
 يانسان ياریھمکمک و  ين المللیاساسنامھ انجمن ب
 کوثر

 اول بخش 
 سیتاس

 
 نام و مرکز انجمن: 

ن ینام انجمن عبارت است از : " انجمن ب: ۱ماده 
 ،کوثر" . مرکز انجمن يانسان ياریھمکمک و  يالملل

است. بنا بھ  يکرازل –شھر استانبول منطقھ با غجالر 
 آدرس انجمن وجود رییره، امکان تغیئت مدیم ھیتصم
 . دارد

 
 : ت انجمنیطھ فعالیو ح يندگینما –شعبھ 
ت و یفعال تحقق اھداف خود، حق يانجمن برا: ۲ماده 

تواند در  ي. انجمن مدارد را ين المللیب يا ھمکاری
س شعبھ و یاقدام بھ تاس ،ا خارج از کشوریداخل و 

ا یدر داخل و تواند  يانجمن مد. ینما يندگیا نمای
س یتاس يبزرگترا موسسات یانجمن و  کشورخارج 

ن در ما انجیوستن بھ سازمان و یحق پ نیز، و ایدنم
  .درداا خارج از کشور را یداخل و 

 
و نوع  ت و نحوه کاریطھ فعالیاھداف انجمن، ح

  ت :یفعال
س شده یل تاسیتحقق اھداف ذ يانجمن برا: ۳ ماده
 :است
عامھ،  يادر انجام کارھ يمردم يکمک بھ نھادھا -۱

تحقق  ، جھتانجمن يت ھایتوسعھ و گسترش فعال
ن ی، تاميبا نھاد و موسسات دولت ياھداف، ھمکار

و جاد الگو یخدمات عام المنفعھ و ا يداوطلب برا
ت از موسسات و ینھ و حماین زمیتوسعھ در ا
 ھستند. نھ ھا فعالین زمیکھ در ا يسازمان ھائ

 يمات رسانخد يخدمات و اھداف انجمن در راستا -۲
ا یا منطقھ و ی و و محدود بھ بلده گانھم يبرا

تحقق اھداف انجمن  ي. براباشد يمن يقشر خاص
نبوده  يخاص را قشی بھ منطقھ و محدود خدمات آن

در  ،نمی باشدقائل  يچ فرقین انسانھا ھیو ب
از یانسانھا و ن يتمام يداخل و خارج کشور برا
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 يجھان فراھم ساختن يو براس داده یآنان سرو
. می کندد تالش ینده باینسل آ يست برایقابل ز

خدمات  گونھنیانجام ا يبراتواند  يانجمن م
 ين المللیو ب يمل يبا سازمان و نھادھا ،يعموم
 . دینما يھمکار

 رو ھم یتی، ، سالمندهویکس، بیافراد ب يبرا -۳
ب و جدا مانده یغر سرپرست، افراد يگونھ افراد ب

ان و در راه ماندگان یو، پناھجھن خودیماز 
نان آدر خصوص و  کرده نان کمکآبھ  ،س دادهیسرو

 د. ھنجام دا يو معن و يھمھ گونھ کمک ماد
کھ در  يو جنگ بالیا، آفات، يعیدر سوانح طب -۴

ا در یگر اتفاق افتاده و ید يا کشورھایکشور و 
، ي، بھداشتيغذائ يفوق العاده، کمک ھا يحالت ھا

کن، اجاره منزل، خانھ و ، پوشاک ، مسيآموزش
ر یو سا يو نظافت ي، مواد بھداشتيمواد سوخت

بھ آنان انجام  يو معنو ينقد يکمک ھا و دموا
  دھد.

و  يو فکر يبدنن یمعلول يبرا يو معنو يکمک ماد -۵
 ن بھ آغوش جامعھ. یبازگشت معلول يتالش برا

 يت ھایفعال يالزم برا ينھ ھایزم يآماده ساز -۶
  . يلمللن ایو ب يمل

 
 انجمن:  يت ھایفعال

، ۳موجود در بند  مواردتحقق  يانجمن برا :۴ماده 
ل در داخل و خارج از یذ يت ھایقادر بھ انجام فعال

 : استکشور 
 ي، اجرايضرور ينھ ھایقات در زمیانجام تحق -۱

و  يترق يبرا کارآمد يپروژه ھا و آموزش انسانھا
تالش در . از جملھ اھداف انجمن است توسعھ کشور،

 ياقتصاد يتوسعھ و ترق يبرا ين المللیسطح ب
با سازمان ملل و  يو ھمکارعقب مانده  يکشورھا

و ھرگونھ سازمان و نھاد  يسازمان کنفرانس اسالم
ت یفعالاھداف انجمن  يکھ در راستا ين المللیب

  .داشتھ باشند
کسان، یببھ  يو معنو يت و کمک مادیحما -۲

، کودکان، ھا وهی، بھامیتیگان، درسالخو
، اند کھ در کوچھ مانده يگاندرنوجوانان و سالخو
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 ، آوارهاند افتادهن خود بدور یکھ از سرزمیکسان
 ،ھا و ھمھ گونھ در راه مانده انیو پناھجو ھا

د انجام ینھ باین زمیکھ در ا یياز جملھ کمک ھا
س ین منظور انجمن قادر بھ تاسیبھ ھمشود، است. 
خانھ  کردنر یل و کمک و دایو تشک يو راه انداز

اره و ، خانھ آوياکز نگھدارسالمندان، مر
، مراکز يچادر يان، مسافرخانھ و شھرک ھایھجوپنا
 يالتین تشکیتواند بھ چن ياست. انجمن م يکیلجست

مراکز و  ازه ، و درک يو معنو يکمک نقد
 يا ھمکاریکمک و  ين المللیو ب يمل يسازمانھا

 مشترک انجام دھد. 
ن و یبھ معلول يو معنو يکمک ماد ھ گونھھم -۳

س شده اند. ین تاسیکمک بھ معلول کھ در يموسسات
در  يزیو برنامھ ر يانجام ھمھ گونھ سازماندھ

شراکت و داخل شدن  يبران یجھت کمک بھ معلول
موسسات  کردنر یس و دایتاس ایو آنان در جامعھ 

 يت آنان برایو ھدای توانبخشمراکز آموزش و 
حرفھ و فن و  يا آموزش آنان برایرزش و انجام و
 آنان.  يزات براید تجھیو خر يو معنو يکمک ماد

کودک و  يجاد بھداشت و سالمتیا يت برایفعال -۴
 يزیو طرح ر ياجتماع ي. انجام برنامھ ھاانمادر

کودکان و  يو سالمت روح يآن بھ منظور کمک جسمان
ر آنان. یکاھش مرگ و م ينوجوانان و تالش برا

بھ منظور مبارزه و  ياجتماع يت ھایفعالانجام 
و کمک بھ  يمسر يھایماریت بیسرا يکاھش برا

 يرا دنبال م يت ھائین فعالیکھ چن يمراکز
، يس مراکز بھداشتیمنظور تاس نیند. بھ ھمینما
 يک و مھد کودک و خوابگاھھاینیمارستانھا، کلیب
مراکز س یتاسکودکان و  يو نگھدار يدگیرس

 گان .دررمانده گان و سالخود ينگھدار
 یھدادن بورسو  يلیتحصو  يھمھ گونھ کمک آموزش -۵

ترکیھ ای  نیازمند عده از دانش آموزان آن يبرا
ل یکھ در داخل و خارج کشور مشغول تحص و خارجی

 .ھستند
ازمند مداوا در یکھ ن یيفقرا يمعالجھ و مداوا -۶

مان و ھمھ یزا بھھستند. کمک  رداخل و خارج کشو
نان در آ يون داریماران و تامیگونھ کمک بھ ب
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ن ھمھ گونھ یتام ایو  يماریمقابل ھر گونھ ب
د یا کمک بھ خریزات و ابزار و آالت و یتجھ
 يمداوا ن ویزات و تامیل و تجھیانگونھ وسیا
س یماران در داخل و خارج کشور. تاسینگونھ بیا

، مراکز يک، مرکز بھداشتینیچون کل يمراکز
 ين ھایار، کابیس يمارستانھایمان، بیزا

ا کمک یسات مشابھ و ی، داروخانھ و تاسيبھداشت
د یا خری .درنکھ وجود دا يساتیتاس مراکز و بھ
کمک  ف انجمن است.یسات ، از جملھ وظاین تاسیچن

جنازه آنان و انجام امورات  نیتدفکسان و یبھ ب
 . يمربوط بھ آن در مواقع ضرور

ا یکھ در داخل و  يقعدر موا يو معنو يکمک ماد -۷
 يمشابھ جنگ، زلزلھ، آتش سوز يخارج کشور حوادث

ا کشور با سوانح و آفات یل اتفاق افتاده و یو س
نھ یزم درازمندان یروبرو شده و کمک بھ ن يعیطب
و ھمھ  يھ، پوشاک، ابزار و آالت طبیچون تغذ يھائ

 ينھ ھا. براین زمیدر ا يو معنو يگونھ کمک ماد
نھ یت در زمیو فعال تیمل یتشک ردموا نیانجام ا

 يعیافتن انسانھا در حوادث طبی يتجسس برا يھا
 يوات کاراد الت وآ يھمچون زلزلھ و آماده ساز

 يو حت يعینگونھ حوادث طبیاستفاده در ا يبرا
. ياستفاده در مواقع ضرورر يآن برا کردنانبار 

در مراکز  يئامات غذارائھ خد يبرا يمراکزس یتاس
ک، ینیمھد کودک، کلس یتاس، يعیآفات طبسوانح و 

خانھ، مراکز  میتی ،مارستان، مدرسھ، آموزشگاهیب
ن یچن کردنر ین. داآو مراکز مشابھ  يموقتاسکان 

کھ اقدام بھ یو مراکز و کمک بھ کسان ساتیتاس
آفت  يدارند. مداوا ين مراکزیچن کردنر یدا

 زدگان در داخل و خارج کشور . 
عده  نآ ، جھتار و برادریه ھمخانواد کردندا یپ -۸

م، پناھجو، یتین، فقراء، یازمندان، معلولیاز ن
داخل و خارج از کشور و  در کسانیآوراه، ب
نگونھ افراد با یا کردنجھت آشنا  يزیبرنامھ ر

دادن مشاوره و کمک و ، برادر يخانواده ھا
برادر،  ين افراد و خانواده ھاین ایب يگریانجیم

، يختنھ، نامزدنجام مراسم ا ينھ ھایکمک در ھز
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و  يماد ھای، جنازه، و امورات دفن و کمکيعروس
 .يمعنو

کاھش فقر و  يبرا ياجتماع يت ھایتالش و فعال -۹
گر ی، پوشاک و ديا و کمک غذائیدر دن يگرسنگ
د محصوالت یو خر يو چھ معنو يل چھ نقدیوسا

ل خانھ و ید وسایاخت اجاره بھا، خردر، پيبھداشت
س ین تاسینگونھ افراد و ھمچنیبھ ا لیگر وساید

 در يغذائ مراکزس یدادن غذا، تاس يبرا يمحل
با موسسات و  يداخل و خارج کشور، و ھمکار

 ن راستا. یدر ا ين المللیب يسازمانھا
و کشور  يو تعال يترق يبھ منظور کمک در راستا -۱۰

ھمھ  يدن بھ اھداف انجمن، برگزارینھ رسیزم در
، يو اجتماع ي، فرھنگيمعل ينارھایگونھ سم

ت یوم، کنفرانس و فعالیپانل و سمپوز يبرگزار
. انجام استاز جملھ اھداف انجمن  يعلم يھا
از است و آموزش یکھ ن ينھ ھائیزم درقات یتحق

و نموده ارائھ  يماتکھ بتواند خد متخصصافراد 
عقب  يجامعھ کشورھا فرھنگن اقتصاد، درب باال

نھ ھا از یمن زیدر ا ين المللیب يمانده و ھمکار
 .استاھداف انجمن 

، م و جلب توجھ آناندربھ م ياطالع رسان يبرا -۱۱
ھ یدھد انتشار و تھیماجازه  نیکھ قوان يدر حد

موقت و دراز مدت،  يانتشارات درھمھ گونھ موا
در  يو بصر يسمع يرسانھ ھا درلب اانتشار مط

انجام شده، چاپ آنان در  يت ھاینھ فعالیزم
، يونیزیتلو يو وکانالھایدر راد پخش مقاالت،

لم یآثار فھ یتھ، یينمایس يلم ھایھ فیتھ
 نآکھ مخاطب  يدئوھائیھ ویاتر، تھئو ت ينمائیس

، يفرھنگ ينھ ھایگر زمیت در دیباشد. فعال مردم
ھ برنامھ یھتون، و امثالھم، یزیو يھمچون مولت

ت از ینگونھ برنامھ ھا و فعالیھ و پخش ایھا، تھ
 نترنت.یق ایطر
، يعلم ينھ ھایت در زمیانجام ھمھ گونھ فعال -۱۲

و  يھ نظر سنجیو تھ يو اقتصاد ي، اجتماع يفرھنگ
 يبرا يو ھمکار يافکار عموم از نظرات يآگاھ
نھ ین زمیکھ در ا يبا اشخاص ترجمھ، ف ویتال

 يعموم ينشر و اطالع رسان .و تخصص دارند يکارائ
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، بروشور، ھ بولتن یتھ انجمن، يت ھایاز فعال
شگاه و ینما يمجلھ، انتشار روزنامھ، برگزار

والھا و دادن یو فست ھاشگاھیشرکت در نما
 يدر رسانھ ھا يبازرگان يھا يغات و آگھیتبل
 . يو بصر يسمع

ا شرکت در ی و ،انجمن ياز مالین نیتام يبرا -۱۳
انجمن،  يمعرف يبرا يداخل و خارج کشور يسفرھا
 يت ھای، تاتر و فعالادبود، کنسرتیب ش يبرگزار

نگونھ یو شرکت در ا يو فرھنگ يمشابھ اجتماع
 دار ھا. یو دھا ک یک نیپ يبرگزارت ھا و یفعال

در  ي، فرھنگي، ھنريورزش يت ھایانجام فعال -۱۴
 يصحنھ ا يش ھایھ نمایاھداف انجمن، و تھ يراستا

ام یدادن غذا در ا يبرا يزیو برنامھ ر يسمع و
 ژه .یو
، ھ پروژهیو تھ يزیو و برنامھ ریھ آرشیتھ -۱۵

ن یج حاصلھ از اینتا عالما ،يقیھ مسابقات تشویتھ
 مسابقات. 

دن بھ اھداف و ارائھ ھمھ گونھ یبھ منظور رس -۱۶
اد و اوقاف و ینھا، ب يجاد تعاونیخدمات، ا

نگونھ بخش ھا و یل ایس سازمان و نھاد و تشکیتاس
الزم پرسنل  شت با آنھا و استخدام و آموزیفعال
 کارھا.  نیانجام ا يبرا

ان یدانشجو يالزم برا دادن خدمات و آموزش جھت -۱۷
و  آموزش يدر داخل و خارج کشور، کمک الزم برا

نگونھ یت از ایھ طرح و پروژه و حمایھس و تیتدر
و  يس مدارس ابتدائیاست. تاس يضرور درموا

ر ی، دايو ھمھ گونھ موسسات آموزش يمتوسطھ خصوص
 يون مھد کودک، سالن ھایه، پانسخوابگا کردن
مسافرخانھ،  کردنر ی، دايو مطالعات يورزش

تو، یموزشگاه، انستآ، تیکتابخانھ، مرکز اد
بھ  يو ماد ينقد و کمک يو مطالعات يمراکز علم

 نگونھ مراکز.یا
ھ یکمک در آموزش کودکان و نوجوانان، تھ يبرا -۱۸

ال با ير ساختن آموزشگاه براینار و دایو دادن سم
و  يات، فن و علوم اجتماعیاضیر ين درجھ علمدرب
نان، و انجام مراسم و آ يگاھآگر دروس و ید

 يبجا ي. برايو فرھنگ ي، ورزشيقیموس يت ھایفعال
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، اھداف انجمن يجامعھ در راستا يازھاین يورآ
ا ادامھ دار و یو  يدوره ا يل آموزش ھایتشک
پ، ی، تايھمھ گونھ آموزش (زبان، طراح ياجرا
ک و امثالھم) و یموز ي، ورزشيوتر، گلدوزیکامپ
 يفن –يحرفھ ا ير ساختن ھمھ گونھ آموزش ھایدا
 ن سطح استخدام در کشور. درباال ب يبرا

 ي، کنگره، کنفرانس ھايعلم يش ھایھما يبرگزار -۱۹
ش ھا. ین ھمایو شرکت در ا ين المللیو ب يمل

ت و یتقو يد و دانشگاھھا. برایبا اسات يھمکار
انجمن  يسعھ انجمن در چارچوب اساسنامھ معرفتو

 نھ. ین زمیت در ایو انجام فعال يبھ افکار عموم
و  ي، ھنريفرھنگ يجاد ھمکاریتوسعھ روابط و ا -۲۰
داخل  يجاد گفتمان متقابل با موسسات و نھادھایا

ان، یت ھمھ جانبھ از دانشجوی. حمايو خارج کشور
در  يعلم و يسندگان، و افراد فرھنگین، نویمحقق

شرفت یپ يجاد امکانات برایداخل و خارج کشور. ا
بھ  ي، علميھ آموزشیو دادن بورس يمدارج علم

، دوره ياریدانشچون  يان در مقاطعیدانشجو
 ن. ی، تخصص، دکترا و محققيکارآموز

در  يو علم يت فرھنگیانجام ھمھ گونھ فعال -۲۱
 اھداف انجمن. يداخل و خارج کشور در راستا

در داخل و خارج کشور  يا جمعیو  يانفرادت یفعال
نما، ینھ سیکھ در زم یيا سازمانھایو  درفبا 

تاتر، مجلھ، بولتن، کتاب، روزنامھ و امثالھم و 
ت یفعال يو بصر يھمھ گونھ انتشارات مداوم سمع

 دارند .
و  يخی، تاريفرھنگ يش ھادراحت و گیس يبرگزار -۲۲
شور در دھا در داخل و خارج از کید و بازدید

 اھداف انجمن.  يراستا
اھداف  يتھ ھا در راستایون و کمیل کمسیتشک -۲۳

تھ یون و کمیکمس يت ھایت از فعالیانجمن و حما
 ھا. 

با موسسات و  ياجتماع سالم، ھمکار جادیا يبرا -۲۴
 نھ خبره و متخصص ھستند.ین زمیکھ در ا يافراد
واکسن ق یتزر يبرا يغاتیتبل يت از نشست ھایحما
 اھداء خون. و 
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انجمن و دادن خدمات  نیش مشاوره در بس بخیتاس -۲۵
 نھ. ین زمیدر ا

، انجمن يت ھایفعالھر چھ بھتر  ياجرا يبرا -۲۶ 
ر منقول، قبول خودرو بعنوان ید منقول، غیخر

نگونھ ید، اجاره و اجاره دادن ایاعانھ، خر
 يمنافع و در آمد برا نی، بھ منظور تامدرموا

ل، و ساخت ور منقینقول، غن میتام ،انجمن
. اماکننگونھ یسات و اجاره ایساختمان و تاس

و  يو کشاورز يتجار يت ھا یانجام ھرگونھ فعال
پروژه و  يد و طراحیو تول يو فرھنگ ياقتصاد

ا ینگونھ مراکز و ید ایا خریس مراکز و یتاس
باشگاه و امثالھم از جملھ  کردنم شدن و باز یسھ
 ف انجمن است. یوظا

، ا ساخت ساختمانیر و یکمک در ساخت، تعم -۲۷
آب،  يچشمھ ھا، پل، راه و شبکھ ھار و ساخت یتعم

، پارک، يو شھربازح یمراکز استراحت و تفر
مساجد و ، ي، و فرھنگيسات اجتماعیمدرسھ، تاس

 خانھ ھا. عبادت
 درو شرکت  يا خارجیو  يت داخلیو فعال يھمکار -۲۸

انجمن  يت ھایالاھداف و فع يمعرف يغات برایتبل
ھ، ی، پخش اعالميمطبوعات يھ ھایانیو اعالم ب

غات و یتبل يو راه انداز ب برنامھ ھایترت
 در جھت اھداف انجمن . ھا مراسم  يبرگزار

ت در داخل و یب پالتفرم، و انجام فعالیترت -۲۹
ا یو  يمردم يجاد نھادھایخارج از کشور، ا

آنان  با ينگونھ سازمانھا و ھمکاریبا ا يھمکار
جاد ارتباطات یو تبادل اطالعات بطور متقابل و ا

 ن راستا. یدر ھم ياطالعات يو بانک ھا
اھداف، و  يراستا در يقبول ھمھ نوع قربان -۳۰

در داخل و خارج از  يانجام مراسم ذبح قربان
 ير مادیو غ يماد يکشور، قبول ھمھ گونھ کمکھا

اء رات بھ فقرینگونھ خیام رمضان، و دادن ایا در
رات و ینگونھ خیب انتقال ایازمندان، ترتیو ن

 يحسنات در داخل و خارج از کشور و برگزار
 افطار .  يبرنامھ ھا

تواند  يم ھن اساسنامیھم يانجمن بر مبنا -۳۱
، ياسیمشابھ را از انجمن، احزاب س يکمکھا
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افت یو موسسات مشابھ در يکار و کارگر يکاھایسند
مذکور کمک  يھادھاا نیا بھ سازمان و یه و درک

 د. ینما
 يدولت يتواند با ادارات و نھادھا يانجمن م -۳۲

انجمن و اوقاف و  ۵۰۷۲بنا بھ قانون شماره 
 ۵۳۰۲اران و قانون شماره درشھ ۵۳۹۳قانون 
کھ  يبشکل ھایاردرشھر و قانون خدمات شھ يشوراھا

مشترک کھ در  ير خدمات آنان نباشد پروژه ھایمغا
 د. ینما يت ھمکارنان اسآ يطھ کاریح
کھ طبق قانون  يگرید يانجمن قادر است کارھا -۳۳

 . درآو يرا بجا درندا يانجمن ھا انجام آن منع
 آرم انجمن:

مشخص شده، ره یئت مدیھ : آرم انجمن توسط ۵ماده 
د. یآ يم بعمل يآن در نزد استاندار يقانوناقدامات 
ئت یھ رم انجمن را بدون مجوزآتواند  يانجمن نم

ا یگران بجز اعضاء پخش، فروختھ و ین دیدر بره یمد
 د. یاستفاده نما

 دوم خشب
 احکام اعضاء

  ت:ینوع عضو
 ر است: یانجمن بدو شکل امکان پذ درت یعضو: ۶ماده 

ن درج شده در یت از قوانی: تبع يت عمومیعضو -۱
ات انجمن، و یت انجمن ھا، قبول اھداف و نیعضو

ت یعضو يراجعھ بران راستا و میت در ایقبول فعال
 در انجمن طبق اساسنامھ موجود. 

تواند بھ  يانجمن مره یئت مدیھ :يت افتخاریعضو -۲
 يت و ھمکاریانجمن فعال يکھ در راستا يافراد
کشور بوده و از  ا خارج ازیو در داخل و  کرده

و آثار خود خدمات  ي، و ھنري، فکرينظر علم
فوق  يت انجام داده و کمکھایبھ بشر يستھ ایشا

ت یعضوبھ انجمن انجام داده اند  يالعاده و خاص
تنھا با  يت افتخارید. عضوینما ءاھدا يافتخار

 يافتخار ينگونھ اعضایقبول مخاطب ممکن است. ا
 در انجمن را ندارند.  يحق دادن را

 ت: یط عضویشرا
د کھ اھداف ند عضو انجمن شوتوان يم يکسان: ۷ماده 

چگونھ یسال داشتھ، ھ ۱۸ يباال کرده، انجمن را قبول
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، باشدداشتھ نت در انجمن یعضو يبرا يمنع قانون
ت در انجمن مراجعھ یعضو يتوانند برا يم اینھا
 ند. ینما

 ت:یمراجعھ اعضاء و قبول عضو
روز  ۳۰عرض  درد یبا ،انجمنره یئت مدیھ :۸ماده 

مراجعھ کننده  يپاسخ مثبت و منف ،بعد از مراجعھ
 يانجمن مبدھد.  يبطور کتب رات در انجمن یجھت عضو

ت یعضو ردّ برھان نسبت بھ  ل ویدل ذکرتواند بدون 
ت یعضو يتواند برا ينم يدرچ فیرا ھید. زیاقدام نما

 يچگونگدر انجمن بھ آنان را تحت فشار قرار دھد. 
 است: ذیل بشرح انجمن  درت یعضو
 رت دیکھ خواستار عضو يو حقوق يقیافراد حق -۱

اھداف و اساسنامھ انجمن را د یانجمن ھستند با
بعد از  ت بوده،یط عضویحائز شرا، کرده لوقب
س یرا بھ رئ ت در انجمن، آنیل فرم عضویتکم

ت یھو يت افراد حقوقیل دھند. در عضویانجمن تحو
از  يکیو ره یئت مدیھ قبول با يدرارات فیو اخت

 ت در انجمن است. یعضو يط اصلیشرا
ل شوراء یء با تشکاعضا ایو ره انجمن یمد ئتیھ -۲

 يئدایقات الزم در خصوص کاندیتحق ،تھیا کمیو 
حداکثر در عرض  رده،ت را بعمل خواھد آویجھت عضو

ا یشخص نسبت بھ قبول و  يروز بعد از تقاضا ۳۰
بھ مخاطب  يبطور کتب ،م گرفتھیت تصمیعضو دّ ر

 د. ینما ياعالم م
ثبت نام  ،د در انجمنیدت کانیبعد از قبول عضو -۳

ت ساالنھ از یو حق عضو ھیورودحق  شود. يع مشرو
د گرفتھ شده و قبل از اخذ آن کار ثبت نام یکاند

 . ددرگ ينم يدر انجمن عمل
 یيدایدکاننھ یزم درانجمن ره یئت مدیھ يرا -۴

چ یت بھ ھید حق شکایبوده، کاند يت قطعیعضو
 . دررا ندا يمرجع

 ت: یحق و حقوق عضو
ل یت بشرح ذید از عضوبع ،حق و حقوق اعضاء :۹ماده 
 است: 

 م نبوده،یل و تقست شخص قابل انتقایحق عضو -۱
در ماندن اعضاء در  يلیتواند تحم يچکس نمیھ

  د.ینما درانجمن وا
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ت در یا ورود بھ عضویتواند خروج و  يچکس نمیھ -۲
 ل کند. یانجمن را تحم

 . درھر عضو حق استعفاء را دا -۳
د یکسان بوده و نبایحق و حقوق  ياعضا ھمھ دارا -۴

 ن آنان قائل شد. یب يازیامت
در انجمن کھ فقط خود  يک حق رای يدارا ھر عضو، -۵

 . باشد يم ،استاز آن قادر بھ استفاده  يو
توانند حق  ياز میدر صورت ن ،يافتخار ياعضا -۶

 ي، ولندھبھ انجمن انجام د يا کمک مالیت و یعضو
را انجمن ره یئت مدیھ ت دریو عضو يحق را

 ندارند. 
 : ءاعضا يت ھایمسئول
، يدرف يھاه دیا ن اعضاء و انجمن، ازی: ب۱۰ماده 

 در ھایی تیمسئول ين و اخالق عمومیاحترام بھ قوان
اھداف  دربرآو ي. تالش برادارد وجود قبال انجمن

ت یانجمن، تبع يت ھایاداره و فعالدر انجمن، شرکت 
نجمن، انجمن، صداقت بھ ا ز نظم و نظاما يوریو پ

ھرگونھ  يورآ يد ساالنھ انجمن، بجایاخت عوادرپ
ت یانجمن جزو مسئول ينھ ھایشراکت در ھز ،تیمسئول

 شود.  يانجمن محسوب م ياعضا يھا
 ت یان عضویت و پایخارج شدن از عضو

ا استعفا یت در انجمن با مرگ و یعضو: ۱۱ ماده
 يکتب يتواند با تقاضا يم يھر عضو ابد.ی يان میپا

و در  نماید خود را ابراز يست انجمن، استعفاایبھ ر
 يت مالیشود. مسئول يم يت عملیز عضواجھ خروج ینت
ل یکھ بدالیکھ از انجمن خارج شده، و کسان يعضو

 مواردکھ  يخیاز انجمن خارج شده اند از تار يقانون
ت فراھم شده، و یمدن آنان از عضوآدر  يبرا يقانون
 يم يز انجمن مستعفکھ ایھ افراد ھنگامیت بقیمسئول

ھ مطالبات انجمن از یرسد. و کل يان میشود بھ پا
 ن: ی. بنا بر اردیگ يمان یآنان پا

ئت یھ بھ يکتب يت، با ارائھ تقاضایخروج از عضو -۱
کھ قصد استعفا  يعضوشود.  يم يانجمن عملره یمد

ھ یمانده خود بھ انجمن را تسو يد بدھیبا دارد
بھ انجمن داده  يلکھ خسارت ماید. در صورتینما

 د. یآن اقدام نما پرداختد نسبت بھ یبا باشد.
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ن یاز ب يا مفقود شدن عضو، برای در صورت فوت -۲
ھ انجمن بھ محض تمام یت و تسویط عضویرفتن شرا

 شود.  يخود ساقط م یت بخودیشدن اقدامات حق عضو
 تیاخراج از عضو

کھ اقدام بھ انجام  ءا اعضایعضو و : ۱۲ماده 
 میمده باشند بعد از اخذ تصمآل یکھ در ذ يکارھائ

کنترل و نظارت کھ باھم  يانجمن و شوراره یئت مدیھ
ت انجمن اخراج خواھند شد. ید گرفت از عضونخواھ
و نیز  ت از انجمن را از دست بدھندیکھ حق عضویکسان

ت یاز عضو بھ علت مخالفت با قوانین انجمنکسانیکھ 
. ایان می یابدآنھا پ عضویته اند، حق اخراج شد

 کتبی ارسال نامھا یو با امضای خود شخص اخراج شخص 
خواھد صورت  کرده بھ انجمن اعالم کھ قبال يآدرسبھ 
از  ی کھ بھ علت مخالفت با قوانین انجمن. عضوگرفت

 حق اعتراضانجمن  مجمع عموميه در عضویت اخراج شد
است.  يانجمن قطع يعموم ئتیھم یتصم. البتھ دارد

 ل است: یج اعضاء از انجمن بھ شرح ذعلل اخرا
 لساتج دربدون عذر موجھ ماندن و عدم حضور  دور -۱

  .ت ھایفعالو 
 ت. یمسئول اخذاز مکرر امتناع  -۲
 يت ھایعالقھ بودن در قبال اھداف و فعال يب -۳

 انجمن .
 يبرخالف اساسنامھ انجمن و نظر شورا عمل کردن -۴

 انجمن.  يعموم
 .انجمن عضویتنھ یکسال ھزیقل حدا پرداختعدم  -۵
  .ت در انجمنیط عضوین رفتن شرایاز ب -۶
 از انجمن. يادن مجازات اخراج دائمد -۷
ت یل فرم عضویھنگام تکم ن بھیدادن اطالعات دورغ -۸

 در انجمن.
کھ طبق  يت ھائیف و مسئولیوظا يآور يعدم بجا -۹

 .انجمن محول شده است يت داخلیرینامھ و مدساسا
مخالف منافع انجمن، اساسنامھ  يجام حرکت ھاان -۱۰

ن، و با اعمال و رفتار و اقدامات خود یو قوان
 .  کردنھ منافع انجمن حرکت یبرعل

 ت و اعتراض بھ آنیاز عضو ياقدامات اخراج
انجمن بعد  يبازرس يوراشره و یت مدیئیھ: ۱۳ ماده

ق در خصوص اعتراض عضو، و اخذ یو تحق ياز بررس
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اعتراض  مورد درم الزم ی، تصم ياخراجت عضو ایدفاع
و بھ  اخذ ءراآت یو با اکثر يمخف يعضو را با را

از  يو مخاطب ادعائدھد.  يبھ مخاطب خود م يطور کتب
کھ یدر صورت تواند داشتھ باشد. يانجمن نم يدارائ

ره یئت مدیھ بھ انجمن بدھکار باشد يعضو اخراج
البھ مط يتواند طبق قانون از ویانجمن و شورا م

 د. ینما
 :سوم بخش

 احکام اداره انجمن
 انجمن :  يارگانھا

 ل است: یانجمن بشرح ذ يبخش ھا ایارگان و : ۱۴ ماده
  يعموم يشورا -۱
 ره یئت مدیھ -۲
  ينظارت و بازرس يشورا -۳

 انجمن  يمجمع عموم
 ل آن: یتشک

و بھ ثبت  ياصل يعضاا يواز س يمجمع عموم: ۱۵ماده 
ھیئت رؤسای  ش شعبھیصورت گشادر ده انجمن و یرس

مجمع از بین اعضای اصلی  شعبھ ھا و نیزمدیره 
 است.  يبا شرکت دو نفر عملشعبات  عمومي

  ياجالس مجمع عموم
 ل خواھد بود: یبشرح ذ ياجالس مجمع عموم: ۱۶ ماده
ل یماه بعد از تشک ۶انجمن  ين مجمع عمومیاول -۱

عاده فوق ال يشود. اجالس ھا  يم برگزارانجمن 
و در  کباریسال  ۳ ھر آن،بعد از  يمجمع عموم

ره اعالم یئت مدیکھ ھ يمحل ایو مرکز انجمن 
خ و روز مشخص یو در تار شدهبرگزار  خواھد داشت،

 .شود يبرگزار مو در ماه ژوئن 
 يشورا ،ھیئت مدیره درخواستمجمع بنا بھ  -۲

انجمن  ءک پنجم اعضای يکتب يتقاضاا یو  يبازرس
 . شود يمل یالعاده تشکفوق  بطور

دعوت  يره اعضا را بھ مجمع عمومیمد ئتیھ -۳
 کند. یم
ل مجمع یره بھ محض گرفتن درخواست تشکیمد ئتیھ -۴

را جھت شرکت در  ءروز اعضا ۱۵در عرض حداکثر 
 دعوتکند. در صورت عدم  يدعوت م يعموممجمع 

از  يکیت یشکا، در صورت هریمد ئتیھ يمجمع از سو
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 رابھ دادگاه، دادگاه صلح سھ نفر  انجمن ءاعضا
موظف شوراي عمومي اجالس  يل و برگزاریتشک يبرا
 . کند يم

 ن: آ يبرگزاردعوت بھ اجالس و نحوه  يچگونگ
ل یذ مواردبھ اجالس  يعموم يدر دعوت شورا :۱۷ماده 

 : گردد تید رعایبا
کھ حق شرکت در مجمع یست کسانیره لیمد ئتیھ -۱

 د. کن يمھ یرا دارند تھ يعموم
را  ياجالس مجمع عموم درکھ حق شرکت  ياعضائ -۲

خ، ساعت و یدن تارکرروز قبل با مشخص  ۱۵دارند 
ل و دستور کار اجالس در روزنامھ اعالم یمکان تشک

ردد. گ يانجمن درج م ينترنتیت ایوب سا ا دریو 
 يمذکور را بطور کتب ھیره در ضمن اطالعیمد ئتیھ

ا توسط اس ام یو  يشخصل یمایا یبھ آدرس اعضا و 
 يره میمد ئتیھفرستد.  يم آنان ناس بھ تلف

ن یز این يمحل يتواند با استفاده از روزنامھ ھا
ت یکھ اکثرید. در صورتینما يدعوت را اطالع رسان

ل یره با تشکیمد ئتیھ ،ل نشودین اجالس تشکیدر ا
اجالس با درج  ينسبت بھ برگزار يگریاجالس د

ن اطالع ی. بکرد اقدام خواھدخ، ساعت و مکان یتار
ن اجالس ین اجالس با دومیاول يبرگزا يبرا يرسان
 روز باشد.  ۶۰شتر از یروز و ب ۷د کمتر از ینبا

ت یاکثرعدم حضور ل یل اجالس بھ دلیتشک اگر عدم -۳
ل آن را بطور ید دلیره بایمد ئتیھ ،اعضا نباشد
ستفاده ان اجالس با یاول ھیق در اطالعیواضح و دق

 يذکر شده بھ سمع اعضا ينحوه اطالع رسان از
 ۶د حداکثر یبا يل اجالس بعدیتشک. برساندانجمن 

. اعضا با دستور کار باشدن اجالس یماه از آخر
 شوند. يدعوت م ياجالس بعد يذکر شده برا

ن اجالس یا ،ل نشودیتشک يگریل دیبدال اگر اجالس -۴
 ياضافھ نصف اعضاھ ک بیل، توسط یبا علل عدم تشک

اساسنامھ  رییتواند نسبت بھ تغ يم يعموم يشورا
ت دو سوم یو در ھنگام فسخ انجمن با اکثرانجمن 

 ل جلسھ دھد. یتشک
 ،شرکت نکنندالزم حد نصاب  ،اگر در اجالس نخست -۵

 .شود يموضوع حد نصاب مطرح نم يدر اجالس بعد
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د از دو برابر کل تعداد ین تعداد نبایالبتھ ا
 .کمتر باشد يبازرس يشورا و رهیمد ئتیھ ياعضا

ک یش از یتواند ب يانجمن نم يعموم ياجالس شورا -۶
 فتد. یق بیبار بھ تعو

 يعموم يل اجالس شوراینحوه تشک
 يل اجالس شورایکچارچوب و قواعد الزم در تش :۱۸ ماده
 ل است: یبشرح ذ يعموم
ن موضوع از یبعد از اعالم ا يعموم ياجالس شورا -۱
ت اعضا وجود یت صورتجلسھ کھ اکثرو قرائ يمنش يسو

 يس و معاون انجمن افتتاح میاجالس توسط رئ ،دارند
و  يان و معاون وویس دیبعنوان رئ يدرف و شود
کھ اجالس از نظر ی. در صورترددگ يانتخاب م يمنش

 توسط يتعداد بھ حد نصاب الزم نرسد صورتجلسھ ا
 . گردد يم میره تنظیمد ئتیھ
کھ در انتخابات از آراء  يعده از اعضائ آن -۲

م یخود را تقد شناسنامھاند  کرده خود استفاده
ن یا در يستیز لیو آنان ن کرده وانید ياعضا

را  کنند. سپس اعضا مقابل اسم خود يھ میرابطھ تھ
 . ندکن يامضاء م

شود.  يھ میره تھیمد ئتیھدستور کار توسط  -۳
 درنیز  شود يم درخواست يبازرس يشوراکھ  یموارد

 موارد فقط يعموم ي. شورادریگ ير قرار مادستور ک
می تواند کھ در دستور کار قرار دارد را  يکتب

ک ی يکھ از سو يموارد. البتھ مورد شور قرار دھد
ز قرار ید در دستور کار نیدھم اعضا مطرح شود با

 . دریگ
 يک رای يک از اعضا دارایھر  يعموم يدر شورا -۴

 خود يد از رایا بااستفاده است. خود اعض يبرا
د در اجالس نتوان يم يافتخار ياده کنند. اعضااستف
 يحق استفاده از را يول کرده شرکت يعموم يشورا
انجمن کھ عضو  يد. در صورت شرکت افراد حقوقنندار

می  يونده ینما یاره ویمد ئتیھ فقط رییسھستند 
 د. یاستفاده نما يز رااتواند 

 است. يحاضر کاف تیاکثر يرا يعموم يدر شورا -۵
اساسنامھ وجود  ير در مواد اصلییدر فسخ و تغ يول

 است.  ياعالم شده در قانون ضرورژه یت ویاکثر
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وان یس دیت اجالس بر عھده رئیامناخذ اداره و  -۶
 است. 

راء آبا  يبازرس يره و شورایئت مدیانتخاب ھ -۷
بھ  يازین مواردگر ی، در دانجام شده يمخف

 يمخف . آراءداردوجود ن يخفم يرااستفاده از 
مھر و  يدر داخل پاکت ھا عبارت است از آرائی کھ

در  دارکت یات ایو از سوي رئیس دیوان موم شده 
ا بھ صورت بعدانداختھ شده و  يداخل صندوق خال

 . شده استشمارش  علنی
مات اتخاذ شده یحھ و تصمودر اجالس موضوعات مطر -۸

شود. بعد از  ينوشتھ م يم صورتجلسھ ایبا تنظ
 سیبھ رئ يمینگونھ مدارک و صورتجلسھ تنظیاجالس ا

ن یره ایت مدئیھ سیشود. رئ يره داده میمد ئتیھ
 ۷و حداکثر در عرض  ينگھدار مدارک و اسناد را

 دھد.  يل مید تحویره جدیمد ئتیھ روز بھ
 :  يعموم يارات شورایف و حدود اختیوظا

 انجمن است.ن ارگان یموثرتر يعموم يشورا: ۱۹ماده 
 : دریگ يم میو تصم يل را بررسیذ موارد
البدل توسط آراء  يو عل ياصل يانتخاب اعضا -۱

 آنان. کردنست یو ل ير مخفیو غ يمخف
انجمن و در صورت  يگر ارگانھاید نظارت بر -۲
مطروحھ برکنار کردن  موارداز و با استناد بھ ین

 . آنان
 .ر اساسنامھ انجمنییتغ -۳
و  يت و بازرسیریمد يرش شوراھاگزا يبررس -۴

 ره.یمد ئتیھ ارائھ آن بھ
ا بستن شعبات انجمن و یش و یم بر گشایتصم -۵
 آن.  ینسسّ ؤت بھ مین و دادن مسئولییتع
ھ شده یتھ رهیئت مدیھ کھ توسط يبودجھ ا يبررس -۶

 ن.آرات در ییدادن تغ ایقبول و  واست 
 انجمن و شعبات ير منقول براید اموال غیخر -۷
بھ  ،ر منقول موجود در انجمنیفروش اموال غ ،آن

ن آن اموال، درا از رھن درآویرھن گذاشتن و 
 درآن، شوراء  يا واگذاریدن اموال و یبخش
 ت بھیار و مسئولیحق دادن اخت مواردنگونھ یا
 . دارد راره یئت مدیھ
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ت و یریشوراء مد ياعضا يحقوق برا کردنمشخص  -۸
ن حقوق حد یشتر از باالتریکھ ب يبطور يرسپباز

 مرکز. يعموم يارائھ آن بھ شورا نصاب نباشد و
ک یانجمن از  يا جدائیم بر شرکت و یتصم -۹

 ون.یفدراس
بھ  م بر فسخ انجمن و انتقال اموال آنیتصم -۱۰

 مراجع مد نظر. 
ن و یبراساس قوان يمات ضروریگرفتن تصم -۱۱
 سنامھ انجمن. ااس
ت در یریمد يشورا يھات یگزارش فعال يبررس -۱۲

نھ ھا، یدرآمد و ھز يتابلوم یتنظقبل،  يھا دوره
د و یقبول آنان و تائ ،يبازرس يشوراگزارش  يبررس

 انجمن. ره یئت مدیھ يد اعضایا عدم تائی
ش شعبات انجمن و یم دال بر گشایگرفتن تصم -۱۳

 ره.یئت مدیھ نھ بھین زمیت در ایدادن مسئول
خواستن  گر ویموضوعات د نھیدر زم يریم گیتصم -۱۴

 آن . ياجرا
 يمشخص شده، م ۷کھ در ماده  یيتنھا اعضا :۲۰ماده 
د. با شرکت نبدھ يشرکت و را يعموم يد در شورانتوان
رند. در صورت یم بگیتوانند تصم يم شوراء درت یاکثر
س شوراء یرئ يرا ،يریم گیتصم دربودن آراء  يمساو

نھ فسخ و یزم درمات ید. تصمگرد يمحسوب م يدو را
دو سوم اعضا شرکت کننده معتبر  يرات با راییتغ

 است. 
 
 ره: یمد ئتیھ

 ل آن: یتشک
انجمن کھ  ياز ارگانھا يکیره، یئت مدیھ: ۲۱ماده 
 ،داردبرعھده  ار اداره انجمن رایت و اختیمسئول
عضو  ۷ يشود. دارا يسال انتخاب م ۳مدت  يبرا است.
 يره با رایمد تئیالبدل است. ھ يعضو عل ۷و  ياصل
 يد. در صورت خالگرد يانتخاب م يعموم يشورا يمخف

البدل کھ  يعضو عل ،ياصل ياز اعضا يکی يشدن جا
 يو يبجا ،گرفتھ يمجمع عموم دررا  ين رایباالتر

 شود.  ينتصاب ما
 ره: یمد ئتیھ ارکان
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است. در ل یذشرح بھ ره یئت مدیھ يارگانھا: ۲۲ ماده
 يل میز در انجمن تشکین يگرید ياز ارگانیصورت ن
 شود: 
 سینده انجمن و رئینماره یئت مدیھ بنام: رییس -۱
تواند بھ نام  ياز میصورت ن دراست. ره یئت مدیھ

 يمره یئت مدیھ سیھ صادر کند. رئیانیانجمن ب
ره را یئت مدیاست ھیدوره پشت سرھم ر ۳تواند 
 داشتھ باشد. برعھده 

ئت یس ھیئمعاون ر :رهیئت مدیھ سیمعاون رئ -۲
ئت یھ استیبطور موقت ر ،رینبود مد در رهیمد
 . ردیگ يرا برعھده مره یمد
 دھد.  يمکاتبات انجمن را انجام م :يمنش -۳
 دھد.  يانجمن را انجام م يمال ي: کارھامحاسب -۴
 نفر است.  ۳: متشکل از عضو -۵

 : ره یئت مدینحوه کار ھ
ده ل آمیدر ذره یئت مدیھ يچارچوب کار :۲۳ ماده
 است: 
، ئتیھس یره، رئیمد ئتیھ بعد از انتخاب -۱

چارچوب اھداف و  رد ،ي، امور ماليمعاون، منش
ن جلسھ یدر اول وت یفعالانجمن  يخواستھ ھا
 شود.  يانتخاب م

ل یکبار تشکیماه  ۲ره انجمن حداقل یمد ئتیھ -۲
ت یاکثرحضور ره یئت مدیدھد. در جلسات ھ يجلسھ م

 ت. اس يشرکت کنندگان کاف
 
 : ره یئت مدیھ اراتیاخت
نده یو نما يره، ارگان اجرائیمد ئتیھ :۲۴ ماده

ف خود را بر اساس قانون و یانجمن بوده و وظا
 تارایف و اختیوظا .درآو يم ياساسنامھ انجمن بجا

 ل آمده است: یآن بشرح ذ
چارچوب اھداف  درالزم  يت ھایانجام فعال -۱

اھداف  يراستا آن در يم و اجرایانجمن، گرفتن تصم
 و اساسنامھ انجمن. 

 انجام اھداف خود، يتواند برا يره میمد ئتیھ -۲
را انجام  ياجرائ يکھ کارھا يریر عامل، مدیمد
ا از کار برکنار یه و درو پرسنل بکار گما دھد
 د. ینما
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 ،خود از يندگیبھ نما تواند يم رهیمد ئتیھ -۳
 د. یمامور نمارا  يا شخص ثالثی از اعضاء و يکی
اعانھ، با  يجمع آور يبرارا  يدرتواند ف يم -۴
 د. یمامور نما يبرگھ ا ھیتھ
و ارائھ  يدوره قبل ينھ ھایمد و ھزآھ در یتھ -۵

 . يآن بھ مجمع عموم
انجمن و  ينھ ھایھ درآمد و ھزیاقدام بھ تھ -۶
ب رساندن آن از ینده و بھ تصویآ يھ بودجھ برایتھ
 مجمع جھت اجراء.  يسو
س و معاون و یره با انتخاب خود رئیمد ئتیھ -۷

 ين خود انتخاب میرا از ب يو امورمال يمنش
 د. ینما
و داشتن  يت و اقامھ دعویاقدام بھ شکا -۸

ء نھ و انجام صلح و ابراین زمیارات در ایاخت
 نامھ.

ا یون و شوراء و یسیل کمیدر صورت لزوم تشک -۹
 لغو آن. 

تھ یروند کم يبرا ياساسنامھ داخل کردنآماده  -۱۰
کھ در داخل انجمن نسبت بھ ضرورت  يا شوراھائیو 
ات در یروند اجرائ يچگونگ کردنا آماده یس و یتاس

 داخل انجمن.
ات بھ نام ینشر یھ وانیم بھ انتشار بیتصم -۱۱

 انجمن. 
ا بستن یو  ين المللیت بیم بھ فعالیتصم -۱۲

 ت ھا. ینگونھ فعالیقرارداد در رابطھ با ا
داده است اقدام  يمجمع عمومھ ک ياراتیختبا ا -۱۳

ن حدود و ییغات و تعیش شعبات، انجام تبلیبھ گشا
 ن آنان.یمسئول ارات ویاخت
شعبات، در صورت لزوم  يانجام کنترل و بازرس -۱۴

مجمع نسبت  يارات داده شده از سویبا توجھ بھ اخت
 ھ. بره شعیئت مدیھ يبھ برکنار

داخل و خارج  در س شعباتیدر صورت لزوم تاس -۱۵
 ت شعبات. ین مسئولییکشور و تع

د برنامھ و بودجھ شعبات و در یق و تائیتصد -۱۶
ت شعبات بعد یر آن. (برنامھ فعالییصورت لزوم تغ

 يانجام م يبازرس يو شوراره یئت مدیھ دیاز تائ
 .) دریگ
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شعبات  يدر صورت لزوم دعوت از مجمع عموم -۱۷
 ل جلسھ. یتشک يبرا
 .دات ساالنھیل مقدار عایلقا تیو  شیافزا -۱۸
ا اخراج یانجمن و  يم بھ گرفتن اعضا برایتصم -۱۹

 آن. 
 در چارچوب ھار منقولیا فروش غید ویخر -۲۰

اتخاذ  ،يمجمع عمومل یتشکم یانجمن وتصم قوانین
ھمچون تصرف، دادن رھن،  يمواردم معامالت و یتصم

 گر...یمشابھ د مواردتعھد و 
 ، انجامکھ از مجمع گرفتھ شده ياراتیبا اخت -۲۱

ر یر منقول ، فروش غید غیخر يبرا يحقوق اتاقدام
آن طبق  يا واگذاریا اجاره و یمنقول انجمن و 

 اصول انجمن.
و  ينگینھ از ملک و امالک و نقدیاستفاده بھ -۲۲
 تار انجمن قراریکھ در اخ ير منقول ھائیا غی

 نیاز ا يانجمن با برخ اد ویس بنیتاس ،دارد
 ھا. یدارائ

د بھ نام یر منقول جدیماه بعد از ثبت غ کی -۲۳
و  ياستاندارن موضوع بھ یانجمن، اعالم ا

 محل.  يرفرماندا
 يا شرکت در صندوق ھایس و یم بھ تاسیتصم -۲۴
، وقف، انجمن و ياقتصاد يو تشکل ھا ياریھم
انجام اھداف خاص با  يجاد پالتفرم برایا اد،یبن

، وقف، انجمن و يمردم يا ارگانھاینھاد و 
 نان.آبا  يالت و ھمکارینگونھ تشکیا

و  يخ و محل اجالس مجمع عمومین ساعت، تارییتع -۲۵
 .ن بھ اعضاءآ ياطالع رسان

، يعموم يل شورایروز بعد از تشک )۳۰ي (س -۲۶
 يشوراو ره یئت مدیھن مربوط بھ یگزارش قوان

نام  ،متشکل از نام يستیھ لین تھیو ھمچن يبازرس
خ تولد، نوع کار ینام پدر و محل و تار ،ينوادگخا

البدل منتخب بھ  يو عل ياصل يو آدرس اقامت اعضا
 ا فرماندار محل. یاستاندار و 

کھ طبق  ياراتیگر اختیاجرا و استفاده از د -۲۷
 انجمن واگذار شده است. بھ اساسنامھ 

  يبازرس يشورا
 ارات : یفھ و حدود اختیل، وظیتشک
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ل و نظارت انجمن جزو حدود و کنتر: ۲۵ماده 
 يبازرس يانجمن است. شورا يبازرس يارات شورایاخت

البدل است.  يعضو عل ۳و  يعضو اصل ۳متشکل از 
ن اجالس بعد از انتخابات نسبت یدر اول ياصل ياعضا

. کرد دود اقدام خواھخ يس و سخنگویبھ انتخاب رئ
 يبازرس يس شورایدر جلسات رئ ،ن مرحلھیبعد از ا

از  يکی يشدن جا ي. در صورت خالخواھد کردت یریمد
شود.  ين مییآن تع يالبدل بجا يعضو عل ،ياصل ياعضا

کھ در مجمع  يالبدل نسبت بھ انتخابات يعضو عل
ده عضو یدرکھ انتخاب گ يبیبعمل آمده و ترت يعموم
در حداقل  درگذنکسال ینکھ یا ھ شرطشود. ب يم ياصل
ل یتشکد داد. خواھب یک جلسھ ترتیما ه  )۶( شش ھر

 جلسھ با دو نفر معتبر است. 
ن انجمن ی، مسئوليبازرس يدر صورت درخواست اعضا

ھمھ گونھ اسناد و مدارک در  يمجبور بھ واگذار
حق ورود  يبازرس يھستند. شورا يبازرس يار شورایاخت

نگونھ اماکن انجمن و ی، موسسات و ايبھ محل ادار
 ھائی کھ توسط يسکنترل و بازر. دارد را ھاکنترل آن

 يموسسات مستقل بازرسویا ره یئت مدیھ ،يعموم يشورا
عدم  يبھ معنا )،يو آزاد خارج از انجمن (خصوص

 ست. ین يبازرس يشورا يکنترل و بازرس
 وظایف شوراي بازرسي: ۲۶ماده 
 ل است: یبشرح ذ يبازرس يف شورایوظا
ده و صحت و کردفتر و اسناد انجمن را کنترل  -۱

 يکند. بنا بھ اساس و اصول يم يرا بررس ھاسقم آن
شش کھ در اساسنامھ انجمن آمده شوراء حداقل ھر 

و  مواردو  کرده ماه دفاتر انجمن را کنترل )۶(
 د. ینما يره منتقل میئت مدینواقص را بھ ھ

دفاتر بودجھ، حساب انجمن و اقدامات  يبررس -۲
شنھاد آن یھ و پینھ و توصین زمیانجام شده در ا

 ره. یئت مدیھبھ 
دوره در  رره در آخیئت مدیکھ ھ يدر اجالس -۳

 کند شرکت يشنھاد میھ و پیرابطھ با بودجھ تھ
 د. کن يھادات خود را عنوان منشیپ و نظرات و کرده

ره در آخر ھر یئت مدیکھ ھ يالن کاریب يبررس -۴
 گزارش.  يکند و ارائھ آن بھ مجمع ط يھ میدوره تھ
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 يعال يو شورا يعموم مجمعدر صورت لزوم دعوت  -۵
 .جلسھ يبھ برگزاراستشاره 

و انجمن  يعموم يشورا يمال تاسلشرکت در ج -۶
 در خصوص پشنھادات آنان.  يداشتن حق را

در ره یئت مدیھ ھ گزارش و ارائھ آن بھیتھ -۷
از  يکیکھ  يمرکز يشورا ياعضا عده از خصوص آن

 يمن يعملا آنرا یو  کرده شوت را فرامیط عضویشرا
کند .  يت میا بر خالف مصالح انجمن فعالیکند و 

ره با توجھ بھ اسناد و مدارک ارائھ شده یئت مدیھ
قات الزم را انجام داده و عضو انجمن را با یتحق

 درھ آنرا گرفتھ و در مویدعوت و دفاع يپست سفارش
قات الزم را یامده اند تحقیکھ ن يعده از اعضائ آن
  کند. يمھ ینجام داده و گزارش تھا
کھ در اساسنامھ بدان اشاره شده  يگریف دیوظا -۸

 است. 
 
 استشاره يعال يشورا
ل جلسھ، اجراء ، ی، تشکهاستشار يعال يل شورایتشک

 اصول و اساس آن: 
ن ارگان یاستشاره باالتر يعال يشورا: ۲۷ ماده
ئت یاستشاره بھ ھ يعال يانجمن است. شورا يمشورت

 يو برا دهنموت نظارآن  بر، کرده ره انجمن کمکیمد
د. شوراء ینما يانجمن تالش م يت ھایتوسعھ فعال
ن یدر ا يشنھاداتیو پ کرده ل را حلیمشکالت و مسا

سال انتخاب شده و از  ۳ بمدت داده، نھ ارائھیزم
 يشنھاد میپب يبازرس يو شوراره یئت مدیھ کھ يافراد

 شوند:  يل انتخاب میکنند از افراد ذ
 .يافتخار يو اعضا يعموم يان شورایاز م -۱
 يکھ بھ انجمن کمکھا يافراد ین ورخیّ ان یاز م -۲

 نجام داده. ا يوو معن يماد
ت یشخص ينزد جامعھ دارا درکھ  يان افرادیاز م -۳

 ھستند. باال ژ یو پرست
 آن.  يران شعبات و اعضایمد ئتیھان یاز م -۴
ن جلسھ خود را حداکثر یاستشاره اول يعال يشورا

ن نشست یسازد. در ا يم يبعد از انتخاب عمل کماهی
ر یاست، معاون، دبیرا بھ ر يدرف ءان اعضایاز م
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 يکھ در سالھامی کنداستشاره انتخاب  يعال يشورا
 د شود . یتواند تجد يم يآت

 يل میشککبار تیاستشاره در سال حداقل  يعال يشورا
 يره، شورایمد ئتیھاز یشود. البتھ در صورت ن

 يس نھاد مربوطھ، شورایرئ يدعوت از سوا یو  يبازرس
 دھد.  يل جلسھ میتشکبطور فوق العاده استشاره  يعال
بھ  يدستور کار را بطور کتب ،روز قبل ۱۵ س شورایرئ

آنان را  ،ل اطالع دادهیمیا ایام و یق پیاعضا از طر
بطور مشترک از  رد. دستور کاینما يبھ اجالس دعوت م

 يعال يو شورا يسبازر يره، شورایمد ئتیھ يسو
ئت یس ھی. رئدریگ يقرار م يابیارز دراستشاره مو

 ن اجالس شرکتیز در این يبازرس يس شورایره و رئیمد
 يمات متخذه از آراء خود استفاده میدر تصم کرده

 ند. نک
 يمات بر اساس تعداد شرکت کننده و رایدر اجالس تصم

بودن  ي. در صورت مساوگرددیاتخاذ م ۵۰ک باضافھ ی
 استشاره در آن يس شورایکھ رئ يم طرفیراء، تصمآ

 ھم يکھ رو يشد. ھر عضوبا يم معتبر دارد طرف قرار
ک یبطور اتومات .دیاجالس شرکت ننما ۳رفتھ در 

 . گردد يم يبرکنار شده تلق
 استشاره يعال يارات شورایت و حدود و اختیمسئول
 يعال يشورا اراتیف و حدود و اختیت و وظایمسئول
 ل است: یه بشرح ذاستشار

 یيکارآ ينھ سازیبھاستشاره  يعال يشورا -۱
از جملھ موضوعات و  ينده سازیو آ ،، توسعھانجمن
ن با آو انطباق ت یرین، چارچوب، مدیقوان

 يعال يکند. شورا يم ياساسنامھ انجمن را بررس
 ھیتھ ی، گزارشمواردن یا ياستشاره بعد از بررس

ئت یھ درخواست بھ و آنرا بھ ھمراه تقاضا و نموده
م یتصم از بایو در صورت ن کرده میتقدره یمد

ل اجالس فوق یاستشاره اقدام بھ تشک يعال يشورا
  د.ینما يم يالعاده مجمع عموم

استشاره ھمھ گونھ اقدامات و  يعال يشورا -۲
 يو از شورا کرده يرا بررسره یئت مدیھ اتیاجرائ
وعات ن موضیره در رابطھ با ایئت مدیو ھ يبازرس

ن یجھ ایاز نتیدرخواست اطالعات نموده و در صورت ن
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ره یئت مدیھ ھا را بھ ھمراه نظرات خود بھ يبررس
 کند. يم میتقد
د توان ياز میاستشاره در صورت ن يعال يشورا -۳

منعکس ره یئت مدیھ خود را بھ يدگاھھاینظرات و د
بھ را شنھادات خود یپ بھ ھمراه شد. و گزارینما
استشاره  يعال يکند. شورا يم میقدره تیئت مدیھ
 يو شوراره یئت مدیھ نیکھ ب يموضوعات مورد در

خود را  يدگاھھاینظرات و د ،ددرگ يمطرح م يبازرس
 کند.  يان میب
 ياز و لزوم میاستشاره در صورت ن يعال يشورا -۴

د یا نوشتن اساسنامھ جدیر و یینسبت بھ تغ تواند
را  س آنیش نویانجام داده و پ يو مطالعات يبررس
 د.یره واگذار نمایئت مدیبھ ھ

بعد از اجالس  ياستشاره بطور عموم يعال يشورا -۵
 يا در مواقع اضطراریو ره یئت مدیھ يعموم يشورا
 پس از ل جلسھ داده، موضوعات دستور کار رایتشک
 يمنعکس مره یئت مدیھ بھ و م گرفتھیتصم يبررس
 د. ینما
ھ بوده یتوص ه درحداستشار يعال يمات شورایتصم -۶
 يم يتلقره یئت مدیھ ياجرائ يھات یاولوجزو  يول

 شود. 
 و استشاره در چارچوب اھداف يعال يشورا -۷

و  کرده کمکره یئت مدیھ انجمن بھ ھایتیفعال
 يمنعکس مره یئت مدیھ شنھاد ات خود را بھیپ

 د. ینما
ش درآمد و یافزا ياستشاره برا يعال يشورا -۸

و  يانجمن ھمھ گونھ کمک ماد ياجتماع يکمکھا
 يماد يکمکھا يجمع آور دررا انجام داده،  يمعنو

 د. کن يتالش م يو معنو
دن انجمن بھ یرس يبرااستشاره  يعال يشورا -۹

انجام  يبراھ و یالزم را تھ ياھداف خود استراتژ
 يبعمل م يھ ھائیھمھ گونھ مراسم و اقدامات توص

 . درآو
انجمن و  يت ھایالاستشاره فع يعال يشورا -۱۰
 يت ھا را بررسیآن از تالش و فعال يریجھ گینت

ت ھا یفعال ھرچھ بھتر يبرااز یدر صورت نو  کرده
 . کند يشنھاد میاتخاذ و پ يریتداب
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مناسب  ين استراتژیبھتر ،استشاره يعال يشورا -۱۱
الزم  يھ ھایشنھاد و توصیو پ يانجمن را بررس يبرا

 . درآو يرا بعمل م
 يعموم يت ھایفعال ،استشاره يعال ياشور -۱۲

ر دراز مدت یتداب يو در راستا يانجمن را بررس
 . دارد ينظرات خود را ابراز م ،انجمن

 
 : يعموم يشعبات و شورا

 ياز میصورت ن درمرکز  يعموم يشورا: ۲۸ ماده
 يشوراد. یش شعبات اقدام نمایتواند نسبت بھ گشا

 يفر را بران ۳حداقل  ،ن اساسیمرکز بر ا يعموم
تا موضوع را بھ  ت داده،یش شعبھ ماموریگشا

و  راستاندا يعنیمنطقھ  ين مسئول دولتیباالتر
شعبات انجمن  يفرماندار اطالع دھد. ارگانھا

ره یمد ئتیھ شعبھ، يعموم يعبارتند از : شورا
 شعبھ.  يبازرس یشعبھ ، شورا

کھ  ئیاعضا يشعبات متشکل از تمام يعموم يشورا
شعبات،  يعموم يشوراباشد.  ياند م ردهک ثبت نام

خود را حداقل دو ماه زودتر از مجمع  يمجمع عموم
د برگزار و بھ اتمام یبا يانجمن مرکز يعموم

 برساند. 
 يو شوراره یئت مدیھ گزارشات ،يعموم يشورا
 ھ شده توسطیبودجھ تھد. کن يم يرا بررس يبازرس

 ا باید و یا تائی کرده يرا بررسره یئت مدیھ
مختلف شعبھ را  يدر آن داده و بخش ھا يراتییتغ

ت یشعبھ با اکثر درمات ید. تصمینما يانتخاب م
 يشود. آراء در انتخابات شعبھ مخف يآراء گرفتھ م

ف طبق قانون یاست. شمارش آراء بصورت باز و تصن
مجمع  ،ل شعبھیماه بعد از تشک ۶. دریگ يانجام م

 شود.  يل میشعبھ تشک يعموم
 ره شعبھ: یمد ئتیھ

  ل است:یشعبات بشرح ذره یئت مدیھ فیوظا :۲۹ ماده
مجمع  ياز سو يراء مخفآره شعبات با یمد ئتیھ -۱

عضو  ۵و متشکل از  شود يانتخاب مشعبات  يعموم
 . باشد يمالبدل  يعضو عل ۵و  ياصل
نفر ک ی ،ن جلسھیره شعبات در اولیمد ئتیھ -۲
ک نفر یمعاون و نفر ک ی، يمنشنفر ک یر، یمد
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خود را بر  يت ھایو فعال کرده انتخاب يمال مسئول
 دھد.  ياساس اساسنامھ انجمن ادامھ م

خود را  يت ھایفعال يه شعبات تمامریمد ئتیھ -۳
 ين انجمن، اساسنامھ انجمن، شورایبر اساس قوان

 رهیئت مدیھ ماتیتصم يانجمن، و در راستا يعموم
 دھد. يشعبھ انجام م يو مجمع عموم مرکز

م یس تصماتواند بر اس يره مرکز میمد ئتیھ -۴
شعبات را خالء و ره یئت مدیھ ،مرکز يمجمع عموم

د. کھ ین نماییرا بطور موقت تع يآنان افراد يبجا
د اجالس مجمع یماه با ۳نصورت حداکثر تا یدر ا
 شعبھ برگزار شود.  يعموم

 سیبجز رئ مرکز، يمجمع عموم يدر اجالس ھا برای -۵
شعبھ، از ره یئت مدیھ يشعبات، اعضا رهیئت مدیھ
ئت یھ سیخارج از رئ يشعبھ و اعضا يمجمع عموم يسو
 شوند. يب ماز انتخیگر نیشعبھ دو نفر دره یمد
حدود و  تصرف و التزام تمثیل، اداره،نحوه  -۶

منحصر بھ شعبھ بوده  شعبات رهیئت مدیھ تارایاخت
 . الزام آور نمی باشدانجمن برای و 
د و فروش یرل موسسھ، خیچون تشک يھائ نھیدر زم -۷
مشابھ، دادن  مواردر منقول، اھداء، رھن، و یغ

، تیشکا کردن، باز يآت يسالھا يتعھدات برا
بر اساس د ی، قبول صلح و ابراء بايریگیپ

کھ ھیئت مدیره مرکز سوی  اختیارات داده شده از
مرکز گرفتھ  يمجمع عموماو نیز اختیاراتش را از 

 شود.  يعمل
ن و ید بر خالف قوانتوان يره شعبات نمیمد ئتیھ -۸

 د.یحرکت نما ت ویاساسنامھ مرکز فعال
شعبھ  يعموم يبودجھ در اجالس بھ شورا حھیال -۹

نامھ سن انجمن، اساید. بنا بھ قوانگرد يارائھ م
دفاتر  درد یبا مواردن، آن موجود در یو قوان

ر یو سا رنوشتھ شده، قبوض گرفتھ شود، فاکتو
 ماده باشد. آ يبازرس يشھ براید ھمیناد بااس
 آن ر اسناد و مدارکی، دفاتر، و سايئدارا -۱۰

افتھ است یان ینان، پاآت یکھ فعال يعده از شعبات
ل و منتقل شده، درخواست یتحو يبھ انجمن مرکز

ھمھ گونھ خواستھ آنان در اسرع وقت  مرکز انجمن و
در  تد. چارچوب اقدامادرگ يم يشعبھ عمل ياز سو
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کھ در مرکز گرفتھ شده  يماتیشعبھ بر اساس تصم
گزارش خود را در عرض  يد. مجمع عمومدرگ يانجام م

ک نسخھ از ھر یربط داده و یروز بھ مراجع ذ ۳۰
 فرستد.  يبھ مرکز انجمن م ،کدام
ت، اجراء، یس، فعالیچون تاس يمواردشعبھ در  -۱۱
حت تابع و ت يمال مواردو  آن يو اجرا يریگم یتصم

مرکز، ره یئت مدیھ شعبھ است. يکنترل مجمع عموم
و انطباق ن یشعبھ، قوانره یئت مدیھ تواند بھ يم

ن یآن با قوان يآن با اساسنامھ و عدم ھماھنگ
و خواستار  ين و اصول شعبھ را بررسیانجمن و قوان

کھ شعبھ در یشود. در صورت يترح یمات صحیاخذ تصم
ره یت مدیی، ھخود اصرار ورزد.ه دمات اخذ شیتصم
نھ را ین زمیا درات الزم یتواند تصم يم يمرکز

. استدارارات الزم را یاخت موردن یا درگرفتھ و 
داده با  يمرکز يکھ شورا ياراتیکز با اخترم

ره یئت مدیھ بھ فسخ درره مرکز قایمدت یم ھئیتصم
تواند در  يز میشعبھ ن يعموم يشعبھ است . شورا

و ره یئت مدیھ البدل يعل و ياصل ين راستا اعضایا
 د. یرا از کار برکنار نما يبازرس يشورا

 : يبازرس يشورا
 يعموم يشورا ياز سو ھشعب يبازرس يشورا: ۳۰ ماده

عضو  ۳و  يعضو اصل ۳شعبھ انتخاب شده و متشکل از 
 يدرن اجالس خود فیشوراء در اولباشد.  يالبدل م يعل

شوراء س یکند. رئ يس شوراء انتخاب میئرا بعنوان ر
 ھ و بھیھر دوره گزارش مفصل خود را تھ ردر آخ
 کند.  يم میشعبھ تقد يعموم يشورا
 : يندگینما
 میتواند با تصم يانجمن در صورت لزوم م: ۳۱ماده

انجمن،  يت ھایادامھ فعال يو در راستاره یئت مدیھ
نده ھا ینما د.یاقدام نما يندگیس نمایتاس نسبت بھ

حق تمثیلیت  انجمن يمعمو يا شورایو  ھا ر شعبھد
س کنند. یتاس يگدنیتوانند نما ي. شعبات نمندارند

 درف ياز سوره یئت مدیھ میھا با تصمیندگیآدرس نما
، اند نده انتخاب شدهیکھ بعنوان نما يا افرادیو 

نده دولت در منطقھ اعالم ین نمایبھ باالتر يبطور کتب
 د.درگ يم
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 بخش چھارم
 يمال موارد

 در آمد انجمن: 
ح شده یل تشریمنبع در آمد انجمن در ذ: ۳۲ ادهم

 است: 
در انجمن ت یکھ بھ عضو يت: ھر عضوینھ عضویھز -۱

ک بار ی يقبول واقع شده، تنھا برا مورد آمده و
ن ییتعره یئت مدیھ يت کھ مقدار آن از سویحق عضو

 د. کن يم پرداخت را شده
عضا ا يومنتظم از س پرداختماھانھ:  يپرداخت -۲

ن شده و ییتعره یئت مدیھ ين از سوآار کھ مقد
 د، است.نینما پرداختجبار د ھر ماه باالیاعضا با

 درصد در آمد ساالنھ شعبات.  ۵۰شعبھ:  يپرداخت -۳
ر مشروط بوده یکھ مشروط و غ يھمھ گونھ اھدائ -۴

ره کھ خالف قانون یت و غیبھ واسطھ وص يھدائاو 
 نباشد. 

کھ  يمراسمجمن، کھ توسط انتشارات ان يمدآدر  -۵
 ي، برگزاريشود، کنسرت، مسابقات ورزش يبرگزار م

و  يع دستیشگاه، فروش صنایش، نمادرکنفرانس، گ
جاد در آمد بھ انجمن، در یا يمحصوالت اعضاء برا

د حاصلھ از ممد حاصلھ از آموزشگاھھا، در آآ
، کافھ و امثالھم، صندوق يشراکت، موسسات اقتصاد

 .ت ھایونھ درآمد از فعالره، و ھمھ گیو غ ياریھم
مشخص و اخذ شده  ۳۴ماده  درکھ  یيھا يبدھ -۶

 باشد. 
 ياز انجمن ھا يھمھ گونھ اھداء و کمک مال -۷

، موسسات يرکارگ يکاھای، سندياسیمشابھ، احزاب س
 شود.  يبھ انجمن داده م کھ يحرفھ ا

 انجمن. ياز دارائ ياشنحاصلھ  يدرآمدھا -۸
 بھ انجمن.  يو حقوق يقیقاھداء و کمک اشخاص ح -۹
 گر. ید يدرآمدھا -۱۰

 دات: یمقدار عا
حق کھ از اعضاء بعنوان  يداتیمقدار عا :۳۳ ماده
ت ماھانھ یر است. حق عضویل ۵۰شود  يھ گرفتھ میورود

دات ماھانھ از یر است. مقدار عایل  ۲۰از ھر اعضا 
با توجھ ره یئت مدیھ شود. ين مییتعره یئت مدیھ يسو

ا یتواند نسبت بھ کم و  يم ،جامعھ يمالط یبھ شرا
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ت ماھانھ یھ و حق عضویورودحق مقدار  کردناد یز
 .دریم بگیتصم

 : يبدھکار
 يضاعره و با ایئت مدیم ھیانجمن با تصم :۳۴ ماده
خود بھ افراد  یتواند با امضا يره میئت مدیس ھیرئ
 ، شرکت و موسساتي، موسسات مال يا حقوقیو  يقیحق

 بدھکار شود.  ير نقدیو غ يدبطور نق مشابھ
 يبھ استاندار يقبل يانجمن با اطالع رسان: ۳۵ ماده
ر یو غ يقادر بھ قبول کمک مال محل، يا فرمانداریو 
  است. ياز موسسات خارج يمال

 ن انجمن و حقوق و اجرت آنان: یمسئول
ن ین و ماموریکھ بھ مسئول يحقوق و اجرت: ۳۶ماده

 ل است: یبشرح ذ دریگ يانجمن تعلق م
کھ  يفرادا يواز س خدمات ارائھ شده بھ انجمن، -۱

بکار گرفتھ  يبازرس يو شوراره یئت مدیھ میبا تصم
 د.شو يشوند اداره م يم
 يره و شورایئت مدیتواند بھ ھ يانجمن م -۲

کھ کارمند دولت نباشد حقوق ماھانھ  يبازرس
حقوق و اجرت ماھانھ، خرج راه و د. ینما پرداخت
انجمن  يعموم يشورا يو امثالھم از سو يدیباز خر
بھ عیر از اینھا سایر اعضاء بھ شود.  يمشخص م

 ھیچ وجھ و نامی حقوقی پرداخت نمی شود.
اعضاء در مقابل خدمات  ينھ راه برایھز مقدار -۳

 شود.  يانجمن مشخص م يعموم يشورا يانجمن از سو
 نھ ھا : یدرآمد و ھز

شود.  يم يورآمع در آمد انجمن با قبوض ج: ۳۷ ماده
 ياھداء، کمک م يکھ اقدام بھ جمع آور يکسان ياسام
 نام آنان در مشخص وره یئت مدیھ يند از سوینما
نھ یدر مقابل ھزشود.  يت انجمن استان ثبت میریمد

. در صورت عدم گردد يافت میدرض با قیھا فاکتور و 
 ين برگآنھ و مشابھ یبرگ ھز ،ا قبضیاخذ فاکتور و 

 شود.  يم میتنظ
 : موارددفاتر و ثبت 

ن آرا در دفاترکھ ثبت  مواردانجمن ثبت : ۳۸ ماده
کھ  يمواردن آر از یدھد. بغ ياست انجام م يمجبور

د را ید آنان را ثبت نمایباره یئت مدیھ میطبق تصم
 دھد.  يانجام م
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 دفاتر: 
ل را بھ یالن کار، دفاتر ذی: انجمن طبق ب۳۹ ماده
 رساند:  يثبت م
 ر روزانھدفات -۱
 دفتر بزرگ  -۲
 اء یدفتر اش -۳
 مات یدفتر تصم -۴
 دفتر ثبت اعضاء  -۵
 نھ ھایدفاتر اوراق و اسناد در آمد و ھز -۶
 هددفاتر اخذ ش -۷
 انجمن  ياساسو لوازم اء یدفاتر اش -۸

 نھ و درآمدھا: یر ھزدر اصول کا
ھا را  مدآ در ،افتیدر يرسمانجمن با قبض  :۴۰ماده 

 يم مینھ تنظیبا اسناد ھزرا نھ ھا یگرفتھ و ھز
دفتر  درش ھا و خالصھ حساب را یو ف يکند. قبض بانک

خصوص  دررساند. مدارک  يھا بھ ثبت م يافتیدر
شود.  يسال نگھدار ۵د یھا با يپرداختو  يافتیدر

ره یمد ئتیھم یرا با تصم يافتید دریانجمن ھا عوا
 ياخذ ما رکھ درآمدھا  يافراد يکند. اسام يمنتشر م

 يامشخص و نام آنان در قبض ھره یئت مدیھ د توسطنکن
ئت یھ میھا با تصم يافتیشود. در يه مدرآو يافتیدر
شود  يکھ مشخص م يا موسسات مالیدر بانک و ره یمد
 يم ينگھدار ده مدت دار ویا بدون مدترصورت سپ ھب

در صندوق انجمن مقدار  يمواقع اضطرار يبراشود. 
اخذ پول از  يشود. برا يم يپول نگھدار يمشخص

ا ینام شخص و ره یئت مدیھ ا حوالجات،یبانکھا و 
 مورد درکند.  ين مییدادن امضاء تع يرا برا ياشخاص

ن مدل رفتار یز بھ ھمیپول ن يار ھمپاد اوراق بھاء
 ۳۱ت یھ لغایمحاسبھ انجمن از اول ژانو مدتشود.  يم

 . استدسامبر 
است.  يم ساده استیستم محاسبھ انجمن در اصل سیس
انجمن  ينھ ھایاگر ادامھ ثبت دفاتر درآمد و ھز يول
بکار  يالنیستم بینباشد بخش محاسبھ انجمن با س يکاف

 خود ادامھ خواھد داد. 
 

 بخش پنجم
 ياحکام عموم
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 انجمن:  يداخل يمدل بازرس
در انجمن اساس کار است.  يداخل يبازرس :۴۱ماده 
 ئتیھ، يعموم يوراش ياز سو تواند يم يداخل يبازرس

 يد. در ضمن انجمن میبعمل آ يبازرس يشورا ره،یمد
 نیاقدام بھ امستقل و خصوصی تواند توسط بازرسان 

 و يعموم يشورا ياز سو يد. انجام بازرسیکار نما
ن یاز ب يبھ معنا يا بازرسان خصوصیو ره یئت مدیھ

 باشد.  ينم يبازرس يشورا تیرفتن مسئول
کھ  ينکھ با چارچوبیضمن ا ،انجمن يداخل يبازرس

تواند  يم ،د قابل اجراستینما يم میره تنظیئت مدیھ
 شود.  يلمز عیانجمن ن يبازرس يشورا ياز سو

ا انجمن یآن موضوع را کھ یتواند ا يم يبازرس يراشو
ا یآ ،ت خود را بر اساس اساسنامھ انجام دادهیفعال

بر اساس اساسنامھ ا دفاتر یآ ،دهیدفاتر بھ ثبت رس
 ،و موضوعات مربوطھ يانجمن و حساب و کتاب جار

ن مربوطھ یبا اصول و قوان يگزارش ا نھ؟ینوشتھ شده 
 يعموم يشورا ره ویئت مدیھ و بصورت گزارش بھ ھیتھ

 انجمن ارائھ دھد. 
 رات در اساسنامھ ییتغ

 يشورا يبا را اساسنامھ انجمن دررات ییتغ :۴۲ماده 
 يتواند با را يمر است. اساسنامھ یامکان پذ يعموم

ابد. در صورت بھ یر ییتغ يعموم يشورا يدو سوم اعضا
ت، یل اکثریل عدم تشکیق افتادن جلسھ بھ دلیتعو

خ یرن تاآو در  می گردد کولمو يگریخ دیجلسھ بھ تار
از د کمتر ینبا ءآراتعداد  ،نبوده مالکت یاکثر يرا

 يبازرس يشورا وره یئت مدیھ يتعداد اعضادو برابر 
  باشد.
شرکت کنندگان دو سوم  ير اساسنامھ راییتغ يبرا
جھت  يعموم يار. استفاده از آراء در شواست يکاف
نھ  ،ددرگ يم يعملعلنی  ير اساسنامھ با راییتغ
 يمخف

ن اساسنامھ یا درکھ  يموارددر خصوص  :۴۳ماده 
ھ و یترک ي، قانون مدنقانون انجمن ھا ،امدهین

  .معتبر است ،شده ن چارچوب نوشتھیا درکھ  ينیقوان
 انجمن: انحالل
. دارد شھ حق فسخ انجمن رایھم يمجمع عموم: ۴۴ماده 

دو سوم اعضا  يد رایبا يعموم يانجام آن شورا يبرا
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ت حد نصاب جلسھ یرا داشتھ باشد. در صورت نبود اکثر
 يخ نھ رایموکول و در آن تار يخ بعدیبھ تار

داد تع دو برابرد یبلکھ تعداد آراء با ،تیاکثر
اخذ  يباشد. برا يبازرس يشورا وره یئت مدیھ ياعضا
مالک ت شرکت کننده یاکثر يرا ،م فسخ انجمنیتصم

 است. در يدو سوم اعضا شرکت کننده کاف ينبوده، را
 باشد. علنی د یفسخ انجمن با گیری يرا يعموم يشورا

 :ھ یتصف موارد
 يم فسخ انجمن توسط شورایبعد از اخذ تصم: ۴۵ ماده
ھ یتصف يبرارا ھ یتصف يشورا رهیئت مدیھ ،يعموم

 فھیدھد. وظ يل میانجمن تشک ير نقدیو غ ياموال نقد
 ،شدن فسخ انجمن يم و قطعیھ بعد از تصمیتصف يشورا

ام ین ایا درکھ  يھائرکا يشود. در تمام يآغاز م
" ھی... در حال تصفانجمن " جملھ ،شود يانجام م

  شود. يه مدرآو
اموال و  يھ امور مالیھ تصفھ موظف بیتصف يشورا

ھ یان تصفیر منقول انجمن از آغاز تا پایمنقول و غ
 يانجمن را کنترل م ين شوراء ابتداء حسابھایا .است

دفاتر،  يتمام از يصورتجلسھ ا ين بررسیکند. در ح
ت، اوراق ینھ ھا، سند مالکیدرآمد، ھز ياھبرگھ 
من انج يت ھایو مسئول يو دارائ مواردگر یو د يبانک
ھ از طلبکارن ین تصفیکند. شوراء در ح يم میتنظ

اموال را  ،کند و در صورت موجود بودن يدعوت م
 يم پرداخترا انجمن  يبدھ کرده ينگیل بھ نقدیتبد
کند.  ينان را وصول مآ ،صورت طلب انجمن درد. کن

ھ صورتجلسھ شده و بھ ین تصفیدر ح موارد نیا يتمام
صورت دراعالم و  ا فرماندار منطقھیاستاندار و 

 . دریپذ يان میماه پا ۳عرض  درل موجھ یر با دالیتاخ
روز بھ  ۷عرض  درموضوع  ،ھیبعد از اتمام زمان تصف

انجمن با صورتجلسھ  ا فرماندار منطقھیاستاندار و 
 د. درگ يوست نامھ اعالم میپ درمربوطھ  يھا

و  يھ انجمن، اموال نقدیتصف يبعد از انجام کارھا
انجمن در  يعموم يشورا میانجمن با تصم ير نقدیغ

کھ در نظر گرفتھ  يا نھادیصورت ضرورت بھ مرکز و 
 د. درگ يمنتقل م شده،

دفاتر و اسناد انجمن و  يره مسئول نگھداریئت مدیھ
ن ینده است. ایسال آ ۵ھ تا یتصف ياسناد شورا
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ز است. ینره یئت مدیھ تقال بھ عضونت قابل ایمامور
 شود.  يسال نگھدار ۵د یبا ن اسناد و دفاتریا
 
ک ماده موقت یماده و  ۴۵ن اساسنامھ عبارت از یا

 است. 
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