
انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران افتخار دارد به آگاهی برساند که پنجمین دوره انتخابات اعضای هیات 

 .برگزار خواهد شدو بصورت الکترونیک  مدیره و همچنین بازرس انجمن بزودی  

آمده که از این رو از کلیه همکاران واجد شرایط که مایل به نامزدی در انتخابات فوق می باشند دعوت بعمل  

( با تکمیل و ارسال فرم مربوطه و مدارک 1401.2.31اردیبهشت سال جاری )    31  جمعه   حداکثر تا  آخر روز

 مورد نیاز به انجمن اینترونشنال کاردیولوژی نامزدی خود را اعالم نمایند. 

خابات منوط الزم به ذکر است بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت حضور همکاران گرامی بعنوان نامزد در انت

عضو پیشکسوت و خوش نام   5متشکل از  )  انتخابات  محترم  توسط کمیته    ایشان  شرایط علمی  به تایید نهایی

 ( که عضو هیات مدیره کنونی نبوده و نامزد عضویت در هیات مدیره و بازرس دوره آتی انجمن نیز نمی باشند

رسمی کمیسیون انجمن های علمی   ناظر، خواهد بود . کمیته محترم انتخابات با تشکیل جلسه در حضور  

همکاران متقاضی   شرایط علمی  اقدام به بررسی و تایید نهایی   فوق الذکر وزارت بهداشت براساس بخشنامه  

محترم کمیسیون انجمن اظرتایید ن  پسعضویت در هیات مدیره و مقام بازرس انجمن نموده و نتیجه نهایی  

 های علمی وزارت بهداشت اعالم می گردد. 

 

شرایط الزم برای نامزد شدن در پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره و همچنین احراز مقام  ▪

   :بازرس انجمن اینترونشنال کاردیولوژی

 ( www.isoic.org )عضویت در انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران   .1

 انجمن   کمیسیون  انتخابات  وبسایت  در  ایران کاردیولوژی  اینترونشنال  انجمن   صفحه   در   عضویت .2

 ( www.ima-net.ir)   بهداشت  وزارت  علمی   های 

 و مدارک مورد نیاز   کاندیداتوریتکمیل و ارسال فرم ثبت نام   .3

http://www.isoic.org/
http://www.ima-net.ir/


 توسط کمیته محترم انتخابات  شرایط علمی  تایید نهایی .4

 

بازرس نامزدی در انتخابات هیات مدیره و    شرایط علمی  شرایط الزم جهت تایید صالحیت •

 :انجمن های علمی گروه پزشکی 

کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت   1399.02.16مورخ   22/500بر اساس بخشنامه ابالغی شماره 

 تایید احراز شرایط علمی نامزد های محترم توسط کمیته محترم انتخابات بر اساس احراز موارد زیر می باشد 

دانشگاهی منطبق با اشتغال به کار بعنوان عضو هیات علمی با ارائه حکم استخدامی و مدرک معتبر   .1

اینترونشنال   فولشیپ  دوره  اتمام  مدرک   ( انجمن  اساسنامه  در  منرج  پیوسته  عضویت  شرایط 

 کاردیولوژی بزرگساالن( 

 یا

 مورد از بندهای ده گانه زیر:   5دارا بودن حداقل   .2

a.   سال قبل از زمان انتخابات  3عضویت در انجمن بمدت حداقل 

b.   تخصصی انجمن حداقل بمدت یک سال با تایید انجمن عضویت و فعالیت در کمیته های علمی و 

c.  دارا بودن پست های مدیریتی در دستگاه های اجرایی ، موسسات آموزشی غیر دولتی و دانشگاه

 های کشور با مستندات معتبر

d.  فعالیت در شاخه های استانی و منطقه ای انجمن مربوطه و دارا بودن سمت اجرایی در یکی از

 خه به تایید انجمن ارکان هیات رییسه شا 

e.   سال فعالیت حرفه ای در رشته مربوطه   10سابقه 

f.  سال گذشته   5سابقه ریاست کنگره یا دبیری علمی و اجرایی کنگره ملی یا بین المللی در 



g.  اجرای طرح های پژوهشی برجسته در سطح ملی ، منطقه ای و یا بین المللی با ارائه مستندات و

 و یا مقاله منتشره(نتایج حاصله ) گزارش نهایی طرح  

h.  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 

i.  عضویت در هیات تحریریه نشریات معتبر علمی داخلی و یا بین المللی و ارائه مدارک مربوطه 

j. ن و مجامع علمی معتبر جهانی و ارائه مدارک مربوطه عضویت در انجمن ، سازما 

 

 مدارک الزم جهت ثبت نام همکاران داوطلب نامزدی در انتخابات  •

) موجود بر اعالم داوطلبی نامزدی عضویت در هیات مدیره یا احراز مقام بازرس    تکمیل فرم اینترنتی .1

 روی وبسایت انجمن در قسمت انتخابات ( 

 با فونت خوانا (   A4رزومه مختصر علمی و اجرایی ) حداکثر یک صفحه  ارسال   .2

 با فونت خوانا(   A4برنامه کاری در صورت احراز پست ) حداکثر یک صفحه  ارسال   .3

 

از کلیه همکاران داوطلب نامزدی عضویت در هیات مدیره و یا احراز مقام بازرس خواهشمند است به نکات 

 زیر توجه فرمایند:

انجمن به   whatsappطلبان گرانقدر درخواست می شود تصویرمدارک مورد نیاز را به  از کلیه داو .1

نشانی     09382806934شماره   به  انجمن  ایمیل  ارسال   anjoman.isoic@gmail.comیا 

 .نمایند

داوطلبان ارجمند حتما توجه داشته باشند که می توانند صرفا جهت عضویت در هیات مدیره یا احراز  .2

 . داوطلب شدن جهت احراز هر دو مقام امکان پذیر نمی باشداوطلب شده و  مقام بازرس د



نفر عضو اصلی   7اعضای نهایی هیات محترم مدیره بر اساس آرای معتبر ماخوذه بصورت الکترونیک   .3

 و دو نفر عضو علی البدل می باشد.

یک نفر بعنوان بازرس یک نفر بعنوان بازرس اصلی و    ماخوذه بصورت الکترونیک  معتبر  آرای   اساس  بر .4

 علی البدل انتخاب می گردند.

انجمن های علمی وزارت بهداشت از این به بعد دوره انجمن های علمی   بر اساس مصوبه کمیسیون .5

در سطح فلوشیپ و فوق تخصص از سه سال به دو سال کاهش یافته است ، بنابراین پنجمین دوره 

 هیات مدیره انجمن دو ساله خواهد بود.

 

 راه های تماس با انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران :

  6934 280 0938واتس اپ انجمن به شماره   .1

  anjoman.isoic@gmail.comایمیل انجمن به نشانی:   .2

  09382806934شماره همراه انجمن:   .3

 8و پنج شنبه ساعت    14الی    8ا چهارشنبه ساعت  ) شنبه ت 02184942341شماره ثابت انجمن :   .4

 ( 12تا 

 

 با سپاس

 انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران 

mailto:anjoman.isoic@gmail.com

