
 

 

 

 

 

 

اساسنامه انجمن تغذیه 

 ایران

  (خراسان رضوی)

 

 

 

 

 

 

 

تشکل  قوانین و مقررات حاکم بر با پذیرش خراسان رضوی شاخه انجمن تغذیه ایران )

ها و سازمان های مردم نهاد به عنوان تشکیالت استانی زیر مجموعه کانون مرکزی از 

 می کند(اساسنامه  انجمن تغذیه ایران  تبعیت 

 

  



 

 بسمه تعالی

 اساسنامه انجمن تغذیه ایران )اتا(

 مجمع عمومی

 کلیات و اهداف:-فصل اول

 1ماده

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن تغذیه ایران )اتا( است که در این اساسنامه 

 به لحاظ رعایت اختصار " انجمن" نامیده می شود.

 2ماده 

و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در نوع فعالیت: کلیه فعالیت های انجمن غیرسیاسی 

موضوع بهداشت و سالمت با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و این 

 اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

 3ماده 

 -خراسان-اصفهان -محدوده فعالیت انجمن بصورت فرااستانی و در سطح استان های تهران

 لرستان است. -فارس

 4ماده 

شهرک  -شهرستان تهران به نشانی: تهران –اصلس انجمن در استان: تهران محل: مرکز 

انستیتو تحقیقات تغذیه واقع است و در  -خیابان شهید حافظی -بلوار فرحزادی -غرب

صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر 

 دگی ایجاد نماید.نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نماین

 5ماده

 تابعیت

انجمن تابعیت جمهوری اسالمی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اعالم می دارند.

 6ماده

 مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

 7ماده

لایر می باشد که از سوی  1111111رمقتول مبلغ دارایی اولیه انجمن اعم از مقتول و غی

 هیأت موسس تمامًا پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

 8ماده

هیأت موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده اند و بعد 

 از تأسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت.

 9ماده

 تند از:اهداف انجمن عبار

 الف: کلیات

 اشاعه فرهنگ تغذیه سالم در جامعه 

 ب: روش اجرای هدف



. به روز کردن اطالعات 2افزایش آگاهی تغذیه ای در راستای ارتقاء سالمت جامعه  .1

تغذیه دانان از طریق برگزار ی کنگره ها همایش ها، کارگاه های  آموزشی، کالس 

رسانه های گروهی. موافقت مرجع صدور های باز آموزی و برنامه های تغذیه ای در 

پروانه  با انجام فعالیت های مذکور در اهداف و شیوه های اجرایی به معنای 

اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاههای خاص می باشد 

نیست بدیهی است انجام هر گونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف 

ه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت و شیو

 مجوز از آن مرجع است.

 11ماده 

 -3تابعیت ایرانی -2التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -1شرایط عضویت: 

پرداخت حق  -5پذیرش اساسنامه،  -4مهجور نبودن و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 

 فقت هیات مدیره موا -6عضویت 

انواع عضویت: رسمی: کلیه افرادی که دارای شرایط عضویت هستند ایشان دارای حق رای 

 و کاندیداتوری هستند.

اعضای موسس متخصصان و کارشناسان تغذیه هستند که در تدوین و تصویب اساسنامه و -1

واجد یکی  اعضای پیوسته افرادی هستند که حداقل -2تاسیس اتا مبادرت ورزیده اند. 

از شرایط زیر باشند: الف: دارای درجۀ علمی دانشگاهی لیسانس)کارشناسی(در رشتۀ 

تغذیه با سابقۀ دو سال کار در زمینه های تغذیه ای. ب: دارای درجۀ علمی فوق 

لیسانس )کارشناسی ارشد( یا باالتر در رشتۀ تغذیه. ج: دارای درجۀ علمی لیسانس یا 

ته به تغذیه و یک مدرک علمی در رشتۀ تغذیه و حداقل دو باالتر در رشته های وابس

اعضای وابسته افرادی هستند که حداقل  -3سال سابقۀ کار در زمینه های تغذیه ای. 

دارای دیپلم متوسطه بوده و به نحوی در زمینه های تغذیه ای فعال و به دانش تغذیه 

یکن میتوانند در پیشبرد عالقمند باشند. غیررسمی: افرادی که عضو رسمی نیستند ول

اعضای  –اهداف مثمر ثمر واقع شوند ایشان فاقد حق رای و کاندیداتوری هستند. 

افتخاری عالقمندان ایرانی یا غیر ایرانی هستند که کمکهای ارزندهای به پیشرفت 

 –هدفهای اتا کرده و یا دارای شخصیت علمی و اجتماعی ملی و یا بین اللملی باشند. 

ه دارای خدمات تغذیه ای ارزنده و یا فعالیت ها و پژوهشهای علمی برجسته ایرانیان ک

 و کم نظیری در زمینۀ علوم تغذیه می توانند جزء اعضای افتخاری انجمن باشند.

 11ماده

 بازرس. -3هیأت مدیره  -2مجمع عمومی -1ارکان انجمن عبارتند از 

 12ماده 

 وظایف ذیل را داراست:مجمع عمومی موسس همان هیأت موسس بوده و 

 انجام اقدامات اولیه برای تاسیس؛ -1

 تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن؛  -2

 انتخاب اولین مدیران و بازرسان انجمن؛  -3

: اکثریت الزم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف بعالوه 1تبصره 

م با حضور یک سوم یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت الزم، دربار دو

 اعضاء رسمیت خواهد یافت.

: تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع 2تبصره

 صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

 13ماده 

 مجمع عمومی عادی:

ت که به مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضا می باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیری اس

 صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.



 14ماده 

مجمع عمومی عادی ساالنه در مهر ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به عالوه یک 

اعضا در بار اول رسمیت یافته و یا حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و 

 رسمی خواهد بود.

صمیم مرجع عمومی عادی نصف به عالوه یک آرا حاضرین اکثریت الزم جهت اتخاذ ت -1تبصره 

در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخابات مدیران یا بازرسان که با رأی 

اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم 

ر، جلسه رسمیت خواهد )ده( روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاض11به فاصله حداقل 

 یافت. 

: مجمع عمومی عادی ممکنست به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت 2تبصره 

درصورتی که هیأت مدیره یا  –مدیره یا بازرس)ها( یا به درخواست یک پنجم اعضاء 

 -روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید 21بازرس ظرف مدت 

 شکیل می گردد، ت

: دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق ارسال دعوتنامه کتبی و تلفنی حداقل 3تبصره 

 روز قبل از برگزاری مجمع صورت می پذیرد. 41روز و حداکثر  11

 روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی ها روزنامه همشهری می باشد. -4تبصره 

 15ماده 

 وظایف مجمع عمومی عادی:

 اب اعضای هیأت مدیره و بازرسان )اصلی و علی البدل(؛انتخ -1

 استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس )ها(؛ -2

 تعیین خط مشی کلی انجمن؛ -3

 بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره؛  -4

 تصویب ترازنامه و بودجه انجمن؛ -5

 تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها؛ -6

 عزل اعضای هیات مدیره و بازرسان  -7

 تعیین حق عضویت؛ -8

 تصویب انتشار تشریه, -9

 16ماده 

 مجمع عمومی فوق العاده 

 مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

 با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس؛-1

روز به  21ظرف مدت با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیأت مدیره یا بازرس -2

 درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.

اکثریت الزم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع  -1تبصره

عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا که حق رأی دارند 

 تشکیل می گردد.

ع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر تصمیمات مجم -2تبصره

 خواهد بود.



 17ماده 

 وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

 تصویب تغییرات اساسنامه, -1

 بررسی و تصویب یا رد انحالل؛ -2

 تغییر در میزان سرمایه؛  -3

 انحالل قبل از موعد؛  -4

 هر گونه تغییر در ماهیت. -5

 18ماده 

ت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می مجامع عمومی توسط هیأ

 شوند.

: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند 1تبصره

 و با اعالم قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.

ود مگر اینکه موضوع : رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد ب2تبصره 

 عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.

: مجامع عمومی عادی، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور 3تبصره 

 برگزار می شود.

 19ماده 

 هیات مدیره:

نقر عضو علی البدل خواهد  2نفر عضو اصلی و  7انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب از 

 بود.

هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه  جلسات -1تبصره

 با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هریک از اعضا بدون عذر -2تبصره

جلسه متناوب در طول سال در حکم  5جلسه متوالی یا  3موجه و بدون اطالع قبلی تا 

 فای عضو غایب خواهد بود.استع

روز قبل از تشکیل جلسه به  7دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل  -3تبصره 

 صورت قانونی انجام پذیرد.

 21ماده 

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو 

رسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا باز

 خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی 

شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی 

میل تعداد حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تک

 باثیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

 21ماده 

بار تشکیل میگردد، بنا  1هیات مدیره عالوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی 

به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسۀ قوق العاده خواهد 

 داد.



نامۀ داخلی است که به تصویب هیات  تبصره: نحوۀ تشکیل جلسۀ فوق العاده بموجب آیین

 مدیره خواهد رسید.

 22ماده 

اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل میدهند، از بین 

خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، 

که به تصویب مجمع عمومی اعضا حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه ای 

 خواهد رسید، مشخص مینماید.

هیات مدیره موظف است پس از تعیین سمتها، حذاکثر تا یک هفته ار بین خود  -1تبصرۀ 

یا خارج ، یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی 

 و حق الزحمه او را تغیین کند.

میتواند در عین حال رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصوریب سه مدیرعامل ن -2تبصرۀ 

 چهارم اعضای مجمع عممی.

هیات مدیره در هرموقع میتواند افراد فوق الذکر را ار سمت های مذکور  -3تبصرۀ 

 عزل کند .

هیات مدیره در صورت لزوم میتواند سمتهای دیگری برای سایر اعضای هیات  -4تبصرۀ 

 .مدیره تعریف نماید

 23مادۀ 

سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره برای  2هیات مدیره برای مدت 

 دوره های بعدی بال مانع است.

 24ماده 

هیات میدره نمایندۀ قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه 

 بشرح ذیل میباشد:

یدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول حفظ وحراست اموال منقول و غیر منقول رس

مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات 

قانونی، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیۀ مراجل قانونی در محاکم، 

تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش )مصامحه(و 

درصورت انقضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی ار اختیارات خود به هر شخص دیگر 

اعم ار حقوقی یاحقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که براساس اساسنامه به هیات 

مدیره واگذار کردیده است. بطور کلی هیات مدیره میتواند هر اقدام و معامله ای را 

تقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی که ضروری بداند در مورد نقل و ان

 میباشد پس از تصویب مجمع بنام انجمن انجام دهد.

ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی  3همچنین هیات مدیره موظف است 

به منظور انتخابات هیات مدیره و بازرس جدید دعوت مینماید. هیات مدیره قبل از 

مۀ کثیر االنتشار باید دستور کار مجمع عمومی، زمان و مکان درج آگهی در روزنا

روز  41برگزاری و فهرست اسامی اعضارا به تائید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 

 قبل از پایان تصدی خود نتیچه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعالم نماید.

اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام جز در بارۀ موضوعاتی که به موجب مفاد این  -1تبصره 

در بارۀ آنها در صالحیت خاص مجمع عمومی اعضا است، هیات مدیره کلیۀ اختیارات الزم 

 برای ادارۀ امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا میباشد.

هیات مدیره پس از تصویب میتواند در انجام معامالت و یا پرداخت هزینه  -2تبصره 

 لایر بدون تصویب مجمع عمومی راسا" اقدام نماید. 11111111ی انجمن تا مبلغ های جار

 25ماده 

نفر بازرش علی البدل میباشد که در مجمع عمومی  1نفر بازرس اصلی و  1انجمن دارای 

عادی با رای کتبی و برای مدت یکسال انتخاب میگردند. انتخاب مجدد بازرسان بال 

 مانع میباشد.



 26مادۀ 

 ذیل نمیتوانند بعنوان بازرس انتخاب شوند. اشخاص

کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق احتماعی  -1

 کال" و یا بعضا" محروم شده باشند؛

 مدیران و مدیر عامل انجمن؛ -2

 اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا  درجۀ سوم از طبقه اول و دوم؛ -3

 .2در بند همسر اشخاص مذکور  -4

 27مادۀ 

 وظایف بازرس بشرح ذیل است:

 بررسی کلیۀ اسناد و اوراق مالی و تهیۀ گزارش برای مجمع عمومی ؛ -1

مطالعۀ گزارش ساالنه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیۀ گزارش  -2

 عملکرد برای اطالع مجمع عمومی؛

 عمومی؛ گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع -3

اظهار نظر کبی در بارۀ صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطالعاتی که  -4

 هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛

سایر وظایی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهدۀ بازرس قرار  -5

 داده است.

 ات مدیره شرکت نماید.تبصره: بازرس میتواند بدون داشتن حق رای در جلسات هی

 28ماده 

بازرس میتواند در هرموقع، هرگونه رسیدگی و بازرسی را درمورد عملیات انجمن انجام 

داده و اسناد مدارک و اطالعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قراردهد و 

 درصورت لزوم تقاضایتشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

 29ماده 

مدیره و بارزسان تا زمانیک جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند هیات 

 ، در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

 31ماده 

مدیر عامل باالترین مقام اجرائی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات 

من حق مدیره و اساسنامه به وی تفویض میگردد نماینده محسوب شده و از طرف انج

 امضادارد.

غرل مدیرعامل از اختیارات هیات مدیره میباشد که باید مستند و مدلل  -1تبصره 

 باشد.

دوره تصدی مدیرعامل از مدت مسئولیت هیات مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن  -2تبصره 

انتخاب مجدداز طبق مقررات این اساسنامه بالمانع میباشد. مدیرعامل در صورت انقضای 

 صدی موظف است تا تغیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.مدت ت

کلیۀ اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و حزانه دار  -3تبصره 

 و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

 31ماده 

مدیره بوده و دارای اختیارات و مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات 

 مسئولیتهای ذیل میباشد:



 نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و دربرابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛-1

 استخدام و غزل و نصب کارکنان در حدود ظوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛ -2

 نگهداری دارائی، اموال ، حسابها، اسناد و دفاتر موسسه؛ -4

رائۀ پیشنهادهایالزم در زمینۀ کسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن ا -5

 به هیات مدیره جهت ازائۀ به مجمع عمومی؛

تهیۀ پیشنویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش یالیان جت بررسی هیات مدیره  -6

 و ارسال به مجمع عمومی؛

یم گیری در هیات تهیۀ پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصم -7

 مدیره؛

نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی  -8

 مراحل قانونی؛

پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب  -9

 به هیات مدیره؛

وطه به انجا سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین ومقررات مرب-11

 مدیرعامل محول شده یا بشود.

 32ماده 

 حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیلۀ هیات مدیره تغیین میشود.

درصورتیکه مدیرعامل از اعضای هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رای میتواند در 

 جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

 فصل سوم: بودجه  و مواد متفرقه

 33ماده 

 ذیل تامین میشود:بودجه انجمن از طرق 

الف( هدیه، اعانه و هبۀ اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی وخارجی و دولتی و غیر 

 دولتی.

 ب( وقف و حبس.

پ( وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچو موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه 

 سازمان و این آئین نامه .

 ت( حق عضویت در سازمان.

 34ماده 

ف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیالن آنرا همراه انجمن مکل

با گزارش عملکرد اجرائی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور 

پروانه ارائه نماید. چنانچه مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا 

 ن است.اجرائی نماید، انجمن موظف به ارائۀ آ

هیات مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های  -1تبصرۀ 

رسمی اقدام نموده وکلیۀ درآمدهای حاصله ساالنه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و 

 وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را درهمان حساب نگهداری کند.

ل شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه سال مالی انجمن منطبق با سا -2تبصرۀ 

خیت میشود به استثنای سال مالی اول که از بدو تاسیس لعایت اسفند ماه همان سال 

 خواهد بود. کلیۀ مدارک، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری میشود.

 مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیر عامل صورت میپذیرد. -3تبصرۀ 



مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره دردفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ، ثبت و  -4صرۀ تب

 امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

 35ماده 

هیات مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصالح اساسنامه را به مرجع صادر کننده 

مجمع پروانه فعالیت اعالم نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب 

عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت به مرجع صدور پروانه 

 اعالم نماید.

 36ماده 

هیات مدیره مکلف است تغییراتنشانی اعم از محل، شماره های تماس و پست الکترونیکی 

 و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعالم نماید.

 37ماده 

نجمن دارای سربرگ، مهر یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن باتصویب هیات مدیره ا

و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیات مدیره مکلف است نمونۀ سربرگ، مهر و آرم 

 تهیه شده را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت ارسال نماید.

 قانونی دارد. هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر وآرم مسئولیت -تبصره

 38ماده 

نقر را بعنوان هیات  3انحالل : درصورت انحالل انجکن مجمع عمومی فوق العاده حداقل 

تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابا و تصفیۀ بدهی ها 

و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارادی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارادی 

جمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را ان

 به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحالل که  -1تبصره 

ع فعالیت مشابه بانظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضو

 تعیین میگردد، واگذار نماید.

تصفیۀ امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت  -2تبصره 

 خواهد پذیرفت .

 هیات تصفیه ار بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب مینماید. -3تبصره 

صفیه را به مرجع صدور پروانه و مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش  -4تبصره 

 ثبت شرکتها ارائه نماید.

 39ماده 

چنانچه فعالیتهای مندرج در اقداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر 

 دستگاههای دولتی باشد، انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

 41ماده 

ی نشده است براساس آئین نامه ذیربط تأسیس به مواردی که در این اساسنامه پیش بین

 و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

 41ماده 

مجمع  16/3/94تبصره در جلسه مورخ  34ماده و  41فصل و  3این اساسنامه مشتمل بر 

 عمومی فوق العاده به تصویب رسید.

 


