتي که به نحوي در پيشبرد و به ثمر رسانيدن اهداف جمعيت موثرند

 فظ نظام صحيح مامايي )کار دولتي و کار خصوصي(ايجاد و ح -ح
تالش در جهت برقراري ارتباط الزم و کافي با ماماها و متخصصان مامايي کشورهاي ديگر جهان, به ويژه کشورهاي  -ط

اسالمي, براي دستيابي به علوم و فنون جديد, درمامايي و شناساندن مامايي ايران به آنها و فراهم آوردن زمينه هاي 
 .همکاري متقابل تحت ضوابط دولت جمهوري اسالمي ايران

ارتقا شخصيت علمي , آموزشي و درماني ماماها در سطح جامعه به ويژه گروه پزشکي و تقويت و تحکيم و اعتبار و  -ي
 .اسم و عنوان مامايي و نظارت بر کار ماماها و ارزيابي علمي آنان طبق قوانين دولتي و حفظ حقوق ايشان

م آمادگي و ايجاد هماهنگي در بين نيروهاي مامايي جهت هرگونه همکاري با دولت و مردم در مقاطع حساس اعال -ک
 ....... و بحراني نظير جنگ , زلزله , سيل و

 طرحها و برنامه ها و ساير اقداماتي که در اساسنامه پيش بيني شده است و به نحوي با وظايف يکي از  :6ماده
مانهاي دولتي ارتباط دارد, پس از کسب موافقت وزارتخانه يا سازمان دولتي ذيربط, به مرحله اجرا در وزارتخانه ها يا ساز

 .خواهد آمد
 

  

 فصل دوم: شرايط و نحوه عضويت و انواع آن



  شرايط و نحوه عضويت7ماده : : 
 :يدهر ماما که داراي شرايط زير باشد مي تواند با تصويب هيات مديره به عضويت جمعيت در آ

 اعتقاد به مباني جمهوري اسالمي ايران •
 تبعه ايران •
  پذيرفتن مفاد اساسنامه •
  محروم نبودن از حقوق اجتماعي و وابسته نبودن به سازمانهاي ضد مردمي و نيز گروههاي ضد انقالب •
 داشتن حسن شهرت حرفه اي و اخالقي و اجتماعي •
 به تاييد مرجع رسمي کشور ) فقط اعضا پيوسته(داشتن مدرک فوق ديپلم مامايي يا باالتر  •

 .: منظور از ماما فردي است که از ابتدا صرفا در رشته مامايي تحصيل کرده است1تبصره 
: کساني که به صورت کارشناسي ناپيوسته مشغول به تحصيل هستند, با کارت دانشجويي به عنوان فوق 2تبصره 

مقطع فوق ليسانس مشغول به تحصيل هستند, با کارت دانشجويي به  ديپلم مامايي شناخته شده و کساني که در
 .عنوان ليساني مامايي شناخته مي شوند

 .: به هنگام عضويت تقاضاي کتبي شخص و پر نمودن فرم عضويت الزامي است3تبصره 

  عضويت در جمعيت داراي سه نوع عضو خواهد بود8ماده :: 
 .ده و اعضاي اصلي محسوب مي شونداعضاي پيوسته که داراي حق راي بو -1 •

اعضاي وابسته که در رشته مامايي مشغول به تحصيل هستند)دانشجويان مامايي( يا رشته تخصصي آنها به  -2 •
 .نحوي با موضوع جمعيت ارتباط دارد

يراني که اعضاي افتخاري که از بين ماماها و متخصصين مامايي و ديگر متخصصين پزشکي برجسته ايراني و غير ا -3 •
داراي مطالعات و تحقيقات علمي ممتاز هستند و کساني که به جمعيت, کمکهاي مالي قابل توجهي مي کنند با 

  .پيشنهاد هيات مديره و مجمع عمومي انتخاب مي شوند
 .: اعضاي افتخاري غير ايراني بايد هم راستا با اهداف نظام جمهوري اسالمي ايران باشند1تبصره 
 .اعضا اصلي داراي حق راي و مکلف به پرداخت حق عضويت مي باشند: فقط 2تبصره 

  چگونگي خاتمه دادن به عضويت يکي از اعضاء9ماده :  
 استعفاي هريک از اعضاء بنا بر تمايل شخصي -1
 7عدول از مندرجات ماده  -2
 سوء استفاده از نام جمعيت و عضويت آن به تشخيص و راي اکثريت اعضاي هيئت مديره -3
  آراي صادره از محاکم قضايي جمهوري اسالمي ايران در باره محروميت از حقوق اجتماعي هر يک از اعضاي جمعيت -4
  عدم پرداخت حق عضويت -5
 .فعاليت سياسي به نام جمعيت -6

 
  

  فصل سوم: ارکان جمعيت

  ارکا ن جمعيت عبارتند از10ماده : : 
 مجمع عمومي -الف
نفر  5نفر علي البدل ) هيئت مديره شعبات جمعيت در مراکز استانها  3نفر عضو اصلي و  7 هيات مديره: مرکب از -ب

 مي باشند.(
 بازرسان -ج

  مجمع عمومي -الف

  مجمع عموي عالي ترين مرجع تصميم گيري در جمعيت است که به صورت عادي يا فوق العاده تشکيل مي  :11ماده
  .شود

  مجمع عمومي عادي با رعايت تشريفات مندرج سالي يکبار در شهريور ماه تشکيل خواهد شد و براي رسميت  :12ماده
جلسه حضور نصف بعالوه يک نفر اعضا ي پيوسته و جهت تصويب هر موضوعي راي موافق اکثريت اعضا حاضر ضرورت 

  .دارد
دوم به فاصله پانزده روز تشکيل و با هر تعداد در صورتي که در دعوت نخست تعداد حاضرين به حد نصاب نرسيد جلسه 

  .حاضر جلسه رسميت خواهد يافت
مجمع عمومي عادي ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيئت مديره يا يک سوم کل اعضا 

 .پيوسته تشکيل گردد
قرر توسط درج آگهي در روزنامه تبصره : دعوت از مجمع عمومي توسط هيئت مديره حداقل سه هفته قبل از موعد م

 .کثير االنتشار يا ارسال دعوتنامه کتبي جهت اعضا با صورت جلسه خواهد بود

  وظايف مجمع عمومي عادي شامل13ماده :: 
 انتخاب اعضا هيئت مديره و بازرسان -1
 استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرسان -2
 يرهبررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مد -3
 تعيين خط مشي کلي جمعيت -4
 تعيين روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهي و دعوتنامه هاي جمعيت -5



  مجمع عمومي فوق العاده مشابه مجمع عمومي عادي و با شرايط زير تشکيل خواهد شد :14ماده. 
 با درخواست هيئت مديره يا بازرسان -1
 با درخواست يک سوم از اعضا جمعيت -2

: دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده کتبي يا با درج در روزنامه کثير االنتشار بوده و حداقل تا دو هفته قبل از 1تبصره
 .تشکيل آن توسط هيئت مديره ) يا توسط بازرسان و با اطالع هيئت مديره ( به اطالع اعضا خواهد رسيد

 .مومي عادي را خواهد داشت: مجمع عمومي فوق العاده جهت رسميت همان شرايط مجمع ع2تبصره 
 .: تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود3تبصره 

  وظايف مجمع عمومي فوق العاده15ماده : 
  تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه -1
 بررسي و تصويب انحالل جمعيت -2
  ن هيئت مديره جديد در همان جلسهعزل هيئت مديره و تعيي -3

 .تبصره: عزل هيئت مديره بايد با اطالع و موافقت وزارت کشور در دستور کار محمع قرار گيرد

  مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مرکب از يک رئيس و يک منشي و دو ناظر اداره مي شود :16ماده.  
 .خود در مجمع انتخاب خواهد شدتبصره: اعضا هيئت رئيسه با اعالم و قبولي نامزدي 

  هيئت مديره -ب

  نفر عضو اصلي و سه نفر علي البدل خواهد بود 7جمعيت داراي هيئت مديره اي مرکب از  -17ماده.  
نفر که از سوي اعضا شعبه انتخاب و يا تصويب  5: شعبات جمعيت در مرکز استانها توسط هيئتي مرکب از 1تبصره 

ب مي شوند اداره خواهد شد و اعضاي اين هيئتها طبق دستور العمل هيئت مديره مرکزي هيئت مديره مرکزي انتصا
 .فعاليت خواهند نمود

: جلسات هيئت مديره با حضور نصف بعالوه يک اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اکثريت آراء موافق 2تبصره 
 .معتبر خواهد بود

بعد از انتخاب شدن تشکليل جلسه داده و از بين خود يک نفر رئيس يک : اعضا هيئت مديره حداکثر يک هفته 3تبصره 
نفر نائب رئيس و يک نفر خزانه دار و يک نفر منشي انتخاب خواهند نمود و حدود اختيارات آنها را آئين نامه مشخص مي 

 .نمايد
ذر موجه و بدون اطالع : شرکت اعضاي هيئت مديره در جلسات آن ضروريست و غيبت هر يک از اعضا بدون ع4تبصره 

 .جلسه( در حکم استعفاي عضو غايب خواهد بود 5جلسه متناوب ) حداکثر در يک سال  9قبلي تا سه جلسه متوالي و 
: در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط از هر يک از اعضاي هيئت مديره عضو علي البدل براي مدت 5تبصره 

 .انجام وظيفه خواهد نمودباقيمانده هيئت مديره به جاي عضو اصلي 
روز يک بار تشکيل خواهد داد بنا بر ضرورت با  15: هيئت مديره عالوه بر جلساتي که به طور مرتب و حداقل هر 6تبصره 

دعوت کتبي يا تلفني رئيس يا نائب رئيس تشکيل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تلفن و 
 .ديره حداقل سه روز خواهد بودتشکيل جلسه هيئت م

 :: داوطلبين شرکت در هيئت مديره بايد داراي دو شرط زير باشند7تبصره 
  مسلمان معتقد -الف
 .ماه عضو جمعيت باشند 12حداقل  -ب

  مجمع عمومي هيئت مديره را براي مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب مجدد هيئت مديره براي دوره  -18ماده
دي بالمانع بوده و هيئت مديره موظف است ظرف حداکثر دو ماه قبل از پايان تصدي خود انتخابات هيئت مديره هاي بع

 .جديد را برگزار نمايد و نتيجه را يک هفته قبل از پايان تصدي خود به وزارت کشور اعالم نمايد
 .وظايف استدر ضمن تا روي کار آمدن هيئت مديره جديد هيئت مديره قبلي موظف به انجام 

  هيئت مديره نماينده قانوني جمعيت بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح زير مي باشد -19ماده: 
  حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول -
  رسيدگي به حسابهاي جمعيت -
  پرداخت و وصول مطالبات اجراي مصوبات مجمع عمومي -
  افتتاح حساب در بانکها -
  قانونيانجام تشريفات  -
 تعقيب جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي در کليه مراحل قانوني در محاکم -
 تعيين حکم و تعيين وکيل و عزل آنان -
  قطع و فصل دعاوي از طريق سازش -
در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با  -

 .حق توکيل
بطور کلي هيئت مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و 

تبديل به احسن يا رهن گذاري و فک رهن و استقراض به استثناي فروش اموال غير منقول که مستلزم تصويب مجمع 
 .عمومي مي باشد به نام جمعيت انجام دهد

 


