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روسای محترم انجمنهای علمی گروه پزشکی

با سالم و احترام

        پیرو نامه شماره ۵۰۰/۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ این معاونت وابالغ شرایط و ضوابط بررسی صالحیت 

های علمی کاندیداها ی عضویت در هیئت مدیره انجمن های علمی که در راستای اجرای بند ۳ ماده ۳ و نیز 

ماده ۷ و تبصره ۲ ماده ۷ مندرج در آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون انجمنهای علمی گروه 

پزشکی است و با عنایت به گذشت دو سال از اجرای آن ، شیوه نامه مجدد در دویست و چهارمین جلسه 

مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ مطرح و اصالحاتی داشته که به شرح زیر و در ۱۲ بند ارسال میگردد، 

الزم به ذکر است که کاندیداهای عضو هیئت علمی رسمی و پیمانی باید واجد شرایط حداقل دو شاخص 

مصوب بوده و سایر کاندیداهای غیر عضو هیات علمی ضروری است واجد حداقل چهار شاخص از موارد 

دوازده گانه باشند.

در خاتمه مقتضی است هیئت مدیره محترم انجمنهای علمی ضمن توجه به این موضوع  ، در زمان بررسی 

رزومه  کاندیداهای متقاضی عضویت در هیئت مدیره توسط کمیته انتخابات  در راستای احراز صالحیت های 

علمی موارد دوازده گانه ذیل را با مدارک کاندیداها مطابقت و مالک عمل قرار دهند.

شرایط علمی:

۱- عضویت در انجمن به مدت حداقل ۳ سال قبل از زمان انتخابات 

۲- عضویت و فعالیت در کمیته های علمی و تخصصی هریک از انجمنهای علمی حداقل بمدت یکسال با تائید 

انجمن مربوطه

۳- دارا بودن پست های مدیریتی در دستگاه های اجرایی، مؤسسات آموزشی غیردولتی و دانشگاه های 

کشور با ارائه مستندات معتبر 

۴- فعالیت در شاخه های استانی و منطقه ای هریک از انجمنهای علمی و دارا بودن سمت اجرایی در یکی از 

ارکان هیئت رییسه شاخه به تأیید آن انجمن 

۵- سابقه ۵ سال فعالیت حرفه ای در رشته مربوطه

۶- سابقه ریاست کنگره یا دبیری علمی و اجرایی کنگره ملی یا بین المللی در ۵ سال گذشته

۷- اجرای طرح های پژوهشی برجسته در سطح ملی، منطقه ای و یا بین المللی با ارائه مستندات و نتایج 

حاصله (گزارش نهایی طرح و یا مقاله منتشره) 

۸- دریافت گرانت و جوایز علمی از مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر و یا جشنواره های علمی، پژوهشی داخلی و 

یا بین المللی با ارائه مدارک مربوطه 

۹- عضویت در هیئت تحریریه و یا داوری نشریات معتبر علمی داخلی و یا بین المللی و ارائه مدارک مربوطه 
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۱۰- عضویت در انجمن، سازمان و مجامع علمی معتبر جهانی با  ارائه مدارک مربوطه                                                                                

۱۱- عضویت در هیئت موسس و یا هیئت مدیره سازمانهای مردم نهاد شامل انجمن های صنفی، خیریه، 

حمایتی و ...

۱۲- عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی حداقل به مدت ۳ سال


