
 شرایط احراز عضویت در انجمن آلزایمر ایران 

  . ثبت مرکز در اداره ثبت شرکت های محل و ارائه اسناد و روزنامه رسمی مربوط به مرکز۱

  .  هدف اولیه انجمن متقاضی، حمایت از افراد مبتال به دمانس و بیماری آلزایمر و مراقبین ۲

یست که با و برای آنها کار میکند نظرات افرادنماینده متقاضی ،.  هیت مدیره/ کمیته انجمن  ۳

و آنها از خدمات انجمن استفاده میکنند و میتواند شامل مراقبین خانواده، مراقبین حرفه ای 

 شکی و افراد مبتال به دمانس بشود،متکخصصین پز

 مبتال به دمانس در استان/شهرستان افراد.  فعالیتهای انجمن متقاضی در راستای حمایت از  ۴

و تالش دارد تا همکاری با وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی در حوزه خود  شناخته شده است 

 را جلب نماید

ر بیماری آلزایم خدمات زیر را برای افراد مبتال به دمانس و متعهد میشود تا . انجمن متقاضی ۵

دهد با رعایت اهداف ، مقرارت و دستور العمل های انجمن آلزایمر ایران ارائه مراقبینشان  و 

 مانند:

o  گروههای حمایت کننده 

o  اطالع رسانی 

o  نشر اطالعات 

o  خط تلفن مشاوره 

 .  شرکت در دوره های آموزشی انجمن آلزایمر ایران الزامی است ۶

و نه اعضا ساالسات شورای حضور حد اقل یک نماینده مرکز متقاضی در همایش ها، جل.  ۷

 برنامه های آموزشی ساالنه انجمن آلزایمر ایران  

 لی میتواندهزینه های خود را تامین نماید. ا.  انجمن متقاضی از نظر م ۸

 .  انجمن متقاضی مسول امور حقوقی خود می باشد۹



مشارکت انجمن متقاضی در برنامه های پژوهشی، غربالگری و تشخیصی با انجمن آلزایمر  .۰۱

 ایران در جهت رسیدن به اهداف مشترک 

 

ت پذیرش عضویت امضای تفاهم نامه مشترک بعد ازاتمام دوره عضویت موقت دوساله جه . ۰۰

  پس از توافق با اهداف و فعالیت های انجمن آلزایمر ایراندائم 

   می باشد  منوط به پرداخت حق عضویت سالیانهدائم احراز عضویت  . ۰۲

 انجمن متقاضی از طرق زیر میتواند عضو فعال انجمن آلزایمر ایران باشد:. ۰۳

o  لوگو انجمن آلزایمر ایران را بر روی وب سایت خود قرار دهد 

o  استفاده از لوگوی انجمن آلزایمر ایران و ذکر عضویت در ان بر روی مطالب و هر جا

 که مناسب باشد 

 

o روز و ماه جهانی بیماری آلزایمرو ارسال گزارش فعالیت ها به انجمن  فعالیت در

 آلزایمر ایران 

o  همسویی با رسالت و اهداف انجمن الزایمر ایران 

o یمر ایران انعکاس مستمر پیامهای انجمن الزا 

 

 لغو عضویت :

 برنامه ساالنه انجمن آلزایمر ایران  عدم حضور در 

  عدم پرداخت حق عضویت دائم 

  انجام هر گونه فعالیت مغایر با اهداف تعریف شده  

 

 



    : تشویق  –و تقویت فعالیت های انجمن های عضو  حمایتاهداف انجمن آلزایمر ایران

و انجمن های آلزایمر  آلزایمر جدید ، همکاری با انجمن جهانی های به تشکیل انجمن

مرتبط ، حساس کردن جامعه نسبت به بیماری و چالش های آن و معطوف منطقه ای 

کردن توجه مسولین کشور به اهمیت طرح ملی دمانس واجرای ان ، ترغیب مسولین 

 آموزشی کشور به تحقیقات در زمینه دمانس و بیماری آلزایمر 


