
 جراحان دهان و فک و صورت ایرانعلمی عضو هیئت مدیره انجمن فعالیت اجرایی به عنوان کلی برنامه 

. است کرده معرفی انجمن) بودن مستقل( دولتی غیر و انتفاعی غیر پایه دو بر را علمی انجمن فعالیت محور انجمن، اساسنامه-1
رعایت  .نماید می فعالیت مربوطه فنی و تخصصی تحقیقاتی، علمی، هاي درزمینه» صرفاً« و است محدود علمی انجمن کار حیطه

 .اصلی هیئت مدیره استکامل همه بندهاي اساس نامه از وظایف 

هیچ عضو هیئت مدیره و بازرس نباید وارد کار انتفاعی به نام انجمن و با . است داوطلبانه فعالیتی علمی، انجمن در فعالیت-2
 . وداستفاده از امکانات انجمن ش

برگزار  کیس معرفی جلسات ،برگزار کند علمی ماهانه جلسات منتشر کند، علمی نشریه منظمبه طور هیئت مدیره موظف است  -3
 تکنیکی آموزشی جلسات برگزاري و در  ،برگزار کند فصلی صورت به برانگیز چالش موضوعات حول علمی هاي سمپوزیوم کند،

 .باشد کوشا اعضا به تازه دستاوردهاي و ها تکنیک آموزش  و آموزشی کمبودهاي جبران براي..…و

 جدول ساالنه، عمومی مجمع در دهی گزارش بر عالوه است ضروري علمی هاي انجمن در مالی هاي فعالیت سازي شفاف براي-4
 به نه اینجا در بازرس است بدیهی. گیرد قرار اعضا اختیار در و شود منتشر کنگره از پس بالفاصله کنگره هايهزینه و درآمدها

 انجمن اساسنامه با انطباق در مدیره هیئت فعالیت بر ناظر مستقل رکن عنوان به بلکه هاکنگره در مدیره هیئت اجرایی عامل عنوان
 .کرد خواهد عمل

 تکنیک کردن محدود و پزشکی دندان رشته علمی کوریکولوم تدوین براي تالش  مدیره، هیئت دیگر ضرور هاي فعالیت جمله از-5
  .است  علمی الزم هاي پایه بدون و صرف گرایی

 دیگر از)  راینولوژي مانند(  ايرشته چند علمی هايانجمن و مجاور علمی هايانجمن بین روابط کردن قانونمند براي تالش-6
.  راستااست این در مبرم موارد

 پذیرش انتقاد ها با حفظ احترام به مقام انتقاد کنندگان و تالش براي رفع معایب با اطالع رسانی شفاف به اعضاء -7

 و مصوبه هاي آن به اعضاي انجمن ت هاي هیئت مدیره سشگزارش کامل و جامع از ن -8

ها و ریزي شده باشد و به طور واقعی حالل چالشفعالیت یک انجمن علمی زمانی کارساز است که فعالیت آن مستمر و برنامه
مشکالت عدیده کلینیکی و علمی همکاران شود که آن هم در ارتباط متقابل مستمر با همکاران و در جلسات مرتب و ادواري و در 

 .ر می گرددانجمن میسفضایی علمی و دوستانه در 

  .خود را به کار گیرمتوان مامی تالش خواهم کرد که در تحقق موارد گفته شده ت

 دکتر میترا  میرمحمديبا تشکر 


