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بنام خدا

»تفاهم نامه«

شرایط عضویت انجمن آلزایمر استان ها در فدراسیون انجمن آلزایمر ایران

به نمایندگی معصومه 13604این تفاهم نامه فی مابین انجمن آلزایمر ایران به شماره ثبت 
صالحی مدیر عامل به آدرس   

ایران نامیده می شود از یک طرف و انجمنکه از این به بعد انجمن و تلفن 
و آدرس                   به نمایندگی                    به شماره ثبت          استان آلزایمر 

که از این به تلفن                و 
بعد انجمن استان نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد.

همقدم

اطالع ،این تفاهم نامه با هدف ارتقاء کیفیت زندگی افراد مبتال به بیماري آلزایمر، مراقبین آنها
رد.رسانی در جامعه و پیشگیري از ابتال به بیماري آلزایمر انجام می گی

انجمن آلزایمر ایران بر این باور است که این تفاهم نامه یک رابطه دوطرفه با انتظارات و تعهدات 
دو جانبه خواهد بود.

، با تالش مستمر توانست در تأسیس1380مردمی است که در سال انجمن آلزایمر ایران نهادي
ل حاضر این انجمن دو عضویت دائم انجمن جهانی آلزایمر نائل گردد. در حابه1385سال 

ت مدیره انجمن جهانی آلزایمر دارد.أت علمی و یک عضو در هیأکرسی در هی
انجمن جهانی آلزایمر فدراسیونی متشکل از انجمن هاي ملی کشورها است که حرکت و صداي 

بیماري آلزایمر) را در سراسر جهان هماهنگ می نماید.(دمانس
می گردند، انجمن هاي استانی نامیده می شوند و افراد مبتال انجمن هایی که در استان ها تأسیس 

، خط مشاوره، گروه هاي حمایت کننده و دیگر و خانواده هایشان را با برنامه هاي آموزشی
خدمات مرتبط حمایت نموده تا کیفیت زندگی ذینفعان خود را ارتقاء بخشد.
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هدف اصلی تشکیل فدراسیون

مورد دمانس و بیماري آلزایمر در سطح کشور با هدف پیشگیري، اطالع رسانی و آگاه سازي در 
کاهش ابتال، قراردادن این بیماري در اولویت سالمت عمومی، حمایت از افراد مبتال و مراقبین از 

جنبه هاي مختلف بیماري در استان ها.طریق ارائه خدمات و تأکید بر انجام تحقیقات در مورد 
د می سازد تا صداي دمانس را به گوش نفدراسیون را توانمحضور انجمن هاي استانی قوي،

دولتمردان برساند واین اعضاء می توانند هماهنگ عمل نمایند تا برنامه سند ملی دمانس اجرا 
شود.

ساختار فدراسیون

 عضویت در انجمن ایران به منظور تشکیل فدراسیون فرصت مناسبی است که هر انجمن
به افراد مبتال و مراقبین نشان دهد و براي رفع چالش ها استانی تعهد خود را نسبت

کوشش نماید.
 در فدراسیون انجمن آلزایمر ایران، هریک از انجمن هاي استانی، عضو ذینفع محسوب و

به صورت مساوي و بدون در نظر گرفتن وسعت استان، در نشست ساالنه فدراسیون 
است.حقداراي یک شرکت نموده و 

نی نهاد شناخته شده اصلی در استان خود بوده و در حمایت از افراد مبتال هر انجمن استا
و مراقبین آنان فعالیت می نماید.

نجمن هیأت مدیره انجمن استانی، نماینده افرادي که با آنها کار می کنند و یا از خدمات ا
نظام افراد مبتال، مراقبت کنندگان، خانواده و متخصصین استانی استفاده می نمایند (

در سرلوحه فعالیت انجمن استانی قرار راپزشکی) بوده و الزم است که نظرات این افراد
دهد.

ظف می باشند که در مورد چالش ه نمایندگی از طرف افراد مبتال موانجمن هاي استانی ب
هاي موجود اطالع رسانی نموده و نظر جامعه را در مورد بیماري، افراد مبتال و مراقبین 

ییر دهند تا با حمایت از آنها کیفیت زندگی ایشان افزایش یابد.آنان تغ
 اعضاء انجمن استانی که در جهت حمایت از افراد مبتال و مراقبین آنان فعالیت دارند تالش

می نمایند تا با نمایندگان گروه هاي مختلف اعم از متخصصین نظام پزشکی، سازمان 
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. ارتباط برقرار نموده تا بتوانند خدمات هاي حمایتی مانند بهزیستی، شهرداري و ..
مناسب و بهتري را براي ذینفعان خود ایجاد نمایند.

 منابع مالی و مدیریت بر آن انجمن استانی جهت ادامه فعالیت باید بتواند با فراهم آوردن
.را پوشش دهدهزینه هاي خود 

شرایط عضویت
مراکز ذیربط استانو دریافت مجوز فعالیت از تأسیس انجمن استانی-1
انجمن ایرانبهارسال برگ درخواست عضویت به همراه کپی مجوز-2
درخواست انجمن استان آن را در هیأت مدیره مطرح و پس از انجمن ایران پس از دریافت -3

تأیید در ابتدا به مدت دو سال به عضویت موقت و از سال سوم پس از بازنگري فعالیت هاي 
انجمن استان پذیرش عضویت دائم را در نشست ساالنه فدراسیون اعالم خواهد نمود.انجام شده

انجمن استان در دو سال اول از پرداخت حق عضویت معاف بوده ولی از سال سوم موظف به -4
پرداخت حق عضویت مطابق با تصمیم هیأت مدیره انجمن ایران خواهد بود.

تعهدات مشترك
:تانی در موارد زیر تالش می نمایندانجمن ایران و اعضاي اس

رعایت آیین نامه ها و حمایت از اهداف برنامه راهبردي انجمن ایران که در وب سایت -1
www.iranalz.ir.قابل دسترس است

پیوست.د مطابق جدول نپایبند بودن به بهبود مستمر در جهت ساخت انجمن هاي توانم-2
الگویی را بدست می دهد تا انجمن ایران و انجمن هاي استانی بتوانند پیشرفت ،این جدول راهنما

خود را پایش نمایند و در صورت لزوم انجمن ایران کمک می نماید تا اعضاء توانمندتر گردند.
اوت انجمن ایران اذعان دارد که توانمندي هاي اعضاء در اجراي جدول راهنماي پیوست متف

خواهد بود.
هاي انجمن هاي استانی با حضور در مجمع سالیانه فدراسیون می توانند در مورد برنامه -3

نظر نمایند.انجمن ایران مشارکت و اظهارفدراسیونبرديراه
اعضاء می توانند اطمینان داشته باشند خط مشی مدیریت و اداره امور فدراسیون مطابق با -4

ی اجرا می گردد.استاندارد انجمن جهان
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د تا از این طریق با انجمن فرصت ویژه اي را براي اعضاء ایجاد می نمایعضویت فدراسیون، -5
یربط تعامل داشته باشند.ذ، انجمن هاي استانی دیگر و سازمان هاي ایران

به دلیل شرایط متفاوت هر یک از اعضاء انجمن ایران سعی دارد تا مطابق با نیاز انجمن هاي -6
در شرف تأسیس و تأسیس یافته، برنامه هاي توانمندسازي تدوین نموده تا ارتقاء و کیفیت 

و مراقبین تأمین گردد.زندگی و حمایت افراد مبتال 
آلزایمرانجمن آلزایمر ایران هیچگونه مسئولیتی در موارد حقوقی، مالی و قضائی انجمن هاي-7

د.ناستانی ندارد و مسئولین هر انجمن پاسخگوي فعالیت خود می باش

تعهدات انجمن ایران
در اختیار گذاشتن بهترین روش براساس رویکرد انجمن جهانی-1
ایجاد فرصت هاي آموزشی مانند کارگاه آموزشی و نشست ساالنه-2
صورت نیاز و تعامل با سایر حمایت اعضاء از طریق ارتباط با کارشناسان انجمن ایران در -3

انجمن هاي استانی
برنامه ریزي و حمایت در برگزاري روز و ماه جهانی بیماري آلزایمر جهت اطالع رسانی از -4

فدراسیون با هدف توانمند سازي اعضاء و ر و بیانیه انجمن جهانی به اعضاء طریق ارسال پوست
زمان هاي ذیربط (وزارت بهداشت و درمان، استفاده بهینه از این ابزار در جهت جلب توجه سا

وزارت رفاه، سازمان بهزیستی، شهرداري و ...) نسبت به بیماري آلزایمر و تبعات ناشی از آن.
پاسخ وو ایرانتحقیقات انجام شده در کشورهاي مختلفجدیدترین در مورد اطالع رسانی -5

ارائه شدهبه سؤاالت انجمن هاي استانی درخصوص صحت و سقم مطالب 
جهت تأثیرگذاري بر سیاست هاي عمومی در سطح کشور، مانند نوشتن حمایت، همکاري و -6

توصیه نامه و یا حضور در استان ها جهت پشتیبانی از انجمن هاي استانی
اجازه استفاده از لگوي انجمن ایران بر روي وب سایت و مطالب مربوط به اطالع رسانی و -7

من هاي استانیاعالم عضویت به انج

تعهدات انجمن استانی
رعایت قوانین و مقررات فدراسیون -1
معرفی نماینده جهت حضور در مجمع ساالنه فدراسیون-2
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در مورد دمانس و بیماري آلزایمر بویژه در روز و ماه جهانی از تالش در جهت اطالع رسانی-3
برگزاري نشست و همایشطریق چاپ و در اختیار قراردادن بروشور،

جهت یکپارچگی فعالیت هاي فدراسیونحمایت و کمک به دیگر اعضاي استانی-4
پایش عملکرد ساالنه با استفاده از فرم جدول پیوست و ارسال گزارش آن به انجمن ایران-5

با امضاي این تفاهم نامه، ما به اصول آن پایبند خواهیم بود.

مدیر عامل انجمن آلزایمر استانآلزایمر ایرانمدیرعامل انجمن 

مهروامضاءمهرو امضاء


