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سرآغاز

بخ هم
خجس
مرسوم است هک آغاز بهار و تگی عید نوروز با تبریک هب طبیعت ،انسان و صوص شهریان

ت
و هم کاران آغاز شود هک این مهم فرخندگی سال را دوچندا ن میکند و جلی روزگاران را پایدا ر و مدا وم.

ولی هچ خوب است هک رد حضورطلوع خورشید بهاری و رویش دوباره حیات بخاطر بیاوریم

انسانهای زبرگی را هک رد چنین روزاهیی رد سخت رتین شرایط با پایمردی اهی خویش و مجاهدتاهی
زبرگ خود نگهدا ر خاکی شدند هک اکنون ما با افتخار پای رب آن میگذا ریم.

مح
پیشاشیپ فرارسیدن نوروز باستانی را خدمت شما و خانواده ترمتان تبریک می گویم.

دکتر غالمعلی ع کاهش
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آئیننامهانتخاباتی
همکاران محترم ارتوپد
همانطور که مستحضرید امسال آخرین سال فعالیت دوره نهم هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی
ایران است و در مجمع عمومی آتی که همزمان با کنگره سال  95برگزار می شود انتخابات هیئت مدیره
جدید برگزار خواهد گردید .ویژگی این دوره آن است که انتخابات این دوره بر اساس آیین نامه جدید
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار می گردد.
این آیین نامه تفاوت های بارزی نسبت به انتخابات دوره های قبل دارد .به پیوست متن آیین نامه
جدید خدمت شما ارسال میگردد .شما می توانید این متن را در سایت انجمن نیز مالحظه فرمائید.
ما متعاقب ًا به دفعات نکات مهم این آیین نامه را خدمت شما ارسال خواهیم نمود اما نکته ای که فوریت
دارد و باید به اطالع همه همکاران رسانده شود نحوه درخواست نامزدی برای انتخابات هیئت مدیره
می باشد.
در این دوره افراد باید ظرف  20روز از اعالم عمومی تاریخ جلسه انتخابات در خواست خود را برای
کاندید شدن رسم ًا اعالم نمایند .اعالم عمومی تاریخ انتخابات نیز باید حداقل  6ماه قبل از برگزاری
انتخابات منتشر شود.
باتوجه به آنکه انجمن موظف است قبل از پایان اسفند ماه تاریخ جلسه مجمع عمومی و انتخابات را
که در  8مهرماه  95برگزار میشود اعالم نماید و افراد حداکثر تا  20فروردین ماه  95فرصت دارند تا
درخواست نامزدی در انتخابات را ارائه نمایند هیئت مدیره انجمن ارتوپدی تمایل داشت مراتب زودتر
به اطالع همکاران ارتوپدی رسانده شود.
از جنابعالی نیز درخواست می کنیم تا موضوع را با سایر همکاران مطرح نمائید تا اطالع رسانی
درحدامکان به نحو مقتضی و زمان مناسب انجام شود
هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران
جهت مطالعه و اطالعات بیشتر متن کامل آئین نامه انتخابات در صفحه  22خبرنامه درج گردیده است.
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زندگينامهمشاهیر
دکتر اردشیر قوام زاده
در قسمت زندگینامه مشاهیر این بار به سراغ رشته های دیگر می رویم ،جناب آقای دکتر قوام زاده
از پیشکسوتان رشته انکولوژی در ایران .در زیر گزیده ای از فعالیت های ایشان را شرح می دهیم.

دكتر اردشير قوامزاده در سال  1319در شهر تهران متولد شد .ايشان تحصيالت متوسطه را
در دبيرستان دارالفنون آغاز نمود و در سال  1339موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد .ایشان
سپس تحصيالت عالي خود را در رشته پزشكي در دانشكدة پزشكي وين كرايس اتريش
آغاز كرد و در سال  1350از اين دانشكده فارغالتحصيل شد .وي در سال  1356موفق به اخذ
درجة تخصصي در رشته داخلي و انكولوژي از كشور سوئيس گرديد و بهدنبال آن تحصيالت
فلوشيپ خود را در رشتة هماتولوژي و پيوند در دانشگاه سوئيس در سال  1370به پايان رساند .ايشان اكنون بهعنوان عضو هيئت
علمي و استاد گروه داخلي در بخش خون و انكولوژي بيمارستان شريعتي مشغول به كار هستند.
از جمله سمتهاي اجرايي استاد ميتوان به رياست كنگره لنفوم و پيوند مغز استخوان در تهران در سال  ، 1373رياست كنگره پيوند
مغز استخوان در سال  ، 1379رياست انجمن هماتولوژي -انكولوژي ايران در سال  ،1373رياست كميته بورد هماتولوژي -انكولوژي
ايران در سال  ،1370رياست مركز تحقيقات خون ،سرطان و پيوند مغز استخوان از سال  1378تاكنون اشاره كرد.
ايشان همچنين رياست بيمارستان شريعتي از سال  59تا  ،1361رياست بخش خون و سرطان و پيوند استخوان از سال  59تا ، 1378
عضو انجمن بينالمللي پيوند مغز استخوان در سال  1371و عضو انجمن بينالمللي پيوند خون و مغز استخوان اروپا در سال  1370را
در كارنامه كاري خود دارد.
وی نخستین کسی است که عمل پیوند مغز استخوان را در ایران انجام داده است .و در سال  ۱۳۸۹بهعنوان استاد ممتاز دانشگاه علوم
پزشکی تهران برگزیده شد و همچنین در سال  ۱۳۹۰بهعنوان برترین پژوهشگر جهان در زمینه سرطان و بیماریهای خونی برگزیده
شد.
ایشان مجری و همکار طرح بیش از یکصد پروژههای تحقیقاتی و علمی و همچنین استاد راهنمای بیش از  50پایاننامه جهت اخذ
درجه فوق تخصصی خون و سرطان بالغین و تخصص داخلی بودهاند.
لیست فعالیتهای انجام شده در این سالها:
در کنار این فعالیتها ایشان در سال  ،)1975( 1354بخش هماتولوژی بیمــارستان شــریعتی را راهاندازی کردند و در سال 1361
( 1991میالدی) اولین پیوند بنیادی مغز استخوان را در همان مرکز انجام دادند.
سال  )1996( 1375اولین مرکز سلولهای بنیادی توسط ایشان ایجاد شد و سال  1378اولین پیوند سلولهای بنیادی بند ناف در
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تهران انجام شد.
ایشان در سال  1372با راهاندازی رشته فوق تخصصی خون و سرطان بالغین تاکنون بیش از  270فارغ التحصیل در تمام مراکز استانها
و حتی در شهرهای دوم استانها مشغول فعالیتاند.
تأسیس مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی سال  1998 ( 1377میالدی) از جدیدترین فعالیتهای مستمر
ایشان در امر پیشرفت رشته هماتولوژی در کشور میباشد که با راهاندازی درمان سلولی برای بیماریهای غیربدخیم مثل دیابت،
سکته قلبی ،بیماریهای اعصاب و روان استفاده از سلولهای مزانشیم همراه سلولهای بنیادی ادامه یافت.
ساخت داروی آرسنیک در درمان سرطان خون حاد بهعنوان پیش قراول ساخت استفاده از آن در جهان در راستای تحقیقات کاربردی
و راهاندازی بانک سلولهای بنیادی غیرخویشاوند ملی با ارتباط با بانک جهانی سلولهای بنیادی ( )HLAکه توانایی جستجوی
دهندههای پیوند برای تعداد بیشتر بیماران بهدست میآید ،تأسیس بانک جهانی بند ناف جنین  ،)1999( 1378تجهیز و توسعه
آزمایشگاهی درمانی و تحقیقاتی مبتنی بر نیاز کاربردی و راهاندازی راهاندازی ثبت بیماران ( )Registration Methodاز دیگر
خدمات ایشان در امر به روز رشته هماتولوژی در ایران و چاپ مجله بینالمللی هماتولوژی و انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی
( )HJHOSCRو نمایهشدن در  Pub Medو خرید مستغالتی از عنایات ناحیه حضرتعالی و ارزش افزوده ،که  3ساختمان میباشد که
یکی از آنها بانک سلولهای بنیادی میباشد ،دومی مرکز پزشکی ترمیمی با سلولهای بنیادی میباشد و سومی هم در حال ساختن
برای بیماران سرطانی است.
همچنین دیگر فعالیتها از جمله:
-

انجام پیوند هاپلو ایدنتیکال (از کسانیکه نصف  -نصف با هم هماهنگی دارند) سلولهای بنیادی خونساز

-

انجام ساالنه اخیراً 500پیوند سلولهای بنیادی برای بیش از  60نوع بیماری که فع ً
ال بیش از  5500پیوند انجام شده است.

-

صرفهجویی ارزی در مورد پیوند حدود  5میلیارد دالر برای کشور به همراه داشته است.

-

از حیث تعدادی ما را بهعنوان یکی از سه مرکز برتر دنیا پس از  MD Andersonو سیاتل آمریکا قرار داده است که استمرار

ماندن در این رقابت توجه بیشتر را طلب میکند.
-

عضویت هیأت مدیره  ( APBMTانجمن پیوند اسیا اقیانوسیه)

-

داشتن حق رأی و عضویت  ( ASBMTانجمن پیوند امریکا و  ( EBMTانجمن پیوند اروپا)

-

دریافت جایزه بینالمللی در زمینه پیوند سلولهای بنیادی خونساز از انجمنهای پیوند بینالمللی آمریکا در سال 1391

-

دریافت جایزه بینالمللی در زمینه پیوند سلولهای بنیادی خونساز از جامعه پیوند اروپا سال  1389در وین

-

دریافت دهها جوایز مختلف از بنیاد ملی نخبگان و سایر ارگانها
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گزارشکنگره

چهارمین گنگره اخالق پرستاری گرامیداشت حضرت زینب کبری(س) از سوی وزارت بهداشت ،سازمان نظام پزشکی و
دانشگاه علوم پزشکی تهران از تاریخ  6تا  9بهمن برگزار گردید .محورهای این کنگره اخالق حرفهای و تحول آموزش پزشکی،
اخالق در ارائه خدمات سالمت ،اخالق در پژوهشهای سالمت ،اخالق درسیاستگذاری سالمت عنوان شد.
این جلسه با حضور تعداد کثیری از پرستاران گرامی و پزشکان متخصص و همچنین با حضور معاون محترم آموزشی وزارتخانه،
ریاست محترم نظام پزشکی و رئیس مجمع انجمنها و ریاست و دبیر انجمنهای مختلف در محل اجالس سران از ساعت 13:30
تا  15:00برگزار گردید.
ابتدا جناب آقای دکتر فاضل و جناب آقای دکتر نوبخت ریاست و دبیر محترم مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی سخنانی را
در باب اخالق پزشکی و فعالیتهای انجمنهای فعال در این حوزه بیان نمودند.
سپس پانل اخالق پزشکی و پرستاری با حضور نامبردگان و آقایان دکتر غالمعلی عکاشه (ریاست انجمن جراحان ارتوپدی
ایران) ،دکتر جلیلی (ریاست انجمن روانپزشکی) و سخنگوی انجمن جراحان ارولوژی به مدت یک ساعت و نیم برگزار گردید
که در این پانل راههای جلوگیری از اشتباهات ،خالفها و قانون گریزیهای همکاران پزشک و همچنین پرستاران مورد مذاکره
و بحث قرار گرفت .آقای دکتر جلیلی از رفتار و اخالق برخورد با مریض سخن گفتند .سخنگوی انجمن ارولوژی راجع به عملکرد
انجمن خود و آقای دکتر عکاشه از عملکرد سه ساله کمیته اخالق پزشکی و اقدامات انجمن در ارتباط با جلوگیری و تنشهای
بیمار و پزش و برای کاهش مسائل بین بیمار و پزشک توضیح داده و در مورد شکایات و خواستههای بیماران بیش از  22مورد
از موارد فوق در انجمن مطرح و بوسیله کمیته اخالق قبل از هرگونه عملیات بعدی به صلح و صفا و رضایت منجر گردیده و چند
مورد از خالف های پزشکان ارتوپدی که جزو بینات بود پس پیگیری و ارائه توضیحات به ایشان ،با گرفتن تعهد اخالقی و کتبی
از عدم تکرار ،رضایت طرفین برقرار گردید.
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چهارمیننشستکارشناسیمجمعانجمنهایعلمیگروهپزشکی
چهارمین نشست کارشناسی مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی کشور با موضوع :بررسی نظام آموزش پزشکی کشور،

نظام سالمت و اخالق حرفه ای با حضور روسا ،دبیران و اعضای هیات مدیره انجمن های گروه پزشکی ،مسئولین عالی و
مدیران آموزشی و درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و مسئولین سازمان نظام پزشکی در تاریخ  29بهمن ماه

 1394در مرکز همایش های برج میالد برگزار گردید .این گردهمایی شامل سه محور اصلی بود:
طرح تحول نظام آموزش پزشکی کشور

طرح تحول نظام سالمت دستاوردها /چالشها /فرصتها

فعالیت کمیتههای اخالق حرفهای در راستای تفاهم نامه فی مابین سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران و مجمع انجمن های علمی

گروه پزشکی

دبیر مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی که در خصوص نتایج حاصل از کارگروه اخالق پزشکی در چهارمین نشست کارشناسی مجمع انجمن های علمی
گروه پزشکی که در محل مرکز همایشهای برج میالد تهران برگزار شد ،سخن می گفت ،با تاکید بر اینکه نمی توان گوشه ای نشست و انتظار داشت مسائل توسط
دیگران رفع شود ،گفت :باید همه با هم در صحنه حضور داشته باشیم تا بتوانیم قدرتمان ر نشان دهیم .وی با ابراز خرسندی از اینکه این حرفه دارای قداستی
است که از زحمات هزاران انسان در طول قرون و به صورت شبانه روزی به این نقطه رسیده است ،خاطرنشان کرد :این حرفه بسیار مقدس و قابل احترام مردم
است چنانکه از محرمانه ترین مسائل یک خانواده که امکان دارد فرد اول خانه از آن بی اطالع باشد ،پزشک مطلع است.
انجمن ها مورد وثوق افراد حرفه هستند

وی با اشاره به تفاهم نامه امضا شده میان دکتر علیرضا زالی رئیس کل نظام پزشکی و دکتر ایرج فاضل رئیس مجمع عمومی انجمن های گروه پزشکی ،گفت:
انجمن ها مورد وثوق افراد حرفه هستند و هیات مدیره آن ها می توانند کمیته هایی را تشکیل داده و به کار حرفه ای خودشان رسیدگی کنند.
دبیر مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ادامه داد :اجرایی شدن تفاهم نامه بین مجمع انجمن ها و سازمان نظام پزشکی برای نهادینه کردن اخالق پزشکی
و تشکیل این کمیته ها درون انجمن ها با نظارت ریاست و دبیر محترم انجمن ها است.
وی یادآور شد :سازمان نظام پزشکی از اعضای مجمع انجمن ها و برخی از انجمن های فعال ،کارگروهی را تشکیل داده و کمیته انجمن ها را فعال نگاه داشته،
از آن ها راهنمایی گرفته و به آن ها نظرات مشورتی می دهد.
نوبخت در پایان خاطرنشان کرد :با اعتقاد راسخ به تقدس این حرفه و از آن جایی که دانشمندان اصلی این کشور از جایگاه حقوق بیمار و شان و جایگاه طبابت
در کشور مطلعند ،خواسته یا ناخواسته علف های هرزی هستند که دراین میان وجود دارند .جامعه پزشکی خود دارای افراد معنوی ،مطهر و روحانی در این حرفه
است و درخواستم آن است که همه هم قسم شوند تا قداست این حرفه بیش از پیش حفظ و مورد توجه قرار گیرد.
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جلساتماهانهبرگزارشدهانجمن
کنفرانسیکروزه«استئوتومیاطرافزانو»
پنجشنبه29بهمنماه1394
کنفرانس یک روزه «استئوتومی اطراف زانو» با کارگاه علمی در تاریخ  29بهمن با همکاری انجمن جراحان ارتوپدی ایران،
انجمن جراحی زانو ،آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران و شرکت تهران ارکاک در مرکز همایش های رازی برگزار
گردید .در این برنامه علمی پروفسور آلکس استوبلی از کشور سوئیس نیز حضور داشتند که آخرین اطالعات روز را در
اختیار اعضا قرار دادند.
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كنفرانسعلميماهانهانجمنجراحانارتوپديایران
پنجشنبه6اسفندماه1394
 10:00-11:00برنامه ارتوپدی اطفال

جلسه ارتوپدی اطفال با گردانندگی خانم دکتر جاوید و ارائه سخنرانی آقای دکتر رحیم نیا با موضوع زیر آغاز گردید:
سپس آقای دکتر احمد درستگان ،ژورنال کالب زیر را مطرح نمودند:
		

Correction of knee deformities in patients with cerebral palsy

Acetabular remodeling after a varus derotational osteotomy in children
with cerebral palsy

در پایان نیز همکاران از جمله دکتر رحیم نیا و دکتر عکاشه به معرفی موارد خاص پرداختند و نظر همکاران را جویا شدند.
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اخبارشاخهها
گزارش جلسه ماهانه شاخه فارس
جلسه ماهانه انجمن ارتوپدی شاخه فارس در تاريخ  94/10/24که در بیمارستان بعثت با گردانندگی آقای دکتر سید کاظم چابک
و با حضور همکاران ارتوپدی شاخه فارس برگزار گردید.و سخنرانی های علمی زیر بصورت جامع و کامل انجام پذیرفت:

الف -آقای دکترهومن عباسی متخصص ارتوپدی با عنوان :

MULTIPLE LIGAMENTS RECONSTRUCTION(M.L.R) & KNEE DISLOCATIONب -آقای دکتر احمد انصافداران متخصص
ارتوپدی با عنوان :

Expert summary in M.L.R-

ج -آقای دکتر محمد رضا رادپی متخصص جراحی عروق با عنوان :

VASCULAR ISSUES & KNEE DISLOCATIONد What went wrong? -توسط آقای دکتر
آرمین ابطحیان متخصص ارتوپدی

ه -معرفی بیماران مشکل و بحث وگفتگو توسط همکاران ارتوپدی برگزار گردید.

آقای  37ساله که به علت تصادف و شکستگی  bimalleolarمچ پا تحت عمل جراحی و فیکساسیون
قرار گرفته اند هم اکنون با  old syndesmosis disruptionو  ankle derangementمراجعه کرده
است .بیمار دفرمیتی مچ پا و درد در هنگام راه رفتن دارد  .درمان در آوردن پیچ و پین از مچ پا
و سپس انجام دادن  MRIمچ پا جهت ارزیابی لیگامنتها و در صورت نیاز عمل جراحی باز سازی
لیگامنتهای عمقی مدیال مچ پا پیشنهاد گردید.
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آقای  31ساله که بدنبال شکستگی پیچیده سر هموروس چپ (  ) part fracture 4همراه با دررفتگی شانه چپ تحت عمل جراحی و جااندازی باز
و فیکساسیون قرار گرفته است هم اکنون در رادیولوژی انجام شده  Nonunionسر هیومروس مشاهده می گردد ولی به علت Fibrous ununion
حرکت مفصلی شانه نرمال می باشد و درد ندارد .درمان  conservativeپیشنهاد گردید.
 خانمی  39ساله که از یکسال پیش با درد مفصل هیپ چپ همراه با کوتاهی اندام تحتانی چپ دو ونیم سانتیمتر مراجعه نموده است .بیمار سابقهشکستگی گردن فمور چپ در شش سالگی دارد .در معاینه حرکت مفصلی هیپ چپ تقریبا” نرمال می باشد و در  X-rayانجام شده دارای D.J.D
 and short femoral neckمی باشد  .درمان  conservativeو یا عمل جراحی  greater trochanter advancement osteotomyپیشنهاد گردید.

و -ژورنال کالب با عنوانMyositis Ossificans :
توسط آقای دکترعلی قائم مقامی رزیدنت سال سوم
ارتوپدی برگزار گردید.

کنفرانس یکروزه انجمن جراحان ارتوپدی ایران شاخه آذربایجان
کنفرانس یکروزه انجمن جراحان ارتوپدی ایران شاخه آذربایجان با همکاری دانشگاههای
علوم پزشکی شمالغرب در تاریخ  13اسفند ماه با موضوع«:کنتراورسیهای مشکالت
ارتوپدی اندامهای فوقانی و تحتانی» در سالن اجتماعات مرکز مطالعات و توسعه آموزش
پزشکی تبریز برگزار گردید .دبیران علمی و اجرایی آن آقایان دکتر حسین اصالنی ،دکتر
صمد صادقی و دکتر زنجانی بودند.
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خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران  /شماره 61

ازقانونچهمیدانیم؟
همکاران عزیز در این بخش به بیان قوانینی می پردازیم که یادآوری آن
خالی از لطف نیست.
چنانچه به هر دلیل موجه و یا غیرموجه بیمار و یا همراهان بیمار در محل کار رسمی پزشک
و یا کادر پرستاری به مسئولین حاضر در آن محیط توهین نموده و یا ایجاد اغتشاش و
برهمزدگی نظم نمایند ،آیا مجازاتی برای آنها درنظر گرفته می شود یا خیر؟
نیاز به توضیح نسبت ًا جامعی دارد تا ابعاد آن روشن گردد:
در صورتی که پزشک یا پرستاری در استخدام دولت بوده و در بیمارستان ها یا مراکز دانشگاهی و درمانی دولتی اشتغال
داشته باشد ،از آنجا که در امور حاکمیتی دخالت دارد و خدمات وی موجب اقتدار و حاکمیت کشور میگردد ،شایسته حمایت
بیشتر و داشتن محیط امن و آرام برای ارائه خدمات خواهد بود از این رو ،توهین به آنان از ناحیه هر شخصی اعم از بیمار و یا
همراهان وی ،مجازات شدیدی را برای مجرمین خواهد داشت .مشروط به اینکه توهین درحین انجام وظیفه یعنی در محیط
کار و در ساعات موظف اداری یا به مناسبت انجام وظیفه صورت گرفته باشد .منظور از «به مناسبت انجام وظیفه» این است که
پزشک یا پرستاری به مناسبت شغل خود ،در خارج از محیط کار مورد اهانت قرار گیرد مث ً
ال ،بیمار یا همراه وی بدلیل نارضایتی
از درمان در بیمارستان دولتی ،در مطب خصوصی پزشک یا بیرون از آنجا ،نسبت به وی اعمال بی ادبانه و توهین آمیز مرتکب
شوند ،مجازات این اشخاص طبق ماده  609قانون مجازات اسالمی  3ماه تا شش ماه حبس و یا  74ضربه شالق و یا پنجاه هزار
تا یک میلیون ریال جزای نقدی میباشد که نسبت به مجازات اهانت به افراد عادی شدیدتر است.
 -2چنانچه پزشک یا پرستار به صورت آزاد و بدون اینکه در استخدام دولت باشد ،در بیمارستان ها ،درمانگاهها و مطبهای
خصوصی مشغول خدمت رسانی باشد ،اهانت به وی از ناحیه بیمار یا همراهان وی و یا هر شخص دیگری ،همانند توهین به
اشخاص عادی می باشد و مجازات مرتکب طبق ماده  608قانون مجازات اسالمی  74ضربه شالق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون
ریال جزای نقدی خواهد بود.
 - 3ایجاد اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی محیط کار ،بستگی به این دارد که محیط کار کجا باشد ،اگر محیط کار مانند
بیمارستان یا دانشگاه یا درمانگاه که معموالً مراجعین زیادی دارند ،منظور باشد ،ایجاد سروصدا و اخالل در کار و بینظمی که
سلب آسایش و آرامش عمومی را فراهم نماید ،مرتکب یا مرتکبین طبق ماده  618قانون مجازات اسالمی حبس از سه ماه تا
یکسال و تا  74ضربه شالق محکوم خواهند شد .اعم از اینکه محیط کار خصوصی باشد یا دولتی تفاوتی در مجازات ندارد .اما
انجام اعمال و رفتار خالف قانون مذکور در مطب های خصوصی از شمول ماده  618خارج بوده و باتوجه به نوع عمل مرتکب
که موجب اهانت یا تهدید و غیره باشد ،حسب مورد با تشخیص قاضی ،به موجب قانون مجازات تعیین میشود .زیرا اخالل در
نظم عمومی در محیط کار محدود مصداق پیدا نمیکند.
پاسخگوی این شماره جناب آقای دکتر وصالی ،قاضی دادگستری
12
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برنامههايآتی

برنامه گرو ه های ارتوپدی و انجمنهای وابسته
 انجمن جراحان ارتوپدی ایران
جلسه ماهانه انجمن دارای امتیاز بازآموزی در تاریخ  95/2/9در محل انجمن ارتوپدی برگزار
میگردد.
اطالعات بیشتر 88983609 :
 انجمن جراحان ارتوپدی اطفال
جلسه ماهانه انجمن اطفال در تاریخ  95/2/9در محل انجمن ارتوپدی برگزار میگردد.
اطالعات بیشتر 88983609 :
 انجمن جراحان دست
جلسه ماهانه انجمن دست در روز سه شنبه مورخ  95/2/7در دفتر این انجمن برگزار
میگردد.
اطالعات بیشتر 88665228 :
 انجمن جراحان شانه
جلسات ماهانه انجمن جراحان شانه و آرنج طبق روال سابق اولین یکشنبه هر ماه در
بیمارستان مهراد برگزار می گردد .همکاران جهت معرفی بیمار و کسب اطالعات بیشتر با
شماره  09198587687تماس حاصل نمایید.


انجمن پوتا
همایش فصلی بهار  95با عنوان« :مشکالت شکستگی های پالتو تیبیا» در
روز جمعه  27فروردین ماه با امتیاز بازآموزی برگزار می گردد .دبیر این
برنامه علمی آقای دکتر محمدرضا میناتور سجادی می باشند .جهت
کسب اطالعات بیشتر با شماره  88367178تماس حاصل فرمایید.
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کنگرهجامعهجراحانایران
اطالعيه برنامه ارتوپدي در چهلمین كنگره جامعه جراحان ايران
 20لغايت  24ارديبهشت 1395
تهران – سالن همايشهاي رازي

همکار گرامي؛

احتراماً ،بدينوسيله به اطالع ميرساند چهلمین كنگره جامعه جراحان با همكاري انجمن جراحان ارتوپدي ،در سالن همايشهاي رازي دانشگاه

علوم پزشکي ايران واقع در بزرگراه همت مابين اتوبان شيخ فضل اله نوري و اتوبان چمران برگزار خواهد شد .حداکثر تعداد شرکت کنندگان از
طريق اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي  100نفر تعيين شده ،لذا از همکاران محترم تقاضا ميگردد
حداکثر تا دهم ارديبهشت اقدام به ثبتنام نمايند.
مبلغ ثبت نام

ثبت نام اعضاء 3.000.000 :ريال تا قبل از پایان سال 94
ثبت نام اعضاء 3.400.000 :ريال از ابتدای سال 95

غیر اعضا 3.800.000 :ريال
جهت ثبت نام مي توانيد:
به صورت حضوري به دفتر انجمن به آدرس :بلوار کشاورز ،روبروي بيمارستان ساسان ،شماره  ،94طبقه اول؛ مراجعه فرمائيد.

تلفنهاي تماس5 - 88966583 -88983609 :و88993934

پرداخت مبلغ به شماره حساب 75188375 :بانک رفاه شعبه بلوار
شماره کارت بانک اقتصاد نوین6274-1211-4591-9213 :

به نام  :انجمن جراحان ارتوپدي ايران.

همچنین در صورت پرداخت عدم حضوری خواهشمند است رسید پرداخت خود را به دفتر انجمن فکس ( )88983610و یا ایمیل فرمایید.
office@iranoa.org
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یکی دیگر از نکات برنامه کنگره جامعه جراحان پیشرو ارائه مطالب جالب و آموزنده جهت پرستاران گرامی می باشد که در
این رابطه نامه زیر جهت اطالع رسانی به بیمارستان ها ارسال گردیده است:

ریاست محترم بیمارستان

مسئول محترم پرستاری اتاق عمل

با سالم و احترام؛
باتوجهبهنیازبههمــــخوانیوعملکردمشترکپزشـکانارتوپدوپشتیـــبانانصـادقوکوشــایپرسـتاری ،انجمن جراحـــان ارتوپدی ایران تصمیم
گرفته که در شروع برنامه علمی ارتوپدی خود امسال اولین بخش را به آموزش و باال بردن مهارت پرستاران گرامی اختصاص دهد ،این دوره
تئوریک پرستاری ارتوپدی همزمان با کنگره سراسری جامعه جراحان ایران (از تاریخ  20-24اردیبهشت ماه  1395در مرکز همایش های
رازی) برگزار میگردد.
موضوعاتی همچون« :پرستاری و توانبخشی در ارتوپدی ،کلیات تروما ،تغذیه در ترومای ارتوپدی ،ترومای کودکان ،ترومای سالمندان ،شکستگیهای
باز ،سندروم کمپارتمان ،پرستاری در جراحی ارتوپدی ،گچ و مسائل آن و  »....در این برنامه مطرح گردیده و اساتید برجسته رشتههای مختلف نیز
در این جلسه حضور خواهند یافت.
از آنجایی که محدودیت شرکت برای همکاران پرستار در برنامه ارتوپدی وجود دارد ،خواهشمند است هرچه سریعتر افراد موردنظر خود را به این
دفتر اعالم فرمائید.

				

								
			

دکتر غالمعلی عکاشه

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران
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کنگرههایآتی
بیست و چهارمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران
باطالع اساتید گرامی میرساند بیست و چهارمین کنگره انجمن جراحــان ارتوپدی ایران از تاریـخ  5-9مهرماه 1395

( ) 26th –30 September 2016در تهران برگزار می گردد .دبیر علمی امسال کنگره آقای دکتر سید محمدجواد مرتضوی

(جراح ارتوپد ،متخصص جراحی هیپ) استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند که امیدواریم با راهنمایی و برنامه ریزی
دقیق ایشان ،کنگرهای پربار و با موفقیت برگزار نماییم.

اموراجرایی
دعوتمهمانان :در راستای اجرای بیست و چهارمین کنگره انجمن ،هیئت مدیره انجمن و روسای محترم گروههای تخصصی

اقدام به دعوت اساتید برجسته داخلی و خارجی نمودهاند ،از جمله اساتید مدعو عبارتند از :دکتر جواد پرویزی ،دکتر

بهروز اکبرنیا (آمریکا) ،دکتر محمد اسماعيلي مجد (آمریکا) ،دکتر مسعود شفافی (انگلستان) ،دکتر محمد عزیزبیگ مهاجر

(اتریش) ،دکتر کیوان مزدا (فرانسه) ،دکتر حسین مهدیان (انگلستان) ،دکتر علی نارونی (انگلستان) ،دکتر کیوان نجومی

(امارات متحده عربی) ،دکتر جسی ژوپیتر  ،دکتر دیگو فرناندنز  ،دکتر جان برچ ،دکتر چارلز جانستون ،دکتر دیوید پدوزسکی
از امریکا و ....

ارسالخالصهمقاالت

از همکاران محترم درخواست می گردد تا مقالههای علمی خویش را جهت شرکت در بیست و چهارمین کنگره انجمن ،به دفتر

انجمن ارسال نمایند .فرم فراخوان مقاله در انتهای خبرنامه میباشد.

شرایطثبتنام
مبلغ ثبت نام کنگره
اعضا 2.000.000 :ريال
غير اعضا 4.500.000 :ريال

شایان ذکر است :پیش ثبت نام تا قبل از مهرماه شامل پانصد هزار ریال تخفیف میگردد.
حق عضويت ساالنه انجمن براي سال  1395مبلغ  2.000.000ريال است.

از اعضاي محترم انجمن تقاضا ميشود حق عضويت ساالنه خود را همراه با حق ثبتنام کنگره پرداخت نمايند.
دستياران :دستياران با ارائه معرفينامه از گروه بصورت رايگان ميباشد.
تلفنهای تماس جهت کسب اطالعات بیشتر 88993934 :و 88993935
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کنگرههایآتی
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لبخند–زهرخند
با اشک هایت آتش دلم را خاموش کن
اما نه چندان که زندگی ام را با سیل آن ویران کنی

مژه هایت بلند و مرطوب چشمانت فریبنده و بی قرار
وقتی که این دو در انتظار صدایی است که هرگز نمی شنود

ماهی سیاه کوچولو به ماهی قرمز کوچولو گفت :شب عید غذا چه داریم؟
گفت سبزی پلو با ماهی سفید

مرد گفت مشکل دارم ،زن خندید! زن گفت مشکل دارم ،مرد بسیار گریست!

بار بر دو قوزه از مشکالت راه رفتن صحبت میکرد و باربر بی قوز از نداشتن جایی که بار را بر آن آویزان کند!

مرد و زن کنار هم کمی شکالت مشکالت را خوردند ،دیدند خیلی هم بدطمع نیست!

سبزه گره میزد که شوهر بکند ،خواهرش طالق گرفت!

مرد به زن گفت دوستت دارم! آئینه خندید!

خنده مرد مثل گریه زن است «دروغ».
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انتشاراتهمکار
مهکار گرامي

اين صفحه به کتب تاليف شده مشا اختصاص دارد،
مشا نيز مي توانيد تصوير کتاب خود را جهت اطالع مهکاران
در اين صفحه درج مناييد.
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کتاب پروفسور پرویزی با دریافت مبلغ ناچیزی در
دسترس همکاران و عالقمندان قرار میگیرد .خواهشمند
است جهت کسب اطالعات بیشتر با دفتر انجمن تماس

حاصل فرمائید.

تلفنهای انجمن88993934 - 88993935 :

انجمن های علمی در همه جای جهان و از جمله در کشور ما اهداف درازمدتی را دنبال میکنند که دستاوردهای علمی در
رشتههای مورد نیاز انجمن در قله این هدفها قرار میگیرد.
استفاده از چاپ و نشر آثار بدیع ارتوپدی و تدوین و انتشار مقاالت در چهارچوب کنفرانس ها و کنگرهها و چاپ مجالت
و کتابهای مفید میتواند در این راستا ماندگار و تأثیرگذار باشد.
کتاب حاضر که بیشک نویسنده آن نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان بهعنوان یکی از برترینهای ارتوپدی شناخته
میشود ،برای ما دانشآموزان این رشته و همکاران مجرب میتواند آموزنده و پربار باشد.
ترجمه سلیس و علمی کتاب حاضر توسط آقای دکتر مرتضوی و همکارانشان زیبایی آموزنده این کتاب را مضاعف کرده
است .انجمن ارتوپدی ایران افتخار میکند بتواند در راه علم ارتوپدی جهان قدمهای کوچک ولی ماندگاری بردارد.
هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران
21
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آئیننامهانتخاباتی
آیین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی
موضوع بند  1ماده 3
مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی
دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی
آذرماه 1394

مقدمه

به موجب مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ  1370/8/7شورایعالی انقالب فرهنگی ،کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی

متولی صدور مجوز تاسیس ،تجدید پروانه فعالیت و نظارت بر حسن انجام کار انجمنهای علمی علوم پزشکی است .از جمله وظایف این
کمیسیون تدوین و تصویب دستورالعملها ،ضوابط و آئین نامههای مورد عمل و اجرای آنهاست .باتوجه به اینکه حدود دو دهه از آخرین

آئین نامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات انجمنهای علمی گذشته و امروزه شاهد رشد کمی و کیفی انجمنهای علمی گروه پزشکی و

از طرفی ارتقای جایگاه و توجه ویژه به آنها به عنوان سازمانهای مردم نهاد علمی هستیم ،به روزآوری آئین نامه انتخابات انجمنهای علمی
اجتناب ناپذیر است .لذا دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی برحسب وظیفه قانونی و نظارتی خود و به موجب بند  1و 9

ماده  3آئین نامه اجرایی شرح وظایف کمیسیون با هدف اصالح ضوابط و افزایش کارآیی این آئین نامه ،شفافیت و قانونمندی هرچه بیشتر
فرآیند انتخابات هیئت مدیره انجمنهای علمی ،افزایش مشارکت و حضور متخصصین رشته های گوناگون در انجمن های علمی مرتبط و

اطالع رسانی به مسئولین و جامعه پزشکی از ضوابط و قوانین مربوطه اقدام به تدوین و تصویب «آئین نامه انتخابات انجمنهای علمی گروه
پزشکی» نموده و بدیهی است که از تاریخ ابالغ به انجمنهای علمی تحت پوشش الزم االجرا و مالک عمل خواهد بود.
ماده  :1تعریف واژه ها
به منظور رعایت اختصار واژه های زیر در این آئین نامه به کار می رود:
انجمن :تشکلی است که برمبنای مصوبه شماره  262مورخ  1370/8/7شورای عالی انقالب فرهنگی و به موجب پروانه فعالیت اخذ شده از کمیسیون
انجمنهای علمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شکل گرفته و یا در شرف تأسیس میباشد.
کمیسیون :منظور ،کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی است که در راستای موضوع ماده  4مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای عالی
انقالب فرهنگی در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده است.
دبیرخانه کمیسیون :منظور ،دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.
وزارت :منظور ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.

باتوجه به راه اندازی سامانه انجمن های علمی و امکان برگزاری انتخابات به روش غیرحضوری و الکترونیک ،مواد و بندهای مرتبط در این آئین نامه
برطبق دستورالعمل انتخابات الکترونیک خواهد بود.
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ماده  :2زمان برگزاری مجمع عمومی با دستور انتخابات

باتوجه به مدت اعتبار پروانه فعالیت انجمنهای علمی گروه پزشکی (سه سال) ،هیئت مدیره انجمن باید شش ماه قبل از اتمام مهلت

قانونی نسبت به معرفی کمیته انتخابات به دبیرخانه کمیسیون اقدام نمایند.

تبصره :در صورت عدم امکان برگزاری مجمع عمومی در مهلت قانونی و با دالیل موجه ،بادرخواست هیئت مدیره وقت و موافقت کمیسیون ،مدت
اعتبار پروانه حداکثر برای یک دوره شش ماهه قابل تمدید است .در این صورت هیئت مدیره انجمن موظف است درخواست خود را شش ماه قبل از
پایان مهلت قانونی با ذکر دالیل به کمیسیون تقدیم نماید.
ماده  :3آگهی دعوت جهت برگزاری مجمع عمومی با دستور انتخابات
آگهی دعوت جهت شرکت اعضا در مجمع عمومی با دستور انتخابات ضمن درج تاریخ انتشار باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:
الف) نام انجمن
ب) نوع مجمع عمومی و دستور جلسه
ج) نوبت مجمع (اول یا دوم)
د) تاریخ ،ساعت ،محل برگزاری و نشانی کامل و دقیق آن
ه) نحوه صدور برگه حضور در مجمع
و) نحوه و مهلت ثبت نامه نامزدهای انتخابات هیئت مدیره و بازرسان
ماده  :4شرایط انتخابات در انجمنهای جدیدالتاسیس
 3/1هیئت موسس موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از اخذ موافقت تاسیس انجمن از کمیسیون ،نسبت به برگزاری اولین مجمع عمومی
عادی اقدام و انتخابات انجمن را برگزار نماید .در غیراینصورت مجوز مربوطه لغو و هر هیئت موسس دیگری نیز میتواند درخواست تشکیل آن انجمن
را نماید .در این صورت هیئت موسس قبلی حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
تبصره :در صورت ارائه عذر موجه و درخواست تمدید ،قبل از اتمام مهلت شش ماهه از سوی هیئت موسس و با موافقت کمیسیون ،این دوره حداکثر
تا سه ماه قابل تمدید است.
 – 3/2در اولین مجمع انجمنهای جدید التاسیس ،هیئت موسس وظایف کمیته انتخابات را برعهده داردو.
 -3/3دعوت اولین مجمع عمومی انجمن جدید التاسیس ،از طریق روزنامه کثیراالنتشار و همچنین سایر شیوه های نوین اطالع رسانی که در آن
دعوت به عضویت در انجمن نیز آگهی شده است ،صورت میگیرد.
 -3/4در اولین مجمع عمومی انجمنهای جدیدالتاسیس ،ابتدا اساسنامه به تصویب مجمع رسیده و سپس انتخابات برگزار میگردد.
ماده  :5شرایط تشکیل کمیته انتخابات
 – 5/1در هر انجمن شش ماه قبل از پایان اعتبار پروانه فعالیت در هر دوره ،کمیته انتخابات هیئت مدیره و بازرسان جدید تشکیل و طی نامهای
رسمی به دبیرخانه کمیسیون معرفی میگردند.
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آئیننامهانتخاباتی
 – 5/2اعضای کمیته انتخابات
الف) دبیر انجمن

ب) نماینده دبیرخانه کمیسیون انجمنهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بعنوان ناظر با ابالغ رسمی دبیر کمیسیون ،دبیرخانه کمیسیون یک
نفر را با صدور ابالغ رسمی بعنوان ناظر ،در هر کمیته انتخابات تعیین مینماید .این نماینده صرفاً در چارچوب شرح وظایف تعیین شده عمل خواهد کرد.

ج) بازرس اصلی انجمن
د) سه نفر از اعضای ارشد (پیشکسوت) انجمن به انتخاب هیئت مدیره
 -5/3اعضای کمیته انتخابات به استثنای مورد بند الف و ج ماده  5/2نباید عضو فعلی هیئت مدیره و یا کاندیدای عضویت در دوره آتی هیئت مدیره باشند.
 – 5/4اعضای کمیته انتخابات با حکم رئیس هیئت مدیره منصوب میشوند و در اولین جلسه کمیته از بین اعضاء یک نفر به عنوان رئیس کمیته
انتخاب و تعیین میگردد.
 – 5/5شرح وظایف نماینده دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی
-

نظارت بر حسن انجام وظایف کمیته انتخابات

-

نظارت بر انجام دقیق مفاد اساسنامه انجمن و آئین نامه انتخابات

-

شرکت در جلسات کمیته انتخابات و امضای صورتجلسات (بدیهی است امضای صورتجلسات توسط نماینده کمیسیون انجمن به منزله تائید

صورتجلسات بوده و لذا دقت در این امر ضروری است)
-

اخذ لیست نهائیی کاندیداهای بررسی شده و لیست نهایی اعضای پیوسته انجمن و تحویل آن در موعد مقرر به دبیرخانه کمیسیون

 -5/6شرح وظایف کمیته انتخابات
-

انجام کلیه مقدمات قانونی الزم جهت برگزاری مجمع عمومی عادی و انتخابات هیئت مدیره و بازرسان جدید انجمن وفق جدول زمانبندی

تعیین شده در این آئین نامه
-

نظارت بر حسن اجرای دقیق فرآیندهای قانونی مربوطه در چارچوب زمانبندی اعالم شده

-

تشکیل جلسات بررسی و تایید رزومه و انطباق با ضوابط کاندیدای انتخابات هیئت مدیره و بازرسان جدید

-

اعالم نتایج بررسی به صورت رسمی به هر یک از داوطلبین و دبیرخانه

-

اطالع رسانی کامل و دقیق به اعضای پیوسته انجمن در خصوص رزومه و برنامه های پیشنهادی کاندیدا از طریق سایت رسمی انجمن یا

انتشارات مکتوب در چارچوب جدول زمانبندی تعیین شده در این آئین نامه
بدیهی است اطالع رسانی باید با استفاده از شیوه های مرسوم و نوین به نحوی انجام گردد که اکثریت اعضای پیوسته انجمن در فرصت مقتضی قبل از
حضور در مجمع انتخابات آگاهی و شناخت کاملی از رزومه و برنامه های پیشنهادی کاندیدای عضویت در هیئت مدیره و بازرس جدید بدست آوردند.
-

کنترل لیست اعضای پیوسته انجمن و احراز شرایط رای دهندگان و ارسال لیست نهایی به دبیرخانه کمیسیون

-

ثبت و ضبط و نگهداری کلیه مستندات و صورتجلسات مربوطه در بایگانی مستقلی در محل انجمن

تبصره  :1توسط اعضای کمیته صرفاً با هدف انطباق با ضوابط و قوانین اعالم شده قبلی و تطبیق سوابق اعالم شده توسط فرد کاندیدا در فرم ثبت نام
با مستندات ارائه شده بعنوان رزومه وی اقدام نموده و الزمست از هرگونه برخورد سلیقهای پرهیز نمایند.
تبصره  :2در انتخاب صفحات روزنامه برای درج آگهی ،صفحات اصلی موردنظر است و انتشار آگهی در قسمت نیازمندیها و سایر ضمائم در صورتی
است که بخشی اختصاصی برای درج آگهی های مجامع یا شرکتها در قسمت های مذکور معین و مشخص شده باشد.
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تبصره  :3مقام دعوت کننده مکلف است نسخه ای از آگهی مجمع عمومی را جهت اطالع و امکان حضور نماینده ناظر (موضوع تبصره  1ماده 10
آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون) به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند.
ماده  :6جدول زمانبندی برگزاری مجمع عمومی انتخابات
اقدامات

زمان

 6ماه قبل از پایان اعتبار پروانه فعالیت ( 3ماه تشکیل کمیته انتخابات و صدور احکام اعضاء توسط رئیس انجمن و اعالم اسامی به کمیسیون
قبل از تاریخ انتخابات)

پس از تشکیل کمیته انتخابات (حداکثر ظرف انتشار فراخوان جهت ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسین از طریق درج آگهی در روزنامه های اکثیر
االنتشار ،وب سایت رسمی انجمن ،نشریات رسمی انجمن و عنداللزوم ارسال پیامک به اعضاء
مدت  10روز)
 20روز بعد از فراخوان کاندیداتوری

پایان مهلت ثبت نام و تحویل مدارک کاندیدا ،شروع بررسی مدارک و  CVکاندیداها توسط کمیته انتخابات

 2ماه قبل از تاریخ انتخابات

اعالم اسامی کاندیداها و نتیجه نهایی بررسی کمیته انتخابات به دبیرخانه کمیسیون و نیز خود کاندیداها

 45روز قبل از تاریخ انتخابات

رسیدگی به اعتراضات احتمالی توسط دبیرخانه کمیسیون

 1ماه قبل از تاریخ انتخابات

درج آگهی برگزاری مجمع عمومی با دستور انتخابات در روزنامه کثیر االنتشار و نیز اطالع رسانی به سایر روشهای
مرسوم و تعیین دستور جلسه

 20روز قبل از تاریخ انتخابات

اعالم نهایی اسامی کاندیداهای واجد و برنامه های پیشنهادی شرایط از طریق سامانه انجمن ،نشریه ،خبرنامه
رسمی انجمن و سایر روشهای مرسوم (تحویل لیست نهایی کاندیداها به دبیرخانه کمیسیون توسط نماینده
دبیرخانه در کمیته انتخابات)

 10روز قبل از تاریخ انتخابات
روز انتخابات (تا قبل از شروع جلسه)
روز انتخابات

بررسی و تعیین لیست نهایی اعضاء پیوسته انجمن و تهیه برگ های آرا و هماهنگی با دبیرخانه کمیسیون توسط
کمیته انتخابات (تحویل لیست نهایی اعضاء به دبیرخانه کمیسیون توسط نماینده دبیرخانه در کمیته انتخابات)
تایید واجد شرایط بودن حاضرین در جلسه (اعضاء پیوسته) توسط کمیته انتخابات
پایان کار کمیته انتخابات با ارائه گزارش به مجمع و تشکیل هییت رئیسه موقت جلسه و برگزاری انتخابات

حداکثر  1ماه پس از انتخابات

تایید صحت انتخابات و صالحیت هیئت مدیره و بازرسین توسط کمیسیون انجمن های علمی

حداکثر  2ماه پس از انتخابات

اعالم رای کمیسیون به انجمن و برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره منتخب جهت تعیین ارکان هیئت رئیسه

حداکثر  3ماه پس از انتخابات

ارسال صورتجلسه هیئت مدیره به دبیرخانه کمیسیون و صدور پروانه فعالیت دوره جدید

ماده  :7شرایط فراخوان ثبت نام کاندیدای انتخابات
 -7/1انتشار فراخوان از طریق آگهی در روزنامه کثیراالنتشار تعیین شده در اساسنامه و وب سایت انجمن (در صورت داشتن سایت) و سایر شیوه
های نوین اطالع رسانی انجام می پذیرد.
 -7/2درج شرایط کاندیداتوری ،تاریخ ،آغاز و پایان مهلت قانونی ثبت نام و آدرس کامل ارسال و یا تحویل مدارک در آگهی فراخوان الزامی است.
 -7/3ذکر مدارک الزم شامل رئوس مهمترین سوابق علمی و اجرایی (رزومه) ،برنامه پیشنهادی ،تصویر کارت ملی ،صفحه اول شناسنامه (در صورت
داشتن توضیحات صفحه آخر نیز ارائه گردد) و یک قطعه عکس جدید.
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آئیننامهانتخاباتی
ماده  :8شرایط کاندیداتوری انتخابات
 – 8/1واجد شرایط مقرر در اساسنامه مورد عمل انجمن
 -8/2تابعیت رسمی کشور جمهوری اسالمی ایران
 -8/3التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -8/4نداشتن سوء پیشینه انتظامی و کیفری که موجب محرومیت از حقوق حرفه ای و اجتماعی شده باشد.
 -8/5تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانونی اساسی کشور
تبصره :1کاندیداتوری هیچ فردی بدون ارائه درخواست مستند وی و تکمیل فرم های مربوطه قابل بررسی در کمیته انتخابات نخواهد بود.

تبصره  :2هر فرد بطور همزمان حداکثر در هیأت مدیره دو انجمن میتواند عضو باشد اما محدودیتی در عضویت انجمن بعنوان عضو پیوسته یا وابسته
وجود ندارد.
تبصره  :3چنانچه هر یک از کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره سهام دار شرکت های واردات ،ساخت و توزیع دارو یا وسایل آرایشی بهداشتی و

همچنین تجهیزات پزشکی مرتبط با رشته تخصصی انجمن باشند باید کتباً به کمیته انتخابات اعالم و به نحو مقتضی به طاالع مجمع عمومی برسد.
همچنین در صورت عضویت فرد سهام دار در هیئت مدیره انجمن ،بدون کسب مجوز و تصویب در هیئت مدیره انجام معامله به 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 جزئیات معامله باید
به اطالع بازرس انجمن رسیده و بازرس گزارش خود را در اولین مجمع عمومی انجمن به مجمع ارائه نماید.
تبصره  :4هر عضو منتخب هیئت مدیره انجمن حداکثر میتواند در  2دوره متوالی کاندیدای تصدی در یکی از سمت های رئیس ،دبیر و یا خزانه دار
انجمن باشد.
ماده  :9نماینده کمیسیون
نماینده تام االختیار کمیسیون با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه معتبر از دبیر کمیسیون در کلیه مراحل انتخابات حضور می یابد.
تبصره  :1عدم حضور نماینده کمیسیون در مجمع انتخابات به منزله رسمیت نیافتن مجمع بوده و تصمیمات آن فاقد اعتبار میباشد.

تبصره  :2صرف حضور نماینده کمیسیون در مجمع عمومی انتخابات مبین صحت اقدامات انجام شده و تصمیمات متخذه نخواهد بود ،اگرچه امضا
مدارک و اسناد و صورتجلسات توسط ایشان ضروری است.

ماده  :10شرایط رای دهندگان
-10/1تنها اعضای پیوسته انجمن که عضویت آنها توسط کمیته انتخابات محرز شده باشد دارای حق رای در انتخابات می باشند.
 -10/2مالک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال میباشد که حداقل تا  15روز قبل از زمان برگزاری انتخابات حق
عضویت ساالنه خود را بطور کامل و مستند به حساب انجمن پرداخت کرده باشند.
 -10/3اعضای ثابت انجمن برای حضور در مجمع و اخذ برگه رای باید کارت عضویت ارائه نمایند.
تبصره :در اولین مجمع عمومی انجمن جدید التاسیس ،گواهی صادره هیأت موسس مبنی بر احراز شرایط عضویت و تصدیق پرداخت مبلغ حق
عضویت ،مجوز حضور در مجمع است.
 -10/4در مجامع عمومی عادی با دستور انتخابات ،هر یک از اعضای انجمن میتواند نمایندگی تام االختیاری از میان اعضاء پیوسته انجمن برای حضور
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در مجمع و اعمال رأی تعیین نماید( .هر نفر صرفاً وکالت یک نفر را میتواند در اختیار داشته باشد و در صورت برگزاری انتخابات بصورت غیرحضوری
نظیر انتخابات الکترونیک و یا پستی وکالت پذیرفته نیست)
تبصره  :1تأیید نمایندگی های موضوع ماده  10/4با مقامات کمیته انتخابات میباشد .بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید درخواست
خود را کتباً با امضای رسمی و مهرنظام پزشکی و برای گروههای غیربالینی با امضای رسمی و اثر انگشت در فرصت مقتضی قبل از روز جلسه مجمع
انتخابات به دفتر کمیته انتخابات ارائه نماید.
تبصره  :2وکالت و نمایندگی حضور در مجمع و اعمال رأی بصورت مطلق و تام االختیار اعطاء میشود و هرگونه ادعای بعدی عضو مبنی بر مقید و
محدود بودن نمایندگی ،از جانب کمیته انتخابات مسموع نخواهد بود.
تبصره :3حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است و با حضور عضو ،هرگونه وکالت و اثرات بعدی آن ملغی میباشد.
تبصره  :4در صورت اثبات رای توام عضو و نماینده وی در جلسه مجمع ،مراتب توسط کمیته انتخابات و یا نماینده کمیسیون به دبیرخانه کمیسیون
جهت برخورد انضباطی ارجاع خواهد شد.
تبصره  :5اعضای پیوست شعب استانهای انجمن فقط در صورتی میتوانند در مجمع عمومی انجمن علمی مرکزی با حق رأی شرکت نمایند که
بعنوان عضو پیوسته انجمن مرکزی حق عضویت ساالنه پرداخت کرده باشند.
ماده  :11شیوه رأی گیری
باتوجه به وسعت جغرافیایی کشور و پراکندگی گسترده اعضاء و به منظور مشارکت حداکثری اعضای پیوسته ،هیات مدیره موظف است شیوه برگزاری
انتخابات را در یکی از مجامع قبلی انجمن به تصویب اکثریت اعضا رسانده و قبال به تایید دبیرخانه کمیسیون نیز برسد.
تبصره :با راه اندازی سامانه الکترونیکی ،کلیه انتخابات به شیوه الکترونیک برگزار خواهد شد.
ماده  :12سایر شرایط برگزاری انتخابات
 -12/1کمیته انتخابات مکلف است ورقه حضور و غیابی را که اعضاء یا نمایندگان تام االختیار در بدو ورود به جلسه امضاء نموده اند و صورت اسامی
کل اعضای مجاز به حضور در جلسه را در اختیار رئیس مجمع برای احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترلهای الزم قرار دهد.
 -12/2رأی گیری در کلیه مجامع عمومی عادی انتخابات اعضاء هیات مدیره و بازرسان ،که به صورت حضوری برگزار میگردد الزاماً بصورت کتبی
(با برگه رأی) خواهد بود.
 -12/3انجمن مکلف است پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی حضوری با دستور انتخاب هیئت مدیره ،برگه های رأی را به تعداد اعضاء بصورت
چاپی تهیه تا در جلسه با نظارت نماینده کمیسیون بین اعضاء یا نمایندگان تام االختیار آنها توزیع نماید .برگه های مذکورباید ممهور به مهر انجمن و
مهر دبیرخانه کمیسیون و متضمن نام کامل انجمن ،عنوان جلسه مجمع و تاریخ برگزاری آن و دستور جلسه مربوطه بوده و در سربرگ آن نیز امکان
درج مشخصات فرد رأی دهنده وجود داشته باشد .لذا انجمن مربوطه می بایستی هماهنگی الزم را جهت تهیه برگ های آراء و سایر موارد مندرج
در این آئین نامه با کمیته انتخابات انجام دهد.
تبصره :وظیفه کمیته انتخابات تا زمان شروع جلسه مجمع عمومی و انتخابات است و با آغاز جلسه ،هیئت رئیسه سنی (موقت) توسط اعضاء حاضر
در جلسه مجمع تعیین و ایشان اداره جلسه و اقدامات بعدی را برعهده خواهند داشت.
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آئیننامهانتخاباتی
 -12/4کمیته انتخابات مکلف است پیش از برگزاری جلسه مجمع ،صورت اسامی کاندیداهای مربوط را که با ترتیب الفبایی و ذکر نام و نام خانوادگی
بصورت کامل و قید پسوندها تنظیم شده ،به نحو مقتضی در بدو ورود به جلسه به اطالع اعضاء یا نمایندگان تام االختیار آنها برساند.
تبصره :لیست اسامی کاندیدا نباید به نحوی تنظیم گردد که در مخاطبین شائبه تبلیغ برای فرد یا افرادی خاص از بین کاندیدا را ایجاد نماید.
 -12/5در جلسات مجمع عمومی عادی که انتخابات هیأت مدیره و یا بازرسان را در دستور کار خود دارد ،داوطلبان تصدی سمت های مذکور میتوانند
در مهلتی که به تساوی برای هر یک از آنها توسط رئیس جلسه اعالم میشود ،اقدام به معرفی خود نمایند.
 -12/6در صورت عدم حضور کاندیدا در جلسه مجمع چنانچه غیبت وی با عذر موجه (مأموریت ،سفر حج ،شرکت در کنگرههای بین المللی و موارد
مشابه) بوده و قب ً
ال به تشخیص و تائید کمیته انتخابات رسیده باشد ،پذیرش کاندیداتوری وی بالمانع است .در غیر اینصورت عدم حضور کاندیدا در
جلسه مجمع انتخابات موج زوال حق کاندیداتوری خواهد بود.
 -12/7در موارد رأی گیری کتبی ،توزیع برگ رای و جمع آوری آراء توسط افراد امین و منتخب هیئت رئیسه انتخابات و شمارش آنها توسط هیئت
رئیسه مذکور انجام شده و نتایج در فرم های مخصوص متضمن دستور جسله ثبت میشود .پس از شمارش آراء بایستی کل آراء مأخوذه ،آراء موافق و
مخالف و آراء سفید و آراء باطل در صورتجلسه ثبت شوند.
تبصره :1شمارش آرای انتخابات در فرم های مجزا و متضمن اسامی کاندیداها صورت میگیرد .هیئت رئیسه جلسه مکلف است ذیل کلیه فرمهای
شمارش آراء را امضاء نمایند.
تبصره  :2به هنگام شمارش آرای انتخابات ،کاندیداها میتوانند با صالحدید و اجازه هیئت رئیسه جلسه بنحوی که موجب اخالل در نظم و جریان
احتساب آراء نگردد ،در محل شمارش حضور یافته و بر جریان امر نظارت نمایند.
تبصره  :3چنانچه در میان کاندیداها افرادی دارای نام و نام خانوادگی مشترک باشند باید در برگه رأی بنحوی پیش بینی شود که از اختالط آرای
مذکور جلوگیری گردد و چنانچه علیرغم تمهیدات پیش بینی شده باز هم اختالطی بروز گردد ارای مذکور بطور مساوی بین ایشان تقسیم خواهد شد.
تبصره  :4در صورتی که نام یک کاندیدا در برگه رأی تکرار شده باشد ،صرفا یک رأی محاسبه میگردد.
 -12/8چنانچه برخی کاندیداها برای بدست آوردن سمت اصلی یا علی البدل ،ارای مساوی کسب نمایند ،مالک انتخاب آنها به یکی از سه صورت زیر
خواهد بود:
الف) انصراف کتبی یکی به نفع دیگری
ب) رأی گیری مجدد بین دو نفر در صورت حضور اکثریت اعضاء
ج) قرعه کشی توسط هیئت رئیسه جلسه
 -12/9چنانچه در برگه رأی بیش از تعداد اعضای مورد نیاز هیأت مدیره و بازرسان انجمن نوشته شده باشد اسم یا اسامی مازاد از انتهای لیست حذف
خواهند شد.
 -12/10چنانچه نام کاندیدائی در سمتی غیر از سمت اعالم شده جهت کاندیداتوری در برگ رأی ثبت گردد فاقد اعتبار است.
 -12/11انجمن موظف است عکس ،سوابق (رزومه) و برنامه پیشنهادی کاندیدا را بالفاصله پس از تأیید شرایط و سوابق توسط کمیته انتخابات ،در
وب سایت انجمن درج نماید.
 -12/12اعضای هیأت مدیره با اکثریت نسبی آرای اعضا پیوست انجمن انتخاب خواهند شد.
 -12/13هرگونه دخالت غیر مسئوالنه ،عدم بی طرفی و رعایت نکردن مفاد اساسنامه در روند پیش از برگزاری انتخابات توسط کمیته انتخابات( ،از
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زمان تشکیل کمیته انتخابات تا آغاز جلسه) و نیز هئیت رئیسه موقت جسله ( در زمان برگزاری مجمع عمومی) که توسط نماینده احراز شود
پس طرح در کمیسیون میتواند منجر به ابطال انتخابات گردد .در این صورت دبیرخانه کمیسیون در خصوص تکرار انتخابات و شرایط آن تعیین
تکلیف خواهد نمود.
 -12/14کمیته انتخابات فقط با رعایت تمام شرایط زیر میتواند انتخابات را به سایر روشهای مرسوم (به استثنای شیوه الکترونیک) غیر از رأی
گیری حضوری برگزار نماید:
الف) پیشنهاد برگزاری شیوه انتخابات با اکثریت آراء اعضای هیئت مدیره به مجمع
ب) تصویب در جلسه مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء
ج) اعالم به دبیرخانه کمیسیون
 -12/15عالوه بر اعضای پیوسته ،اشخاصی که بنا به وظیفه شغلی خود مسئولیتی را در مجمع دارا هستند مانند نیروهای اتنظامی و امنیتی،
نیروهای خدماتی ،فیلمبردار و  ...میتوانند با هماهنگی قبلی و کسب مجوز از کمیته انتخابات در مجمع حضور یابند.
تبصره :در صورت برگزاری انتخابات به روشهای غیرحضوری ،برگزاری مجمع عمومی عادی قبل از انتخابات جهت ارائه عملکرد هیات مدیره و تراز
مالی و گزارش بازرس توسط انجمن الزامی است.
 -12/16در آن دسته از انجمن هایی که از ترکیب چند رشته تشکیل گردیده اند نسبت حضور در ترکیب هیئت مدیره براساس شرایط مندرج
در اساسنامه خواهد بود.
ماده  :13بررسی صحت انتخابات
 -13/1رسیدگی نهایی به صالحیت منتخبین مجمع (اعم از صالحیت عمومی و تخصصی) ،اعتراضات در هر مرحله صرفاً در صالحیت کمیسیون
میباشد .کمیسیون دالیل رد صالحیت را به صورت کمتوب و محرمانه به فرد مورد نظر اعالم مینماید و حق اعتراض محفوظ میباشد.
 -13/2پس از برگزاری انتخابات ،نتایج در جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی بررسی و نتیجه بررسی به اطالع انجمن مربوطه ابالغ
میگردد.
 -13/3پس از تأیید نهایی نتایج انتخابات در کمیسیون انجمن های علمی ،هیأت مدیره انجمن موظف است حداکثر ظرف مدت دوهفته اسامی
رئیس ،دبیر و خزانه دار انجمن را جهت صدور پروانه فعالیت به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند.
 -13/4صدور پروانه فعالیت انجمنها توسط دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی صورت میگیرد و مدت اعتبار آن سه سال است و هیئت مدیره
جدید موظف است بالفاصله نسبت به ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
 -13/5تا صدور پروانه جدید مسئولیت اداره انجمن برعهده هیأت مدیره قبلی است.
 -13/6هرگونه اعتراض و یا شکایتی در رابطه با کلیه مراحل انتخابات باید حداکثر ظرف مدت  7روز کاری پس از زمان برگزاری بصورت کتبی و
همراه با مستندات و ذکر مشخصات کامل معترض یا شاکی به دبیرخانه کمیسیون تسلیم گردد.
این آئین نامه در  13ماده 44 ،بند و  25تبصره در تاریخ  94/6/16به تصویب کمیسیون رسیده و از زمان ابالغ الزم االجرا میباشد.
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دریچه

یکی از همکاران خوب ارتوپدمان جناب آقای دکـتر بابک صابری
میباشند که در زمینه نویسندگی برای کودکان فعالیت دارند ایشان با
تازگی برنده یک جایزه مهم نیز در این زمینه شدهاند.

جایزه تصویرگری کوله پشتی به کتاب"یک دوست بزرگ"

باسالمخدمتهمکارانمحترم؛
اینبار میخواهیم شما را با چهرهای دیگر از ارتوپدی آشنا نماییم.
چهرهای متفاوت از خصوصیات علمی و ...
خوشحال میشویم اگر شما نیز فعالیت دیگری دارید آنرا جهت به
اشتراک گذاشتن با دیگر همکاران برایمان ارسال نمایید.

پروژه اجتماعی کتابخانه شهر وتزلر آلمان با عنوان "کتابخوانی در
خانواده" با همکاری موسسه تحقیقاتی متن و تصویرگری کتاب شهر
برمن ،تصمیم به اعطای جایزه ی نقدی  ۱۰۰۰یورویی به بهترین کتاب
تصویری سال  ۲۰۱۵گرفتند.
از میان کتاب های تصویری که دربازه زمانی  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۵منتشر شده
بودند ۲۶۸ ،اثر برای بررسی انتخاب شد .این جایزه توجـه ویژه ای به
آن دسته از کتاب های تصویری دارد که موجب تقویت روحیه و رشد
فکری کودکان می شود .برنده جایزه امسال تصویرگری کوله پشتی
کتاب «یک دوست بزرگ» نوشته بابک صابری و به تصویرگری مهرداد
زائری است که توسط انتشارات  Baobab Booksمنتشر شده است
که از ناشران معتبر سوییس است که در زمینه معرفى فرهنگهاى
گوناگون و ارتباط آن ها با یکدیگر فعالیت می کند.
بابک صابری جراح ارتوپد و مدیرانتشارت کودکان است و در شهر
یزد زندگی می کند و تاکنون چند کتاب برای کودکان نوشته است.
پیش از این نیز داستانهای دیگرى از بابک صابرى همچون دوست من
عنکبوت به اسپانیایی ،دختر بىبى گالب به زبان عربی و کالغ مشکوک
به زبانهای عربى و چینى و کتاب کالغ سیاه به سفر میرود به زبانهای
عربى و انگلیسى چاپ و منتشر شده است.
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درخواستمعرفيمقاله

بيست و چهارمین كنگره ساالنه انجمن جراحان ارتوپدي ايران
 5 -9مهر  – 1395تهران ()26th -30 Sept 2016
خالصه مقاله بايد در چهار بخش مقدمه ،روش ،يافتهها ،و بحث و نتيجهگيري و حداكثر بين  100تا  150كلمه در فضاي خالي پشت
صفحه تدوين گردد.
شايسته است از ارسال مقاالت مروري خودداري فرماييد.
الزم بذکر است که مدت زمان ارائه هر مقاله در کنگره بین  6تا  8دقيقه ميباشد.
ت ميشود ،در صورت پذيرش در كتابچه
توجه :خالصه مقاله به همان صورتي كه درياف 
خالصه مقاالت چاپ خواهد شد و مسئوليت هرگونه اشكال محتوايي به عهده نويسنده
مقاله است .بنابراين تقاضا ميشود تايپ شده و بدون اشكاالت اماليي و انشايي به صورت
سيدي يا ايميل ارسال نماييد.
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