
 تعاليبسمه 

  انجمن سالمت خانواده ایران اساسنامه

 مجمع عمومي اعضا

 

 : كليات و اهداف -فصل اول 

 1ماده 

اساسنامه به لحاظ رعایت  است كه در این" انجمن سالمت خانواده ایران "ظرنام سازمان مردم نهاد مورد ن

 . ناميده مي شود " انجمن "اختصار 

 2ماده 

بهداشت و موضوع  بوده و درداوطلبانه  ي وغيردولت، غيرانتفاعي، هاي موسسه غيرسياسيفعاليتنوع فعاليت: كليه 

 .خواهد نمود با رعایت كامل قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ایران و این اساسنامه فعاليت سالمت

 3ماده 

 .استملي  طحمحدوده فعاليت موسسه درس 

 4ماده 

:ميدان توحيد، انتهاي خيابان پرچم ، به نشاني  -:  تهران ، شهرستان تهران دراستانصلي موسسه محل : مركز ا

پس از كسب مجوز از  واقع است و در صورت لزوم مي تواند 1457985381، به كد پستي  3كوچه صفا ،پالک 

 . د نمایدشعبه یا دفترنمایندگي ایجا مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج كشور

 

محل 

 امضاء



 5ماده 

  تابعيت

خود را به قانون اساسي جمهوري  موسسه تابعيت جمهوري اسالمي ایران را دارد و كليه اعضاي آن التزام

 . اسالمي ایران اعالم مي دارند

 6ماده 

 . باشدت نامحدود مي سه از تاریخ تاسيس به مدمدت فعاليت موس 

 7ماده 

 فاقد سرمایه مي باشد.  موسسه

 8ماده 

از تأسيس تحت عنوان  اند و بعد هيأت موسس موسسه اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل قيام نموده

 . موسس مسووليتي نخواهند داشت

 9ماده 

 : اهداف موسسه عبارتند از

 الف : كليات

جسمي و رواني خانواده با تاكيد بر سالمت جوانان،نوجوانان،كودكان و زنان به منظور  سطح سالمت ءارتقا

و آگاهي و دست یابي به تغذیه سالم براي آحاد جامعه به ویژه اقشار محروم با در  هاي اجتماعي  كاهش آسيب

 زنظر گرفتن ارزش هاي معنوي ، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مبتني بر یافته هاي علمي رو



 

 هدف ب : روش اجراي

 انجمن جهت نيل به هدف فوق اعمال و روشهاي زیر را اجرا مي كند : 

آحاد جامعه با خانواده وترویج فرهنگ تغذیه سالم و اصيل ایراني به منظور ارتقا سطح سالمت  -1

 ،ميانساالن و سالمندان محوریت بر سالمت كودكان ، نوجوانان، جوانان

تحقيق، پژوهش و اقدام در جهت احياء غذاها و دمنوش هاي سنتي و محلي ایران و اطالع رساني با  -2

 یاري گرفتن از آموزه هاي طب اسالمي و سنتي ایران در خصوص فواید آنها در سالمتي افراد 

جهت اقشار مختلف جامعه در حوزه تهيه و مصرف غذاهاي مفيد در سالمت  هاي الزم ارائه  آموزشي -3

  ز از مراجع ذیصالحوبا كسب مج عمومي

 ارائه آموزش هاي الزم به جمعيت هدف به منظور ترویج پيشگيري مقدم بر درمان -4

افراد دسترسي آحاد جامعه به اطالعات مفيد در خصوص تغذیه سالم اصيل ایراني و تاثير آن بر سالمتي  -5

 و خانواده با استفاده از رسانه ها و فصلنامه بهداشت خانواده

توزیع غذاي سالم به اقشار تهيه وراه اندازي آشپزخانه سيار ) موبایل فود( جهت و مشاركت در  تالش -6

محروم و كم بضاعت و همچنين افراد آسيب دیده در بحران و بالیاي طبيعي با همكاري و نظارت 

 ذیصالحسازمان هاي 

مقابله با نفوذ فرهنگ تغذیه غربي ) فست فودها( با ارائه اطالعات و تحقيقات صورت گرفته علمي و  -7

 ترغيب نسل جوان به استفاده از غذاهاي بومي و محلي و اصيل ایراني

پيشگيري  از  بيماري هاي  غير واگير )سوء تغذیه، چاقي، دیابت، فشارخون، بيماري هاي قلبي و  -8

 ان ها و بي تحركي، كبد چرب و ... ( با ترویج فرهنگ تغذیه سالمعروقي، سرط 

ارائه اطالعات مفيد به نسل جوان در خصوص مضرات استفاده از مكمل هاي ورزشي غير مجاز و  -9

 جایگزیني مواد غذایي سالم و طبيعي

ييرات تغ محيط زیست و آموزش، اطالع رساني و فرهنگ سازي درباره تاثيرات فرهنگ غذایي سالم بر -10

 اقليمي

 جهت پيشگيري از تغذیه ناسالمشناسایي و معرفي راه هاي پر خطر در  -11



استفاده از روش هاي قانوني ، سنتي و نوین آموزشي و ترویجي براي اقشار و طبقات مختلف با ابزار  -12

فيلم و تهيه و توليد – آموزشيو تهيه منابع چاپ كتاب اطالعاتي  –توليد و توزیع نشریات و بولتن ها 

اخذ با  به صورت رایگان(HOTLINE) لفن هاي گویا و خط مشاوره تلفنت- ادواري نشریات -كليپ

بزارهاي كمک آموزشي و تبليغي و ترویجي مانند لوح اوهمچنين استفاده از  مجوز از مراجع ذیصالح

بروشور،پوستر و تهيه و توزیع -راه اندازي سایت و صفحات مجازي اینترنتي-هاي فشرده)سي دي(

 پمفلت

آموزه هاي دیني جهت تقویت بعد معنوي تغذیه سالم و  معرفي مصادیق و  ارائه  الگوهاي  به كارگيري -13

هاي مادي و معنوي اشخاص مناسب مبتني بر یافته هاي علمي و ارزش هاي اجتماعي ، جلب حمایت 

 وزه تغذیه سالمدر راستاي ارتقاي سطح سالمت جامعه و خانواده در ححقيقي وحقوقي 

 یاوران سالمت و كليه افرادي كه دغدغه سالمت جامعه را دارند.  جذب -14

اجراي طرح هاي پژوهشي و كاربردي در زمينه سالمت و تغذیه سالم با استفاده از كادر مجرب  -15

 كارشناسي، جلب كمک هاي بين بخشي و استفاده از توانمندي هاي بخش دولتي ، مردمي ، خصوصي

 با اخذ موافقت هاي الزم از سوي مرجع صادر كننده مجوز بين المللي  و

تغذیه مشاوره اي درزمينه  دستگاههاي ذیربط به منظورگسترش وپيشبردطرح هاي خدمات همكاري با -16

 سالم

اجراي  برنامه ریزي و،نشست هاي مشورتي  -كنفرانسها  -همایش-برگزاري كارگاه هاي آموزشي -17

 مبتني بر تغذیه سالم و سالمت واجراي برنامه هاي )در حوزه گردشگري( هاي علمي و تفریحي برنامه

 نمایشگاه ، فستيوال و مسابقات و غيره تئاتر، هنري مثل كنسرت ،

مشاركت و راه اندازي مراكز مرتبط درراستاي اجراي اهداف اساسنامه،در جهت خدمت  تالش و -18

 جتماعي به گروه هدف با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح رساني و كنترل و كاهش وآسيب هاي ا

بخش و  غيردولتي، سازمان ها ي دولتي به و تحقيقاتي طرح هاي آموزشيهمكاري در اجراي    -19

 خصوصي در حوزه اهداف و فعاليتهاي انجمن 

 غذاهاي سالم ایراني اندازي مراكز تهيه، توليد،بسته بندي و توزیع محصوالت و و راهو مشاركت  تالش -20

 با اخذ مجوز از مراجع ذیصالحبا هدف ترویج فرهنگ تغذیه سالم در نقاط مختلف كشور 



 غذایي حمایتي سالم براي اقشار آسيب پذیر و در زمان بحران و حوادث غير مترقبه ارائه بسته هاي  -21

پس از  چنانچه اجرایي نمودن مواردي از اهداف نيازمند كسب مجوز از دستگاه خاصي باشد اقدام - 1تبصره 

 .كسب مجوز صورت ميگيرد 

 به صورت ه خدمات در راستاي اساسنامه و  ارائ هاي اجرایي شيوه ،  اقدام در خصوص اهداف   -2تبصره       

 مي باشد.   و بشر دوستانه عام المنفعهخيریه، 

 به معنايموافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعاليت هاي مذكور در اهداف و شيوه هاي اجرایي -3تبصره       

یهي است خاص مي باشد نيست .بد اجازه فعاليت در خصوص مواردي كه نيازمند كسب مجوز از دستگاه هاي

هرگونه اقدام در راستاي اجرائي نمودن مواردي از اهداف و روش هاي اجرائي كه مستلزم اخذ موافقت از 

 دستگاه خاص دارد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. 

نامه هيئت محترم  تصویب 23هرگونه فعاليت بين المللي مستلزم اخذ مجوز از كارگروه ماده -4تبصره       

 موضوع آیين نامه تشكل هاي مردم نهاد مي باشد.  1395وزیران مصوب سال 

 10ماده 

  : شرایط عضویت

 .  داوطلبيساليانه  و تكميل فرم  داوطلبيپرداخت حق  -3پذیرش و امضاي اساسنامه   -2تابعيت ایراني   -

 : انواع عضویت

 داوطلب-1

ي نماید ولي حق گفته مي شود كه بدون واریز  وجهي در جهت اهداف انجمن فعاليت م  داوطلب به فردي

 د. در هيات مدیره را ندار راي  در مجامع انجمن و كاندید شدن

 



 عضو-2

و داراي حق راي در مجامع انجمن و  گفته مي شود كه حق عضویت خود را پرداخت نموده عضو به فردي

 د. در هيات مدیره را دار كاندید شدن

 عضو افتخاري -3

و بدون واریز حق  عضو افتخاري به فردي گفته مي شود  كه مدیرعامل یا هيات مدیره آن را انتخاب ميكنند

در هيات مدیره  در مجامع انجمن و كاندید شدن د و حق راينجمن فعاليت مي نمایاعضویت در جهت اهداف 

 د. را ندار

 فصل دوم : ساختار

 11ماده 

 . بازرس -3هيأت مـدیـره  -2مجمـع عمـومـي  -1اركان موسسه عبـارتنـد از 

 12ماده 

  :بوده و وظایف ذیل را داراستمجمع عمومي مؤسس همان هيأت مؤسس 

  اقدامات اوليه براي تاسيس؛ انجام -1

  هيه طرح اساسنامه و تصویب آن؛ت-2

 .اولين مدیران و بازرسان موسسه انتخاب-3

در بار اول با حضور نصف بعالوه یک اعضاء بوده و  : اكثریت الزم جهت تشكيل مجمع عمومي مؤسس1تبصره 

 .بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسميت خواهد یافت در اكثریت الزم،در صورت عدم حد نصاب 

مؤسس با اكثریت دو سوم آراء حاضرین با تایيد مرجع صدور پروانه و دستگاه  : تصميمات مجمع عمومي2تبصره 

 .شودو رسمي مي تخصصي اتخاذ



 13ماده 

 :مجمع عمومي عادي

گيري است كه به صورت عادي یا فوق تصميم ترین مرجعمجمع عمومي متشكل از كليه اعضا مي باشد و عالي

 . گرددالعاده تشكيل مي

 14ماده 

اول رسميت  ماه تشكيل خواهد شد . جلسه با حضور نصف به عالوه یک اعضا در بار 12هر مجمع عمومي عادي 

 .یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشكيل و رسمي خواهد بود

حاضرین در جلسه  اكثریت الزم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي نصف به عالوه یک آرا – 1تبصره 

اكثریت نسبي خواهد بود. در  رسمي مجمع مي باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان كه با رأي

تشكيل و با هر تعداد )ده( روز 10فاصله حداقل  صورتي كه در دعوت نخست، اكثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به

 . از اعضاي حاضر ، جلسه رسميت خواهد یافت

هيأت مدیـــره یا  ست به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضايا : مجمع عمومـــي عادي ممكن2تبصره 

روز به  20مدیره یا بازرس ظرف مدت  در صورتي كه هيأت -بازرس ) ها( یا به درخواست یک پنجم اعضاء 

  .تشكيل مي گردد -ننماید  ضاء مبني بر برگزاري مجمع عمومي عملدرخواست اع

روز و  10در روزنامه كثير االنتشار حداقل  : دعوت براي مجمع عمومي عادي از طریق درج آگهي 3تبصره 

 .پذیرددعوت كتبي صورت مي روز قبل از برگزاري مجمع و با 40حداكثر 

 .باشدميابرار روزنامه  هاآگهيروزنامه كثيراالنتشار براي درج  -4تبصره 

 15ماده 

 : وظایف مجمع عمومي عادي

 البدل (؛ انتخاب اعضاي هيات مدیره و بازرسان ) اصلي و علي-1

 استماع و رسيدگي به گزارش هيات مدیره و بازرس )ها(؛ -2



 مشي كلي موسسه؛ تعيين خط -3

 بررسي و تصویب یا رد پيشنهادهاي هيات مدیره؛ -4

 ترازنامه و بودجه موسسه؛ تصویب -5

 دعوتنامه ها؛ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي ها و -6

 عزل اعضاي هيات مدیره و بازرسان؛ -7

  تعيين حق عضویت؛ -8

 .تصویب انتشار نشریه -9

 16ماده 

  العادهمجمع عمومي فوق

 :شد مجمع عمومي فوق العاده با شرایط زیر تشكيل خواهد

  با درخواست اكثریت اعضاي هيات مدیره یا بازرس؛ -1

روز به درخواست اعضاء  20اعضاء در صورتيكه هيأت مدیره یا بازرس ظرف مدت  با درخواست یک پنجم -2

 . برگزاري مجمع عمومي عمل ننماید مبني بر

مومي عادي مي فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع ع اكثریت الزم جهت تشكيل مجمع عمومي – 1تبصره 

 .گردداز یک سوم اعضا كه حق رأي دارند تشكيل مي باشد و در بار دوم با حضور بيش

 . العاده با آراي دو سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بودفوق تصميمات مجمع عمومي – 2تبصره 

 17ماده 

 : العادهوظایف مجمع عمومي فوق

 تصویب تغييرات اساسنامه؛ -1

  تصویب یا رد انحالل؛ بررسي و -2

 تغيير در ميزان سرمایه؛ -3



 موعد؛ انحالل قبل از -4

 .هرگونه تغيير در ماهيت -5

 18ماده 

  .شوند مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از یک رئيس ، یک منشي و دو ناظر اداره مي

باشند و با اعالم قبولي نامزدي  و بازرسان: اعضاي هيأت رئيسه نباید از بين كاندیداهاي هيأت مدیره  1تبصره

  . خود در مجمع عمومي انتخاب خواهند شد

انتخاب  رئيس هيأت مدیره رئيس هيأت رئيسه مجمع عمومي خواهد بود مگر اینكه موضوع عزل یا : 2تبصره 

  . هيأت مدیره باشد

 .نظارت وزارت كشور برگزار مي شودالعاده با  : مجامع عمومي عادي، عادي فوق العاده و فوق 3تبصره 

 19ماده 

 : هيات مدیره

  .البدل خواهد بودعلي نفر عضو 2نفر عضو اصلي و  7موسسه داراي هيات مدیره اي مركب از

خذه با اكثریت آرا ایافته و تصميمات مت جلسات هيات مدیره با حضور بيش از نصف اعضا رسميت -1تبصره 

 . حاضرین معتبر خواهد بود

 اعضاي هيات مدیره در جلسات ضروریست و غيبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون شركت –2ره تبص

 . خواهد بود جلسه متناوب در طول سال در حكم استعفاي عضو غایب 6 جلسه متوالي یا 3اطالع قبلي تا 

تشكيل جلسه به صورت قانوني انجام  روز قبل از 7 دعوت از اعضاي هيات مدیره مي بایست حداقل – 3تبصره 

 . پذیرد

 20ماده 

البدل براي مدت علي در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاي هيات مدیره یا بازرس عضو

  .واهد نمودخ باقيمانده هيات مدیره یا بازرسي بجاي عضو اصلي انجام وظيفه



اعضاء اصلي شود و ورود اعضاء علي  در صورتيكه تعداد هيات مدیره یا بازرســي به هر دليل كمتر از تعداد

عمومي حسب مورد به صورت عادي یا به صورت فوق  البدل نيز موجب تكميل آن نشود انتخابات مجدد مجمع

 . زار خواهد گردیدباقيمانده اعضا برگ العاده در مهلت قانوني جهت تكميل تعداد

 21ماده 

ضرورت با دعوت  گردد بنا بهبار تشكيل ميیک هيات مدیره عالوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل ماهي 

  . كتبي یا تلفني رئيس یا نایب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد

 .مدیره خواهد رسيد ویب هيأتنامه داخلي است كه به تصالعاده بموجب آئينتبصره: نحوه تشكيل جلسه فوق

 22ماده 

خود یک نفر رئيس و  اعضاي هيات مدیره در اولين جلسه اي كه بعد از انتخاب شدن تشكيل مي دهند از بين

اي اختيارات آنها را اساسنامه یا آیين نامه یک نفر نایب رئيس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود

  .نمایدرسيد مشخص مي عمومي اعضاء خواهدكه به تصویب مجمع 

تا یک هفته از بين خود یا خارج یک نفر را به  هيأت مدیره موظف است پس از تعيين سمتها، حداكثر -1تبصره 

 .اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين كند سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود

حال رئيس هيأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضاي مجمع در عين  مدیر عامل نمي تواند -2تبصره 

  .عمومي

  . عزل كند هيات مدیره در هر موقع مي تواند افراد فوق الذكر را از سمت هاي مذكور -3تبصره 

 . اعضا هيات مدیره تعریف نماید هيات مدیره در صورت لزوم مي تواند سمتهاي دیگري براي سایر -4تبصره 

 23ماده 

دوره هاي بعدي  سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هيأت مدیره براي 2هيأت مدیره براي مدت 

 .بالمانع است



 24ماده 

 :  به شرح ذیل مي باشد هيات مدیره نماینده قانوني موسسه بوده و وظایف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه

پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجراي  رسيدگي به حسابها،حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول، 

انجام تشریفات قانوني ، تعقيب جریانات قضائي و اداري و  مصوبات مجامع عمومي ، افتتاح حساب در بانكها طي

ن ، قطع و فصل دعاوي از طریق در محاكم ، تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آ ثبتي در كليه مراحل قانوني

شخص دیگر  حه ( و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاري تمام یا قسمتي از اختيارات خود به هرمصال زش)سا

هيات مدیره واگذار گردیده. به  اعم از حقوقي یا حقيقي با حق توكيل و سایر وظایفي كه بر اساس اساسنامه به

د نقل و انتقال اموال منقول كه ضروري بداند در مور طور كلي هيات مدیره مي تواند هر اقدام و معامله اي را

پس از تصویب انجام دهد نقل و انتقال در مورد اموال غير منقول مستلزم تصویب مجمع عمومي مي باشد 

 .مجمع به نام موسسه انجام دهد

ماه قبل از پایان تصدي خود، از مجمع عمومي عادي به منظور انتخابات  3همچنين هيأت مدیره موظف است 

باید  رس جدید دعوت نماید. هيأت مدیره قبل از درج آگهي در روزنامـــه كثير االنتشارباز هيأت مدیره و

مرجع صدور پروانه برساند و  دستور كار مجمع عمومي، زمان و مكان برگزاري و فهرست اسامي اعضا را به تایيد

  .م نمایدبه مرجع صدور پروانه اعال روز قبل از پایان تصدي خود نتيجه انتخابات را 40حداقل 

این اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صالحيت  جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد –1تبصره 

هيات مدیره كليه اختيارات الزم براي اداره امور مشروط به رعایت حدود  خاص مجمع عمومي اعضاء است ،

 .اساسنامه را دارا مي باشد اهداف و

 هاي جاري موسسه تا مبلغمعامالت و یا پرداخت هزینه تواند در انجاماز تصویب ميهيات مدیره پس - 2تبصره

 .تصویب مجمع عمومي رأساً اقدام نماید ریال بدونميليارد  20

 25ماده 

عادي با رأي  البدل مي باشد كه در مجمع عمومينفر بازرس علي یک  نفر بازرس اصلي ویک موسسه داراي 

 . .است كتبي و براي مدت یكسال انتخاب مي گردند. انتخاب مجدد بازرسان بالمانع



 26ماده 

  . اشخاص ذیل نمي توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند

 اجتماعي كالً و یا بعضاً محروم شدهجرم و به موجب حكم قطعي دادگاه از حقوق  كساني كه به علت ارتكاب-1

 باشند؛

 مدیران و مدیر عامل موسسه؛ -2

 عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛ اقرباي سببي و نسبي مدیران و مدیر -3

 . 2همسر اشخاص مذكور دربند  -4

 27ماده 

 وظایف بازرس به شرح ذیل است : 

 گزارش براي مجمع عمومي؛بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه  -1

 مطالعه گزارش ساالنه هيات مدیره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطالع مجمع عمومي؛  -2

 گزارش هر گونه تخلف هيات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي؛  -3

تي كه هيات مدیره و مدیران در اظهار نظر كتبي درباره صحت صورت دارایي ، عملكرد و مطالب و اطالعا -4

 اختيار مجمع عمومي گذاشته اند؛

 سایر وظایفي كه اساسنامه و قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.  -5

 تبصره: بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيات مدیره شركت نماید . 

 28ماده 

انجام داده و اسناد و  سيدگي و بازرسي را در مورد عمليات موسسهبازرس مي تواند در هر موقع هر گونه ر

دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه  مدارک و اطالعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار

 . فوق العاده مجمع عمومي را بنماید



 29ماده 

در مسئوليت خود باقي  ي انتخاب نشده اندهيأت مدیره و بازرسان تا زمانيكه جانشين آنها از سوي مجمع عموم

 . خواهند بود

 30ماده 

مدیره و اساسنامه به وي  مدیر عامل باالترین مقام اجرایي موسسه است و در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت

 . دارد تفویض مي گردد نماینده محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء

 .مدلل باشد باشد كه باید مستند ويأت مدیره مي: عزل مدیرعامل از اختيارات ه1تبصره 

نخواهد بود و ليكن انتخاب مجدد او  : دوره تصدي مدیر عامل از مدت مسؤوليت هيأت مدیره بيشتر2تبصره 

عامل در صورت انقضا مدت تصدي موظف است تا تعيين  طبق مقررات این اساسنامه بالمانع مي باشد. مدیر

 .دهد انجامجانشين، وظایف محوله را 

خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاي  : كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي مدیر عامل و 3تبصره 

 . خواهد بود رئيس هيأت مدیره و با مهر موسسه معتبرمدیرعامل و 

  

 31ماده  

 مدیرعامل مجري مصوبات مجمع عمومي و هيأت مدیره بوده و داراي اختيارات و مسئوليتهاي ذیل مي باشد : 

 نمایندگي قانوني در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي؛  -1

 استخدام و عزل و نصب كاركنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هيات مدیره؛  -2

 ري دارایي ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر موسسه؛نگهدا -3

 اعمال اختياراتي كه بصورت موردي یا مقطعي از جانب هيأت مدیره به وي تفویض شده باشد؛  -4

ارائه پيشنهادهاي الزم در زمينه گسترش ، بهبود و هماهنگي در فعاليتهاي موسسه به هيأت مدیره جهت ارائه به  -5

 مجمع عمومي؛ 



هيه پيشنویس ترازنامه ، بودجه ، خط مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي هيأت مدیره و ارسال به مجمع ت -6

 عمومي؛

 تهيه پيش نویس آئين نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصميم گيري در هيأت مدیره؛  -7

 ني؛نظارت و ایجاد هماهنگي در فعاليت شعب ، نمایندگي ها و دفاتر پس از طي مراحل قانو -8

 پيشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق العاده با ذكر علل موجه براي تصویب به هيأت مدیره؛ -9

انجام سایر وظایف و اختياراتي كه طبق اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا  -10

 بشود. 

 32ماده 

 . دحقوق و مزایاي مدیرعامل بوسيله هيأت مدیره تعيين مي شو

مدیره  مدیرعامل از اعضاي هيأت مدیره نباشد بدون داشتن حق راي مي تواند در جلسات هيأت در صورتي كه

 . شركت نماید

 فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

 33ماده 

  :شودبودجه موسسه از طریق ذیل تأمين مي

وبخش  دولتي و غيردولتيو حقوقي اعم از داخلي و خارجي و  الف( هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي

  .خصوصي

  .ب( وقف و حبس

این  حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و پ( وجوه

  .نامهآئين

 .ت( حق عضویت در سازمان



 34ماده 

با گزارش عملكرد  همراه موسسه مكلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيالن آن را

صدور پروانه ارایه نماید. چنانچه مرجع مذكور در  اجرایي حداكثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالي به مرجع

  .مالي یا اجرایي نماید موسسه موظف به ارایه آن است طول سال حسب مورد درخواست گزارش

ر یكي از بانک هاي رسمي اقدام نموده و است نسبت به افتتاح حساب بانكي د هيات مدیره مكلف -1تبصره 

هزینه ها را در  درآمدهاي حاصله ساالنه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر كليه

  .همان حساب نگهداري كند

مالي شود به استثناء سال شمسي بوده و همواره به پایان ماه ختم مي سال مالي موسسه منطبق با سال -2تبصره 

 تاسيس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.كليه مدارک ، پرونده ها و مكاتبات در دفتر اول كه از بدو

  .مركزي موسسه نگهداري مي شود

  .پذیردصورت مي مكاتبات رسمي موسسه با امضاي مدیر عامل -3تبصره 

تاریخ ، ثبت و به امضاي اعضاي  ترتيب : مصوبات و صورتجلسات هيأت مدیره در دفاتر مخصوصي به 4تبصره 

 . ذیربط خواهد رسيد

 35ماده 

پروانه فعاليت اعالم نماید و  هيأت مدیره مكلف است هر گونه تغيير یا اصالح اساسنامه را به مرجع صادر كننده

تشریفات رسانده و نتيجه آن را براي انجام  در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومي

 .نماید اداري ثبت، به مرجع صدور پروانه اعالم

  

  

 



 36ماده  

و دیگر موارد مشابه  پست الكترونيكي ت مدیره مكلف است تغييرات نشاني اعم از محل، شماره هاي تماس واهي

 .را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعالم نماید

 37ماده 

برابر مقررات و  مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصویب هيأت مدیرهموسسه داراي سربرگ، مهر و یا آرم 

شده را به مرجع صادر كننده پروانه  ت مدیره مكلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهيهياتهيه خواهد شد . ه

 . فعاليت ارسال نماید

 .حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤليت قانوني دارد هيأت مدیره در -تبصره

 38ماده 

هيات تصفيه انتخاب و این  نفر را بعنوان 3الل : در صورت انحالل موسسه مجمع عمومي فوق العاده حداقل انح

ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين  هيات موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تصفيه بدهي

ومي فوق العاده برساند. هيات موسسه را به تصویب مجمع عم دارایي مسلم اعم از منقول و غير منقول دارایي

 . مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارائه نماید مذكور موظف است نتيجه را به

موظف است دارایي سازمان را پس از انحالل كه با نظارت مرجع صدور  العاده: مجمع عمومي فوق1تبصره 

 .گردد، واگذار نمایدمينهاد با موضوع فعاليت مشابه تعيين سازمانهاي مردم پروانه به یكي از

  .پذیرفت تصفيه امور مربوط به موسسه بر طبق مفاد اساسنامه و قوانين موضوعه صورت خواهد -2 تبصره

  . نماید هيات تصفيه از بين خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفيه انتخاب مي -3تبصره 

پروانه و ثبت شركتها ارائه  مرجع صدورمدیر تصفيه موظف است یک نسخه از گزارش تصفيه را به  -4تبصره 

 . نماید

 



 39ماده 

دستگاه هاي دولتي باشد،  چنانچه فعاليتهاي مندرج در اهداف این اساسنامه نيازمند كسب مجوز خاص از سایر

 .موسسه موظف است نسبت به كسب مجوز مورد نظر اقدام نماید

 40ماده 

و فعاليت سازمانهاي  نامه ذیربط تأسيسنشده است بر اساس آئينبه مواردي كه در این اساسنامه پيش بيني 

 . نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شدمردم

 

 41ماده                                                                          

به فوق العاده مجمع عمومي  19/06/1401مورخت تبصره در نشس 37وماده  41فصل و  3مه مشتمل بر این اساسنا

 .تصویب رسيد

 

 
 


