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 مجمع خیرین سالمت کشور

 شناسناهم نظامات مجمع 

رد اترخی     1394آخرین اصالحات مصوب مجمع عمومی فوق العاده سال     اساسناهم مجمع خیرین سالمت کشورمتضمن  عنوان :         شده    ) ربگزار 

31/04/1395  

015شماره نظام                                

د نسخ                                             5       تعدا

د صفحه                                    71  تعدا

  پنجموريايش                             

،اداری و ربانهم رزییالی  ممعاونت تدوین و ميظنت                        

59هریور ش        دوره ربرسی                                 

1/4/59  اترخی شروع                                 

03/60/95       اترخی پايان                                

یأت مدريه ،  دبیرکل ، معاونین  ه    كیرندگان نسخ                               
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 بسمه تعالی

 اساسنامه مجمع خیرین سالمت کشور

 فصل اول ـ کلیات و اهداف :

  1ماده 

رعایت  به لحاظ سنامهمجمع خیرین سالمت کشور است که در این اسا خیریه نام سازمان مردم نهاد مورد نظر

 نامیده می شود . "مجمع  "اختصار  

  2ماده 

مان خیریه در نوان سازبا ع نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای مجمع غیر سیاسی و غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و

لیت نامه فعان اساسجمهوری اسالمی ایران و ایموضوع بهداشت و درمان با رعایت کامل قوانین و مقررات 

 خواهد نمود .

  3ماده 

 محدوده فعالیت مجمع در سطح ملی است . 

  4ماده 

اراج جاده لشگرک  کوچه    تهرانبه نشانی :   تهران  مجمع در استان : تهران ـ شهرستان  محل : مرکز اصلی

لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور  واقع است و در صورت14 واحد  طبقه چهارم 2یاسمن پالک 

 پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید .

  5ماده 

ساسی اه قانون را ب تابعیت : مجمع تابعیت جمهوری اسالمی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود

 م می دارند .جمهوری اسالمی ایران اعال

  6ماده 

 مدت فعالیت مجمع از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد .

  7ماده 

ریال می باشد که از سوی هیئت مؤسس  10000000دارایی اولیه مجمع اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 

 تماماً پرداخت شده و در اختیار مجمع قرار گرفته است .
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  8ماده 

یس تحت ز تأساهستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده اند و بعد  هیئت مؤسس مجمع اشخاصی

 عنوان مؤسس مسئولیتی نخواهند داشت .

  9ماده 

 اهداف مجمع عبارتند از : 

 الف : کلیات 

ز  ی صحیح اه گیرفراهم آمدن امکان شناسایی و ساماندهی خیرین سالمت کشور و برنامه ریزی برای بهر

 مردمی و هدایت کمکها به اولویتهای ملی در حوزه سالمت . کمکها ، مشارکتهای

 ب : روش اجرای هدف

زارت بهداشت ود تأیید ر مورـ احداث ، تکمیل ، ترمیم ، تجهیز و همیاری در امر مراکز بهداشتی و درمانی کشو1

انی ، ، درمآموزشی  ـ همیاری در اداره ، مددکاری و توسعه برنامه های مراکز2، درمان و آموزش پزشکی 

هت ایجاد هماهنگی جـ تالش در 3تحقیقاتی و پژوهشی مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

ی یچنانچه اجرا شور .و وحدت رویه و حمایت معنوی و قانونی از فعالیتهای مؤسسات خیریه در بخش سالمت ک

یرد ورت می گجوز صمد اقدام پس از کسب نمودن مواردی از اهداف نیازمند کسب مجوز از دستگاه خاصی باش

  10ماده .

ـ التزام به قانون 4ـ اشتهار حرفه ای 3ـ پذیرش اساسنامه 2ـ تابعیت جمهوری اسالمی 1شرایط عضویت : 

 ـ موافقت هیئت مدیره 6ـ پرداخت حق عضویت 5اساسی 

 انواع عضویت : 

 تند .رأی و کاندیداتوری هسرسمی : کسانی که دارای شرایط عضویت هستند ایشان دارای حق 

وند شمر واقع ثمر ثمغیررسمی : افرادی که فاقد شرایط عضویت هستند ولیکن می توانند در پیشبرد اهداف 

 ایشان فاقد حق رأی و کاندیداتوری در هیئت مدیره و بازرسی هستند .
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 فصل دوم ـ ساختار

  11ماده 

 ـ بازرس4ـ دبیرکل 3هیئت مدیره ـ 2ـ مجمع عمومی 1ارکان مجمع عبارتند از : 

  12ماده 

 مجمع عمومی مؤسس همان هیئت مؤسس بوده و وظایف ذیل را داراست : 

 ـ انجام اقدامات اولیه برای تأسیس ؛  1

 ـ تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن ؛  2

 ـ انتخاب اولین مدیران و بازرسان مجمع . 3

ه ضاء بودوه یک اعـ اکثریت الزم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعال 1تبصره 

 افت .یواهد و در صورت عدم حد نصاب اکثریت الزم ، در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خ

 وانه ورع صدور پـ تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تأیید مرج 2تبصره 

 دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود .

  13ماده 

 مجمع عمومی عادی : 

    عادی یا صورت مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضاء می باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به

 فوق العاده تشکیل می گردد .

  14ماده 

ار اول ضاء در بیک اع حضور نصف به عالوهماه تشکیل خواهد شد . جلسه با  تیرمجمع عمومی عادی ساالنه در

 رسمیت یافته و با حضور هر تعداد اعضاء در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود .

جلسه  اضرین درحـ اکثریت الزم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به عالوه یک آراء  1تبصره 

ر دد بود . ی خواهکه با رأی اکثریت نسبرسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان 

تشکیل و با هر  )ده( روز 10صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل 

 تعداد از اعضای حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت .
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ه یا ریئت مدیهـ مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای  2تبصره 

ه بروز  20 ف مدتبازرس )ها( یا به درخواست یک پنجم اعضاء ـ در صورتی که هیئت مدیره یا بازرس ظر

 درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید ـ تشکیل می گردد .

و  روز 01ر حداقل ـ دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشا 3تبصره 

 روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می پذیرد . 40حداکثر 

 ـ روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی ها روزنامه اطالعات می باشد .  4تبصره 

جایگزینی یا کاهش تعداد اعضاء مجمع که به علل فوت ،استعفاء ، عدم امکان همکاری و تمایل  - 5تبصره  

امکان حضور در جلسات مجمع را ندارند با رائ سه چهارم اعضاء حاضر به تصویب مجمع وغیبت غیر مجاز، 

 عمومی خواهد رسید

  15ماده 

 وظایف مجمع عمومی عادی : 

 ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان ) اصلی و علی البدل ( ؛ 1

 ـ استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس )ها( ؛ 2

 ـ تعیین خط مشی کلی مجمع ؛  3

 ـ بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیئت مدیره ؛ 4

 ـ تصویب ترازنامه و بودجه مجمع ؛  5

 ـ تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها ؛  6

 ـ عزل اعضای هیئت مدیره و بازرسان ؛  7

 ـ تعیین حق عضویت ؛  8 

 ریه .ـ تصویب انتشار نش 9

  16ماده 

 مجمع عمومی فوق العاده : 

 مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد : 
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 ـ با درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره یا بازرس ؛  1

ه درخواست اعضاء بروز  20ـ با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیئت مدیره یا بازرس ظرف مدت  2

 عمومی عمل ننماید .  مبنی بر برگزاری مجمع

  عادی   مع عمومیـ اکثریت الزم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مج 1تبصره 

 ردد .می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء که حق رأی دارند تشکیل می گ

 .هد بود عتبر خوااضر در جلسه مـ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای ح 2تبصره 

  17ماده 

 وظایف مجمع عمومی فوق العاده : 

 ـ تصویب تغییرات اساسنامه ؛  1

 ـ بررسی و تصویب یا رد انحالل ؛  2

 ـ تغییر در میزان سرمایه ؛  3

 ـ انحالل قبل از موعد ؛  4

 ـ هرگونه تغییر در ماهیت . 5

  18ماده 

 . شوند مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای

ولی نامزدی عالم قباند و با ـ اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان باش 1تبصره 

 خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد .

ب ا انتخایوع عزل گر اینکه موضـ رئیس هیئت مدیره رئیس هیئت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود م 2تبصره 

 هیئت مدیره باشد .

 د .ر می شوور برگزاـ مجامع عمومی عادی ، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کش 3تبصره 

  19ماده 

 هیئت مدیره : 
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 بود . نفر عضو علی البدل خواهد 2نفر عضو اصلی و  7مجمع دارای هیئت مدیره ای مرکب از 

راء کثریت آاتخذه با ـ جلسات هیئت مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات م 1تبصره 

 حاضرین معتبر خواهد بود . 

ه و عذر موج ـ شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون 2تبصره 

 . عضو غایب خواهد بود ل سال در حکم استعفایجلسه متناوب در طو 2جلسه متوالی یا  2بدون اطالع قبلی تا 

ه صورت قانونی    روز قبل از تشکیل جلسه ب 7ـ دعوت از اعضای هیئت مدیره می بایست حداقل  3تبصره 

 انجام پذیرد .

  20ماده 

رای البدل ب و علیدر صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس عض

 یمانده هیئت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .مدت باق

ء علی البدل رود اعضاوود و در صورتیکه تعداد هیئت مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی ش

اده فوق الع صورت نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به

 در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید .

 21ماده 

ا به ضرورت یا دعوت بار تشکیل می گردد بن 2هیئت مدیره عالوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی 

 کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .

      دیره    یئت مهیل جلسه فوق العاده به موجب آئین نامه داخلی است که به تصویب ـ نحوه تشک تبصره

 خواهد رسید .

  22ماده 

یس ، ک نفر رئیخود  اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین

 ا آئین نامه اییساسنامه را ا اختیارات آنها یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود . حدود

 که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می نماید .

فر را رج یک نود یا خاخـ هیئت مدیره موظف است پس از تعیین سمتها ، حداکثر تا یک هفته از بین  1تبصره 

 د .ین کنلزحمه او را تعیبه سمت دبیرکل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق ا
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 ای مجمعهارم اعضچـ دبیرکل نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره باشد مگر با تصویب سه  2تبصره 

 عمومی .

 د .ر عزل کنـ هیئت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکو 3تبصره 

اید عریف نمتت مدیره تهای دیگری برای سایر اعضای هیئـ هیئت مدیره در صورت لزوم می تواند سم 4تبصره 

. 

  23ماده 

بعدی  رای دوره هایسال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد اعضاء هیئت مدیره ب 2هیئت مدیره برای مدت 

 بالمانع است .

  24ماده 

 ی باشد : رح ذیل مشه به هیئت مدیره نماینده قانونی مجمع بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنام

رای بات ، اجمطال حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول

ارجی و اخلی و خعب دایجاد ش ی ،مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانون

محاکم ،  انونی درقراحل متعقیب جریانات قضایی ، اداری و ثبتی در کلیه  اقدام الزم برای ثبت قانونی آن ،

 ت اقتضاءر صورتعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش )مصالحه( و د

توکیل و  قی با حقا حقیرات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یتفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیا

واند هر یره می تئت مدسایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیئت مدیره واگذار گردیده ، به طور کلی هی

ع عمومی می صویب مجملزم تاقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مست

 شد پس از تصویب مجمع به نام مجمع انجام دهد .با

تخابات به منظور ان ماه قبل از پایان تصدی خود ، از مجمع عمومی عادی 3همچنین هیئت مدیره موظف است 

اید دستور نتشار بثیراالکهیئت مدیره و بازرس جدید دعوت نماید . هیئت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه 

ساند و روانه بردور پان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضاء را به تأیید مرجع صکار مجمع عمومی ، زم

 د .الم نمایروز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اع 40حداقل 

حیت الصنها در آدرباره  ـ جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام 1تبصره 

دود حه رعایت روط بخاص مجمع عمومی اعضاء است ، هیئت مدیره کلیه اختیارات الزم برای اداره امور مش

 اهداف و اساسنامه را دارا می باشد .
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تا  ری مجمعه های جاـ هیئت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معامالت و یا پرداخت هزین 2تبصره 

 تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید .ریال بدون 10/000/000مبلغ 

  25ماده 

تبی و ی عادی با رأی کنفر بازرس علی البدل می باشد که در مجمع عموم 1نفر بازرس اصلی و  2مجمع دارای 

 برای مدت یک سال انتخاب می گردند . انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است .

  26ماده 

 خاب شوند : اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انت

حروم ما بعضاً ی و ـ کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کالً 1

 شده باشند ؛ 

 ـ مدیران و دبیرکل مجمع ؛  2

 ـ اقربای سببی و نسبی مدیران و دبیرکل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ؛  3

 . 2ـ همسر اشخاص مذکور در بند  4

  27 ماده

 وظایف بازرس به شرح ذیل است : 

 ـ بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی ؛  1

مجمع  ای اطالعرد برـ مطالعه گزارش ساالنه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملک 2

 عمومی ؛ 

 مجمع عمومی ؛  ـ گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به 3

یران در یره و مدئت مدـ اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطالعاتی که هی 4

 اختیار مجمع عمومی گذاشته اند ؛ 

 ؛  ه استـ سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داد 5

 اشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید .ـ بازرس می تواند بدون دتبصره 
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  28ماده 

اد و مدارک ده و اسنام دابازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مجمع انج

وق فیل جلسه ی تشکو اطالعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضا

 مجمع عمومی را بنماید .العاده 

  29ماده 

ر مسئولیت ده اند داب نشهیئت مدیره ، دبیرکل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخ

 خود باقی خواهند بود .

 30ماده 

ه وی بساسنامه اره و دبیرکل باالترین مقام اجرایی مجمع است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدی

 تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف مجمع حق امضاء دارد .

 شد .ـ عزل دبیرکل از اختیارات هیئت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل با 1تبصره 

بق طجدد او مانتخاب  ـ دوره تصدی دبیرکل از مدت مسئولیت هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود ولیکن 2تبصره 

انشین ، تعیین ج ست تابالمانع می باشد . دبیرکل در صورت انقضاء مدت تصدی موظف ا مقررات این اساسنامه

 وظایف محوله را انجام دهد .

ار با امضای دخزانه  در غیاب ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دبیرکل و خزانه دار و 3تبصره 

 رئیس هیئت مدیره و با مهر مجمع معتبر خواهد بود .

 31اده م

 د : ل می باشای ذیدبیرکل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیته

  ـ نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی ؛ 1

 ه ؛ ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیئت مدیر 2

 ـ نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر مؤسسه ؛  3

 شد ؛ ده باشـ اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیئت مدیره به وی تفویض  4

ـ ارائه پیشنهادهای الزم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای مجمع به هیئت مدیره جهت  5

 ع عمومی ؛ ارائه به مجم
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ه ارسال ب ودیره مـ تهیه پیش نویس ترازنامه ، بودجه ، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیئت  6

 مجمع عمومی ؛ 

 ه ؛ ـ تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیئت مدیر 7

 ونی ؛ ل قانتر پس از طی مراحـ نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفا 8

  ؛ت مدیره ه هیئـ پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب ب 9

شده یا  کل محوله دبیربـ انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه  10

 بشود

  32ماده 

 ه هیئت مدیره تعیین می شود .حقوق و مزایای دبیرکل بوسیل

ه یئت مدیرهلسات جدر صورتی که دبیرکل از اعضای هیئت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می تواند در 

 شرکت نماید .

 

 فصل سوم ـ بودجه و مواد متفرقه

  33ماده 

 بودجه مجمع از طریق ذیل تأمین می شود : 

 ی .یردولتغاعم از داخلی و خارجی و دولتی و الف( هدیه ، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی 

 ب( وقف و حبس .

     مع .مجمه پ( وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنا

 . مجمع ت( حق عضویت در 

  34ماده 

با گزارش عملکرد مجمع مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیالن آن را همراه 

اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارائه نماید . چنانچه مرجع مذکور در 

 طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید مجمع موظف به ارائه آن است .
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و  م نمودهسمی اقدارر یکی از بانک های ـ هیئت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی د 1تبصره 

نه ها را در د بر هزیمازا کلیه درآمدهای حاصله ساالنه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه

 همان حساب نگهداری کند .

ء تثناد به استم می شوخـ سال مالی مجمع منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه  2تبصره 

مکاتبات در  نده ها وک پروسال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود . کلیه مدار

 دفتر مرکزی مجمع نگهداری می شود .

ه با ق معاملان مؤسسه حمؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنین هیأت امناء و مدیر – 3تبصره 

 مؤسسه را ندارند . 

 ـ مکاتبات رسمی مجمع با امضای دبیرکل صورت می پذیرد . 4 تبصره

مضای ت و به اـ مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ، ثب 5تبصره 

 اعضای ذیربط خواهد رسید .

  35ماده 

الم نماید و عالیت اعف وانههیئت مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصالح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پر

فات جام تشریای اندر صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را بر

 اداری ثبت ، به مرجع صدور پروانه اعالم نماید .

  36ماده 

ارد مودیگر  یکی وهیئت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل ، شماره های تماس و پست الکترون

 مشابه را به مرجع صدور پروانه فعالیت اعالم نماید .

  37ماده 

تهیه  ر مقرراتبراب ومجمع دارای سربرگ ، مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره 

انه ننده پروادر کصخواهد شد . هیئت مدیره مکلف است نمونه سربرگ ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع 

 فعالیت ارسال نماید .

 ـ هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد . تبصره
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  38ماده 

یئت تسویه انتخاب و هنفر را بعنوان  3انحالل : در صورت انحالل مجمع ، مجمع عمومی فوق العاده حداقل 

تعیین  یمانده وات باقها و وصول مطالباین هیئت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تسویه بدهی 

د . هیئت ده برسانالعا دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی مجمع را به تصویب مجمع عمومی فوق

 مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید .

ی دریافت و هدایای و یا تخصیص از محل کمکهاـ مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچگونه برداشت  1تبصره 

ؤسسه را مدارایی  ف استنقدی و غیرنقدی به مؤسسه را ندارند و بعد از انحالل مجمع عمومی فوق العاده موظ

رجع صدور نظارت م گر بابه سازمان بهزیستی یا یکی از مؤسسات دولتی و یا مؤسسات خیریه و عام المنفعه دی

  پروانه واگذار نماید .

 ذیرفت .پت خواهد ـ تسویه امور مربوط به مجمع بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صور 2تبصره 

 . ـ هیئت تسویه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تسویه انتخاب می نماید 3تبصره 

ائه کتها ارثبت شر وروانه ـ مدیر تسویه موظف است یک نسخه از گزارش تسویه را به مرجع صدور پ 4تبصره 

 نماید 

  39ماده 

تی باشد ، های دول ستگاهچنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر د

 مجمع موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید .

  40ماده 

زمانهای عالیت ساو ف بط تأسیسبه مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیر

 مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .

  41ماده 

ومی مؤسس به مجمع عم 10/9/88 تبصره درنشست مورخ 35ماده و  41فصل و  3این اساسنامه مشتمل بر 

    .تصویب رسید

 

 

 


