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  كليات و اهداف: فصل اول

  1ماده 

  . شود لحاظ رعايت اختصار موسسه ناميده مي هاين اساسنامه بكه در است  ................................................................. نام
  

  2ماده

  :موسسهموضوع 

..................................................................................  
  

   3ماده

  ميباشد ............................ و .................... موضوع فعاليت موسسه در ارتباط با بخشي از فعاليت هاي حوزه 

 .تمامي فعاليت هاي مؤسسه غيرسياسي و غيرانتفاعي است :تبصره

  

   4ماده
دستورالعمل  13و ماده  12، ماده 11تواند برابر ماده  نياز مي واقع است و در صورت................................. درموسسه  مركز اصلي: محل

  .داير كندشعبه در ساير نقاط  26ماده 13اجرايي بند

  اساسنامه موسسات انتفاعي غيرتجاري

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  26ماده  13موضوع بند 

27/11/1380  
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   5ماده
قانون اساسي و نظام جمهوري اسالمي  ازتابعيت جمهوري اسالمي ايران را دارد و تمامي اعضاي آن تبعيت خود را موسسه  تابعيت

  . دارند ايران اعالم مي
  

   6 ماده
  . شود از تاريخ تأسيس براي مدت نامحدود تشكيل مي موسسه مدت فعاليت

  

  7 ماده

  ريال است كه ...................معادل  غيرنقدي ريال و يا...............................................نقدياعم از اوليه موسسه   سرمايه

  . پرداخت شده و در اختيار مؤسسه قرار گرفته استبه شرح ذيل تماماً 

  

 از كل سرمايه........% ريال برابر ................................ ، ..............................................................خانم /آقاي -1

 از كل سرمايه........% ريال برابر ................................ ، ..............................................................خانم /آقاي -2

 از كل سرمايه.% .......ريال برابر ................................ ، ..............................................................خانم /آقاي -3

 از كل سرمايه........% ريال برابر ................................ ، ..............................................................خانم /آقاي -4

 از كل سرمايه........% ريال برابر ....... .........................، ..............................................................خانم /آقاي -5

 از كل سرمايه........% ريال برابر ................................ ، ..............................................................خانم /آقاي - 6

 از كل سرمايه........% ريال برابر ................................  ،..............................................................خانم /آقاي -7

 

  

  8ماده 

  : اهداف مؤسسه عبارتند از

  ــ

  ــ

  ــ

  ــ

  .ممنوع استمؤسسه انجام هرگونه فعاليت مغاير با اهداف اساسنامه : 1تبصره
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  :روش هاي اجرايي اهداف

  ــ

  ــ

  ــ

  ــ

فعاليت هاي تخصصي خود بايد از سازمان بهزيستي و مراجع ذيصالح مجوز الزم را اخذ مؤسسه براي هر يك از اهداف و : 2تبصره

  .هاي مزبور قبل از كسب مجوز از سازمان بهزيستي ممنوع است فعاليت مؤسسه در زمينه. كند
  

  9ماده

  : عبارتند از هيات موسس

  ــ

  ــ

  ــ

  

از  مديره هيأته و معرفي مؤسس ثبتبعد از  مؤسس هيأتبرسد و  مؤسس هيأتتمامي صفحات اساسنامه بايد به امضاي : تبصره

   .ه نخواهند داشتمؤسسبين خود و يا ديگران مسئوليتي در قبال 
  

  اركان : فصل دوم

  10ماده 

  : اركان موسسه عبارتند از 

  مجامع عمومي : الف 

  هيات مديره : ب 

  مديرعامل : ج

  بازرس يا بازرسين: د
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  مجامع عمومي : الف 

  : مجمع عمومي موسس

   11ماده 

  : وظايف مجمع عمومي موسس به شرح ذيل مي باشد  

  تدوين اساسنامه  –الف 

  و بازرس يا بازرسين ) هيات مديره ( انتخاب اولين مديران  –ب 

تعيين روزنامه كثير االنتشار كه هر گونه دعوت يا اصالحيه بعدي براي تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن  –ج 

  . منتشر خواهد شد 

  

  12ماده 

  .اي از شركا كه حداقل نصف سرمايه موسسه را تعهد نموده باشند ضروري است در مجمع عمومي موسس حضور عده

  

  : مجمع عمومي عادي

  13ماده 

عمومي عادي موسسه در ظرف مدت چهار ماه هر سال پس از انقضاء سال مالي موسسه تشكيل ولي ممكن است بنا مجمع 

  .اء بطور فوق العاده تشكيل گردد به دعوت هر يك از اعضاء هيئت مديره يا شرك

  .است اي از شركا كه حداقل نصف سرمايه موسسه را داشته باشند ضروري در مجمع عمومي حضور عده: 1تبصره 

چنانچه صالحيت اكثريت اعضاء مجمع شركاء از نظر مراجع قانوني ساقط گردد، موسسه از ادامه فعاليت محروم و : 2تبصره 

  . اعالن خواهد شد 

  . نماينده سازمان بهزيستي بايد بر نحوه تشكيل مجامع عمومي نظارت داشته و كليه صورتجلسات را امضاء نمايد:  3تبصره 
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  14ماده 

هيچيك از شركاء حق انتقال سهم الشركه خود را بغير ندارند مگر با رضايت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه موسسه كه داراي 

  اكثريت عددي نيز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمي 

  

  15ماده 

بوسيله دعوتنامه كتبي و درج آگهي در يكي از جرايد كثير االنتشار شكيل هر يك از جلسات مجامع عمومي، دعوت براي ت

  . روز خواهد بود  سهبعمل خواهد آمد فاصله دعوت تا تشكيل مجمع حداقل 

  

  16ماده 

ضرورت نخواهد  اساسنامه 15 در صورتي كه كليه شركاء در هر يك از جلسات مجامع عمومي حضور يابند رعايت ماده

  .داشت 

  

  17ماده 

  : يف مجمع عمومي عادي بشرح زير مي باشد وظا

  استماع گزارش هيئت مديره و بازرس يا بازرسان در امور مالي و ترازنامه ساليانه موسسه و تصويب آن : الف 

  اتخاذ تصميم در مورد پيشنهاد هيات مديره راجع به سود قابل تقسيم و تصويب آن  : ب 

   تعيين خط مشي آينده موسسه و تصويب آن: ج 

  بررسي پيشنهادهاي مختلف هيات مديره در زمينه هاي مربوطه و تصويب آن : د 

  انتخاب و تجديد انتخاب هيئت مديره و در صورت لزوم بازرس : ي 

تا تشكيل مجمع عمومي سال بعد در آن انتشار  موسسهتعيين روزنامه كثير االنتشاري كه آگهي ها و اطالعيه هاي : و 

  . خواهد يافت 
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  : العاده مجمع عمومي فوق

  18ماده 

  :وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح ذيل است 

  اساسنامه  مادهتغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند : الف 

  افزايش يا تقليل سرمايه موسسه : ب 

  از موسسه  يابه موسسه  شريك يا شركاء جديد ، خروجورود: ج 

  عزل هيات مديره و انتخاب هيات مديره جديد : و 

  موسسهتصميم گيري در خصوص انحالل : ي 

  .اي از شركا كه حداقل نصف سرمايه موسسه را داشته باشند ضروري است العاده حضور عده در مجمع عمومي فوق: 1تبصره 

حضور نماينده سازمان بهزيستي كشور در تشكيل مجامع عمومي فوق العاده در زماني كه انحالل موسسه مطرح : 2 تبصره

  .  ميبايست مراتب را به سازمان گزارش دهداست الزامي بوده و 

  

  19ماده 

و در هد بود دو سوم اعضاي حاضر كه حق راي دارند معتبر خواتصميمات شركاء در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت 

  . قانون تجارت معتبر و الزم االجرا خواهد بود   88مجمع عمومي عادي طبق دستور ماده 

  

  هيات مديره : ب 

  20ماده 

نفر خواهد بود كه توسط مجمع عمومي عادي يا فوق العاده از بين شركاء و يا از  ................هيئت مديره موسسه مركب از 

  . خارج انتخاب مي شوند 
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  21ماده 

هيئت مديره از بين خود يك نفر را به سمت رئيس هيئت مديره ويك نفر را به سمت نايب رئيس و  يك نفر را به سمت 

  .مديرعامل تعيين مي نمايد  و همچنين مي تواند براي ساير اعضاء خود سمتهاي ديگري تعيين نمايد

چنانچه مديرعامل از بين اعضاي هيات مديره انتخاب نشود الزم است يك نفر شخص حقيقي از خارج از اعضاي : تبصره 

  . هيات مديره به عنوان مديرعامل تعيين شود 

  

  22ماده 

ات انتخاب مجدد هيئت مديره براي دوره هاي بعدي بالمانع بوده و هي. سال انتخاب خواهد شد 3هيئت مديره براي مدت 

مديره موظف است حداكثر دو ماه قبل از پايان مدت تصدي خود از مجمع عمومي بمنظور انتخاب هيئت مديره جديد دعوت 

  . سازمان بهزيستي ارسال نمايد 26هيات مديره موظف است يك نسخه از نتيجه انتخابات خود را به كميسيون ماده . نمايد
  

  23ماده 

  : ه امور مخصوصاً در موارد زير مداخله و تصميم گيري نمايدبوده و مي تواند در كليهيئت مديره نماينده قانوني موسسه 

امور اداري موسسه از هر قبيل ، انجام تشريفات قانوني ، حفظ و تنظيم فهرست دارائي موسسه و تنظيم بودجه و تعيين و 

م ساليانه ، تهيه آيين نامه هاي داخلي ، پرداخت حقوق و انجام هزينه ها رسيدگي به محاسبات ، پيشنهاد سود قابل تقسي

انتخاب و   ، واگذاري و قبول نمايندگي  اجراي تصميمات مجامع عمومي ، اداي ديون و وصول مطالبات ، تاسيس شعب ،

خريد ، انتصاب و استخدام متخصصين و كارمندان و كارگران ،عقد هر گونه پيمان با شركت ها و بانكها و ادارات و اشخاص 

حساب به وش و اجاره اموال منقول و غيرمنقول و ماشين آالت و بطور كلي وسائل مورد نياز و همچنين معامالت بنام و و فر

مشاركت با ساير موسسات و شخصيت هاي حقيقي و حقوقي ، استقراض و تحصيل اعتبار و وام گرفتن از بانكها و ، موسسه 

ظهر نويسي و ، بانكها ، دريافت وجه از حسابهاي موسسه صدور اشخاص و موسسات و بازكردن حساب جاري و ثابت در 

ه مدعي عليه ، در چمرافعات موسسه چه مدعي باشد و اقدام در خصوص بروات و اسناد و سفته ها و و پرداخت هزينه ها 

نتخاب وكيل و وكيل كشور، اعالي تمام مراحل با تمام اختيارات از رجوع به دادگاههاي صالحه و ابتدائي و استيناف و ديوان 
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اختيارات فوق جنبه : يل ، دادن اختيارات الزمه به نامبرده و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي با صلح وسازش كدر تو

جهت در چارچوب اساسنامه و با رعايت قوانين و مقررات موضوعه محدوديت نداشته و هر تصميمي را كه هيئت مديره 

  .اشد پيشرفت موسسه اتخاذ نمايد معتبر مي ب
  

ه معتبـر  مؤسسـ با مهـر   .............................................. و........................................ و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي تمامي اسناد  :1 تبصره

   .خواهد بود

  . ه را مشروط بر رعايت حدود اهداف و وظايف داردمؤسسمديره تمامي اختيارات الزم براي اداره امور  هيأت :2تبصره
  

  24ماده 

  . جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر است

  

  مديرعامل   : ج 

  25ماده 

انتخاب كـرده   موسسه يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عاملي ،مديره هيأتتواند از بين خود يا خارج از اعضاي  مديره مي هيأت
بود و مديرعامل در حـدود اختيـاراتي كـه از طـرف      مديره خواهد هيأتعزل وي نيز از اختيارات  .و حدود اختيارات او را تعيين كند

  . حق امضا دارد موسسه محسوب شده و از طرف موسسه شود نماينده مديره به وي تفويض مي هيأت

  .شدسال انتخاب خواهد  2 حداكثر مدير عامل براي مدت :1تبصره

  .انتخاب مجدد مدير عامل بالمانع است :2تبصره
  

  ان سربازيا  سرباز: د

  26ماده 

سال انتخاب  1نفر را بعنوان علي البدل براي مدت ................نفر را بعنوان بازرس اصلي و ........... مجمع عمومي عادي  

  . خواهد نمود 

  .انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است : تبصره 
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  27ماده 

  :وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است

  بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش عملكرد مالي براي مجمع عمومي ) 1

  گزارش عملكرد براي اطالع مجمع عموميبررسي گزارش ساالنه هيات مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه )2

سازمان  26ارائه گزارش هر گونه تخلف ، تقصير و قصور هيات مديره و مدير عامل از مفاد اساسنامه به كميسيون ماده ) 3

  . بهزيستي و مجمع  عمومي 

  . بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيات مديره شركت كند: تبصره

  

  28ماده 

ه بايد براي بررسي مؤسسمديره  هيأتوسيله ه ه اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان بدون قيد و شرط بمؤسسسناد و مدارك تمامي ا

   .مؤسسه قرار گيرد )يا بازرسان(سازمان بهزيستي و بازرس  كارشناسان ماموردر دسترس 
  

  منابع تأمين اعتبار و مواد متفرقه : فصل سوم

  29ماده 

 موسسهاساسنامه در جهت تامين منابع مالي  8از طريق انجام فعاليت هاي مندرج در ماده  موسسهمنابع تأمين اعتبار 

  . گردد تامين مي شود تخصيص داده مي

كليه وجوه ودرآمدهاي مؤسسه در حساب الكترونيكي مخصوصي كه بنام موسسه و با معرفي سازمان بهزيستي در : 1تبصره 

در صورت نياز سازمان . نزد يكي از بانكهاي رسمي كشور جمهوري اسالمي ايران مفتوح شده است نگهداري خواهد شد

  . طرف حساب آنها اخذ نمايدبهزيستي مجاز هرگونه گزارش گردش حساب مالي مؤسسه را از بانك 

يابد به استثناي سال  ميسال مالي موسسه از اول فرودين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه : 2تبصره 

  . اول كه ابتداي آن از تاريخ تاسيس موسسه است 
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  30ماده 

حقوق كاركنان و مديران ، استهالك ماليات ساير ،از درآمد موسسه در پايان هر سال مالي هزينه اداري : تقسيم سود 

عوارض دولتي و ديون كسر و پس از وضع حداقل صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه كه سود ويژه است به نسبت سهم 

  . الشركه بين شركاء تقسيم خواهد شد

  

  31ماده 

توانند به  لي محجور ميو يا و فوت يا محجوريت هر يك از شركاء باعث انحالل موسسه نخواهد شد و وراث متوفي

اين صورت بايستي سهم الشركه خود را پس از انجام تشريفات قانوني دريافت و يا به  درغير. مشاركت  خود ادامه دهند 

  . شريك ديگري منتقل و از موسسه خارج شوند 

  

  32 ماده

شود و مكاتبات رسمي مؤسسه با امضاي مدير  ها و نوشتجات در دفتر مركزي مؤسسه نگهداري مي تمامي مدارك، پرونده

  . عامل و در غياب او رئيس هيأت مديره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود

مصوبات و صورتجلسات هيأت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ، ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد : تبصره

  . رسيد
  

  33 ماده

سازمان بهزيستي بوده و در اداره ثبت  26پس از كسب مجوز كتبي از كميسيون مادهمحل مؤسسه و تغييرات بعدي آن بايد 

  . شركتها و عالئم تجاري به ثبت برسد
  

  34ماده

  . خواهد رسيد 26مؤسسه داراي مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن به تصويب هيأت مديره و تأييد كميسيون ماده

  . هيأت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم مؤسسه مسئوليت قانوني دارد: تبصره



 

 امضاء نام و نام خانوادگي رديف امضاء نام و نام خانوادگي رديف امضاء نام و نام خانوادگي رديف

1   5   9   

2   6   10   

3   7   11   

4   8   12   

 

 

  35ماده

در ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است مطابق مقررات قانون تجارت جمهوري اسالمي ايران و ساير 

  .قوانين موضوعه كشوري عمل و رفتار خواهد شد
  

  36ماده

قانون تجارت منحل خواهد شد و در صورتي كه مجمع شركاء راي به انحالل موسسه  199موسسه مطابق ماده :  انحالل

سازمان بهزيستي  26دهد يك نفر از بين شركاء و يا خارج موسسه به سمت مدير تصفيه پس از هماهنگي با كميسيون ماده 

  .مي باشد  تعيين خواهد شد و وظايف مدير تصفيه طبق قانون تجارت
  

كه انحالل و يا تعطيل دائم مؤسسات غيردولتي مطرح است سازمان بهزيستي در ارتباط با بدهي و تعهدات به  در مواردي :1تبصره

  .اشخاص حقيقي و حقوقي هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت
  

درصورت لغو يا ابطال پروانه تاسيس موسسه در كميسيون عالي و يا توسط مراجع قانوني ذيصالح، هيات مديره موظف  :2تبصره

تصفيه و طي مراحل يا مدير است ظرف مدت يك ماه از تاريخ لغو يا ابطال نسبت به تشكيل مجمع و انتخاب و معرفي هيات 

تواند تعيين  سازمان بهزيستي راسا مي ،در موعد مقرر از سوي هيات مديره بديهي است درصورت عدم اقدام. انحالل اقدام نمايد

  .هيات يا مدير تصفيه را از دادگاه تقاضا نمايد
  

  37ماده

  .است مجاز الزمپس از اخذ مجوزهاي  موسسه با رعايت مقررات و موازين مربوطه از سوي موسسه هاي فرهنگي انجام فعاليت
  

  38ماده

پروانه فعاليـت  پروانه تاسيس ،  پس از دريافتبايد  موسسه، اساسنامه 8 ها و اهداف مندرج در ماده فعاليت هر يك از انجامبراي 

  .نمايداستاني اخذ  26مادهي مربوطه از كميسيون دستورالعمل هامطابق نيز الزم را 

  

  39ماده

 .به تصويب رسيد مؤسس هيأت.........................تبصره در نشست مورخ 19ماده و  39فصل و 3اين اساسنامه مشتمل بر 

 


