بسمه تعالی

شرایط اعطای نمایندگی انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی دراستان ها
 - 1فرد متقاضی می بایست عضو اصلی انجمن متخصصين تجهيزات پزشكی كشور با  3سال سابقه كار مرتبط باشد.
 - 2داشتن حسن شهرت در در حوزه تجهيزات پزشكی استان
 - 3داراي دفتر كار به عنوان محل دفتر نمایندگی انجمن و در اختيار گذاشتن شماره هاي تماس و فكس
 - 4امضاي تعهدنامه مربوط به فعاليت داوطلبانه و غير انتفاعی و رعایت قوانين و مقررات انجمن و نيز عدم سوء استفاده از انجمن و
ابزار قراردادن انجمن به جهت پيشبرد اهداف شخصی (سوگند نامه )
 - 6امكان سفر به تهران و شركت در جلسات هيأت مدیره بر حسب ضرورت و به صالحدید هيأت مدیره انجمن متخصصين تجهيزات
پزشكی كشور
 - 7حضور موثر در رویداد هاي مهم مرتبط با تجهيزات پزشكی در استان و همچنين انجام تمامی مذاكرات و هماهنگی هاي الزم
جهت شركت در كنگره ها و نمایشگاههاي مرتبط با تجهيزات پزشكی استان و تعا مل سازنده با مسئولين ذیربط دولتی و خصوصی
مرتبط با تجهيزات پزشكی
 - 8تعهد به ارایه برنامه هاي مدون و جامع جهت پيشبرد اهداف انجمن در استان و همچنين افزایش درصد نفوذ انجمن در استان و
همچنين افزایش عضو هاي انجمن
 -11مدت نمایندگی در گام نخست به مدت  6ماه و در صورت انجام تعهدات به مدت یک سال دیگر قابل تمدید است.
 - 9دریافت موافقت اصولی از هيأت مدیره جهت نمایندگی در استان هيچگونه حقی را براي نماینده در ارتباط با مدت زمان نماینده
بودن ندارد و در صورت عملكرد نامطلوب در استان  ،هيأت مدیره می تواند نسبت به جایگزینی نماینده در هر زمانی كه مصوب
شود اقدام نماید و نماینده حق هيچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
 -11نماینده انجمن می تواند با هماهنگی انجمن نسبت به ا رایه پيشنهادهاي سازنده در جهت دستيابی به اهداف انجمن در اساسنامه
اقدام نماید.
 -11فرد متقاضی نمایندگی برنامه عملياتی و پيشنهاد اجرایی خود براي اجراي اهداف اساس نامه انجمن را میبایست به همراه
درخواست خود ارایه نماید(.معرفی توانمندیهاي متقاضی در استان ؛نقاط قوت ،شناخت مناسب از حوزه تجهيزات پزشكی استان)
اعطای نمایندگی در این مرحله صرفاً جهت استان هایی خواهد بود که فاقد نمایندگی میباشند ( .لیست استان های دارای
نمایندگی به شرح ذیل است).
درخصوص عملکرد نمایندگیهای فعلی نیز بعد از بررسی عملکرد و شرایط نمایندگان فعلی در صورت لزوم فراخوان اعالم خواهد
شد.
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لیست استان های دارای نمایندگی انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی
نام استان

ردیف

مسئول نمایندگی

4

آذربایجان شرقی

جناب آقای دکتر سید اسماعیل هاشمی اقدم

2

آذربایجان غربی

جناب آقای مهندس رستمعلی جهاندیده

3

اصفهان

جناب آقای مهندس محمدرضا عمانی

1

خوزستان

جناب آقای مهندس علی اصغر کمالی

6

خراسان رضوی

جناب آقای دکتر احسان تهامی

2

فارس

جناب آقای مهندس مهدی معافیان

2

کرمان

جناب آقای مهندس سید عبدالحسین مهدوی

4

گلستان

جناب آقای مهندس محمدمهدی عالالدین

9

هرمزگان

جناب آقای مهندس اسحاق عامری سیاهویی

41

همدان

جناب آقای مهندس بهروز مراد حاصل

44

یزد

جناب آقای مهندس محمد باغستانی
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