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اساسنامه
فصل اول
احکام عمومی

ماده اول  -این اساسنامه مطابق ماده دوم قانون سازمانهای اجتماعی افغانستان و ماده  53قانون
اساسی افغانستان ترتیب گردیده است.
ماده دوم – این سازمان " انجمن علمی جراحی افغانستان" بوده درین اساسنامه بطور خالصه
انجمن معرفی گردیده است.
ماده سوم – مقر انجمن در شهر کابل بوده و میتواند در سایر والیات نمایندگی های آن تأسیس
گردد.
ماده چهارم  -انجمن متذکره یک سازمان غیر دولتی ،غیر وابسته،غیر انتفاعی و مستقل می باشد.
ماده پنجم – طرز فعالیت انجمن از طریق براه انداختن ورکشاپ ها ،سیمینار ها و تدویر کورس
های آموزشی تعقیب میگردد.
فصل دوم
اهداف
ماده ششم  -انجمن دارای اهداف ذیل می باشد:
 )1تالش جهت بهبود و انکشاف علوم و مهارتهای جراحی در کشور.
 )2تالش جهت ترویج و تعمیم معیار های شناخته شده علمی جراحی در کشور.
 )5تشویق وتقدیر از کار های برجسته علمی و جلوگیری از کار های غیر علمی مسلکی.
 )4حمایه از منافع و حقوق داکتران جراحی و مریضان.
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فصل سوم
تشکیالت
ماده هفتم – انجمن دارای تشکیل زیر می باشد :
 )1مجمع عمومی (کنگره)
 )2هیئت مدیره(هیئت اجرائیه)
 )5کمیته ها
ماده هشتم – مجمع عمومی عالیترین و با صالحیت ترین ارگان انجمن بوده که از تمام اعضا یا
نمایندگان آنها تشکیل گردیده است ،ساالنه اقالً یکبار جلسه نموده در صورت ضرورت میتواند قبل
از میعاد معینه جلسه خویش را دایر نماید .طرز دعوت آنها از طریق مکاتیب و تلفون میباشد.
مجمع عمومی دارای صالحیت های ذیل میباشد:
 )1انتخاب و عزل رئیس انجمن از طریق انتخابات آزاد
 )2انتخاب و عزل معاونین و اعضای هیئت مدیره
 )5تغییرات و تعدیالت در اساسنامه
 )4تصویب بودجه ساالنه انجمن
 )3استماع گزارش هیئت مدیره
ال دو بار جسه دایر مینماید.
ماده نهم – هیئت مدیره ارگان دایماً فعال انجمن بوده که در هر ماه اق ً
هیئت مدیره دارای صالحیت های ذیل میباشد:
 )1تشکیل کمیته ها بخاطر پیشبرد امورات یومیه انجمن
 )2استماع گزارش کمیته ها
 )5تصویب الیحه وظایف کمیته ها
 )4جذب و اخراج اعضا
 )3تعیین اندازة حق العضویت اعضأ
 )6تعقیب و عملی ساختن فیصله های مجمع عمومی
 )7تأسیس نمایندگی های انجمن
ماده دهم – کمیته های انجمن قرار ذیل میباشد:
 )1کمیته اداری و مالی
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 )2کمیته علمی و مسلکی
 )5کمیته فرهنگی و ارتباطات
ماده یازدهم – انجمن در حاالت ذیل منحل میگردد:
 )1طبق اساسنامه عمل نموده نتواند
 )2خالف اساسنامه عمل نماید
 )5مجمع عمومی در رابطه تصمیم اتخاذ نماید
ماده دوازدهم – دارائی انجمن بعد از انحالل مطابق قانون تنظیم میگردد.
فصل چهارم
شرایط عضویت ،حقوق ،وجایب و شرایط اخراج
ماده سیزدهم – شرایط عضویت قرار ذیل میباشد:
)1

داشتن سند تحصیلی لیسانس یا باالترازآن از دانشگاه های طبی در داخل یا خارج

کشور.
)2

کار عملی در رشته های تخصصی جراحی.

)3

قبول احکام اساسنامه انجمن.

ماده چهاردهم :حقوق اعضا قرار ذیل میباشد:
 )1هر عضو انجمن حق دارد تا در بخشهای انتخابی انجمن خود را نامزد یا اینکه دیگری را
انتخاب نماید.
ماده پانزدهم – وجایب اعضا قرار ذیل میباشد:
 )1اعضای انجمن مکلف اند تا حق العضویت ساالنه خود رامبلغ  2222افغانی به شکل در
شروع سال تحویل نمایند.
 )2اعضای انجمن مکلف اند تا در فعالیت های انجمن سهم گرفته و مسئولیت هاییکه برایش
سپرده میشود بدرستی انجام دهد.
ماده شانزدهم – شرایط اخراج اعضا قرار ذیل میباشد:
 )1در صورت عدم پرداخت حق العضویت الی اخیر ربع اول سال
3

 )2هرگاه عضو انجمن بیش از سه جلسه متواتر بدون داشتن عذر مؤجه به جلسه شرکت
ننماید ،عضویت وی از طرف هیئت اجرائیه به حالت تعلیق درآورده می شود.
 )5هرگاه عضو انجمن از احکام اساسنامه ،قوانین صحی کشور و اخالق طبی تخطی نماید.
فصل پنجم
منابع تمویل و طرز نظارت بر آن
ماده هفدهم – انجمن از منابع ذبل تمویل میگردد:
 )1حق العضویت
 )2مساعدت مؤسسات و اشخاص داخلی
 )5فروش نشریه های انجمن
ماده هژدهم – برای حفظ دارایی انجمن یک حساب بانکی در یکی از بانک های کشور افتتاح
میگردد و امضای سه نفر به بانک معرفی میگردد.
فصل ششم
احکام نهایی
ماده نزدهم  -انجمن دارای آرم و مهر مخصوص میباشد
ماده بیستم – انجمن دارای نشریه بوده که اسم آن توسط هیئت مدیره انتخاب میگردد.
ماده بیست و یکم  -اسمای مؤسسین ،هیئت مدیره ،و مسئولین مالی انجمن طی جدول های
جداگانه ضمیمه اساسنامه میباشد.
ماده بیست و دوم – این اساسنامه در شش فصل و بیست و دو ماده ترتیب و توسط مؤسسین
منظور گردیده است.
با احترام
اعضای مؤسسین
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