اساسنامه اتحاديه دانشگاهها و موسسههاي آموزش عالي
غير دولتي – غيرانتفاعي ايران
فصل اول – كليات و اهداف
ماده1
نام مؤسسه« :اتحاديه دانشگاهها و موسسههاي آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي ايران» تشكلی
است با شخصيت حقوقی مستقل كه در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار« اتحاديه» ناميده میشود.

ماده 2
نوع فعاليت :فعاليتهاي اتحادیه صنفی ،علمی ،پژوهشی ،غيرسياسی و غيردولتی بوده و در چارچوب قووانين
جمهوري اسالمی ایران و طبق این اساسنامه خواهد بود .ضمناً «اتحادیه» از نوع موسسات مذكور در بنود الوف
ماده  2آئيننامه اصالحی ثبت تشكيالت و موسسات غيرتجواري مصووب  1337/5/5موضووع موواد 584و585
قانون تجارت و آیيننامه شماره /12608ت 27368ه مورخ  1381/11/9مصوب هيئت محتورم وزیوران بووده و
محدوده فعاليت آن در سطح داخل و خارج كشور میباشد.

ماده 3
محل :مركز اصلی اتحادیه در استان تهران شهرستان تهران به نشانی :خيابان انقالب  -خيابان وصال شيرازي-
كوچه شهيد نایبی  -پالک -21طبقه ششم میباشد .اتحادیه میتواند عالوه بر تهران ،در استانها و مناطق 9
گانه خود و در سایر نقاط داخل یا خارج از كشور فعاليت نماید.

ماده 4
تابعيت :اتحادیه تابعيت جمهوري اسالمی ایران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسی
جمهوري اسالمی ایران اعالم میدارند.
ماده 5

نام و نام خانوادگی

امضا

1

ردیف

ردیف

مدت :مدت فعاليت اتحادیه از تاریخ تاسيس به مدت نامحدود میباشد.

نام و نام خانوادگی

1

دکتر علی آهون منش

6

دکتر غالمرضا کيانی

2

دکتر بهاری اردشيری

7

دکتر محمدحسين طيرانی

امضا

ماده 6
دارايي :دارایی اوليه اتحادیه اعم از منقول و غيرمنتقول مبلغ پنج ميليون ریال میباشد كه توسط هيات موسس تماماً
پرداخت شده و در اختيار اتحادیه قرار گرفته است.

ماده 7

هيئت موسس :افراد نامبرده ذیل هستندکه اقدام به تأسیس اتحادیه نمودند.
 .1دکتر رضا انشائي .2دکتر غالمرضا کیاني  .3دکتر همایون الهي  .4دکتر خلیل مافينژاد
. 5دکتر علي دانایي  .6دکترسیدمحمدرضامیالني .7دکترعبدالحمیدصفایي قادیکالیي  .8آقاي اصغر
نوروزي .9دکتر محمدحسین طیراني نجاران .10دکتر احمد نوریان
وظايف هيأت مؤسس:

 -1انجام اقدامات اوليه براي تأسيس اتحادیه  -2تهيه و تصویب اساسنامه  -3انتخاب اولين مودیران و بوازر
یا بازرسان  -4تعيين روزنامه كثيراالنتشار كه هرگونه دعوت و اطالعيه بعدي براي اعضاء تا تشكيل اولوين
مجمع عمومی عادي در آن منتشر خواهد شد.
ماده 8
هيأت مؤسس پس از تاسيس و انتخاب باالترین ركن اجرایی (اعضاي شوراي مركزي) هيچگونه مسئوليتی در اتحادیه
نخواهد داشت.

ماده 9
اهداف اتحاديه:
الف :كليات -1:هماهنگی در اجراي برنامههاي توسعه علمی كشور بهویژه كاهش تصديگري دولت و توسعه مشواركت

نام و نام خانوادگی

امضا

2

ردیف

ردیف

مردمی در بخش آموزش عالی  -2زمينه سازي در جهت ارتقاي كيفيت علموی و پژوهشوی موسسوههاي آمووزش عوالی
غيردولتی – غيرانتفاعی -3زمينهسازي براي تامين نيازهاي مرتبط با توسعه پایودار و ضوابطهمند بخوش آمووزش عوالی
غيردولتی -غيرانتفاعی« - 4انسجام بخشی» و «ایجاد هماهنگی» در فعاليتهاي مربوط بوه آمووزش عوالی بخشهواي
دولتی و غيردولتی  -5معرفی استانداردهاي علمی موسسهها و و كمك به حفظ آنها و كمك به نظارت بور فعاليوتهواي
آموزشی و پژوهشی آنها  -6توسعه مراودات علمی-پژوهشی و فعاليتهاي مشترک بوا مراكوز علموی داخول و خوارج از
نام و نام خانوادگی

1

دکتر علی آهون منش

6

دکتر غالمرضا کيانی

2

دکتر بهاری اردشيری

7

دکتر محمدحسين طيرانی

امضا

كشور با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه  -7تالش در جهت توانمند سازي نظام مدیریت عمومی و علمی موسسوهها -8
مشاركت در نظام تصميمسازي بخش آموزش عالی كشور -9انتشار كتب و نشریات علمی
ب :روش اجراي اهداف:
-1تهيه و تدوین آیيننامهها و دستورالعملهاي مورد نياز  -2تدوین چشمانداز ،اهداف ،راهبردهاي آموزشی – پژوهشوی
در رابطه با موسسههاي عضو اتحادیه -3مسواعدت در تودوین نظوام «ارزشويابی و نظوارت» بور عملكورد موسسوهها در
چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم،تحقيقات و فناوري  -4تدوین طرح تقویوت و ارتقواي موسسوهها براسوا ارائوه
پيشنهادهاي موردنظر وزارت علوم،تحقيقات و فناوري  -5تدوین سياسوتهوا و ضووابط همكواري و ارتبواط اتحادیوه بوا
دانشگاههاي داخل و خارج كشور  -6تدوین مقررات و ضوابط مربوط به تامين نيروي انسانی مورد نياز مؤسسههاي عضو
 -7تدوین روشهاي مطلوب اطالعرسانی جامع و موثر براي مجامع عمومی داخل و خارج از كشور و شناساندن جایگواه
موسسههاي عضو اتحادیه  -8تشكيل كميتههاي تخصصی و دعوت از صاحبنظران براي پيشبرد هرچه مطلوبتر اهوداف
اتحادیه  -9برگزاري همایشهاي علمی

ماده 10
شرايط عضويت :دانشگاهها و موسسههاي آموزش عالی غيردولتی غيرانتفاعی كوه بور اسوا

مجووز شووراي

گسترش آموزش عالی یكی از وزارتين علوم و بهداشت و یا شوراي انقالب فرهنگی تاسيس شودهاند ،میتواننود
پس از ارائه درخواست عضویت توسط مؤسسه ،به عضویت اتحادیه پذیرفته شوند.
افراد واجد شرایط از كليه مؤسسات میتوانند در جلسات اتحادیه و مناطق و استانها شركت نماینود ولوی تنهوا
دانشگاهها و مؤسساتی داراي حق رأي و حق نامزدي در انتخابات هستند كه حق عضویت اتحادیوه را پرداخوت
كرده باشند.

فصل دوم :ساختار

ماده 11
اركان:

نام و نام خانوادگی

امضا

3

ردیف

ردیف

اركان اتحادیه عبارتند از :الف -مجمع عمومی ب -شوراي مركزي ج -بازر

نام و نام خانوادگی

1

دکتر علی آهون منش

6

دکتر غالمرضا کيانی

2

دکتر بهاری اردشيری

7

دکتر محمدحسين طيرانی

امضا

الف -مجمع عمومي
ماده 12
مجمع عمومی ،عالیترین مرجع تصميمگيري اتحادیوه میباشود كوه بوهصوورت عوادي یوا فو العواده تشوكيل
میشود.
مجمع عمومی عادي سالی یكبار حداكثر تا چهار ماه پوس از پایوان سوال موالی تشوكيل خواهود شود .بوراي
رسميت جلسه حضور نصف بهعالوه یك اعضاء و براي تصویب هر موضووع ،راي موافوق اكثریوت اعضواء حاضور
ضرورت دارد.
رئيس یا قائم مقام و یا نمایندهاي كه كتباً ازطرف دانشگاهها و یا موسسههاي عضو معرفی میگردند حق
شركت در جلسات،نامزدي انتخابات ،رأي دادن و تصميمگيري در جلسات و مجامع عمومی را دارد .

ماده 13
دعوت براي مجمع عمومی كتبی بوده و حداقل  20روز قبل از تشكيل مجمع عمومی به اطالع اعضا خواهد
رسيد .در صورتيكه در دعوت نخست اكثریت حاصل نشد ،جلسه دوم حداقل به فاصله  15روز و حداكثر30
روز تشكيل میشود و با هر تعداد اعضاي حاضر در جلسه رسميت خواهد داشت.
تبصره :مجمع عمومی ممكن است بهصورت فو العاده در هر زمان به تقاضاي شوراي مركزي یا بازر

یا با

درخواست یك سوم اعضاء تشكيل گردد.
ماده 14
وظايف مجمع عمومي عادي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

انتخاب هشت نفر از اعضاي شوراي مركزي اتحادیه و بازر ( اصلی و علیالبدل )
استماع و رسيدگی به «گزارش عملكرد» شوراي مركزي اتحادیه و بازر
تعيين خط مشی كلی اتحادیه
بررسی ،تصویب یا رد پيشنهادهاي شوراي مركزي اتحادیه
تصویب صورتهاي مالی و بودجه اتحادیه
تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهی
عزل اعضاء شوراي مركزي و بازر

تبصره :نه( )9نفر باقيمانده اعضاي شوراي مركزي بر اسا

ماده  18همين اساسنامه از طریق منواطق 9گانوه

نام و نام خانوادگی

امضا

4

ردیف

ردیف

معرفی میگردند.

نام و نام خانوادگی

1

دکتر علی آهون منش

6

دکتر غالمرضا کيانی

2

دکتر بهاری اردشيری

7

دکتر محمدحسين طيرانی

امضا

ماده 15
مجمع عمومی فو العاده با شرایط زیر تشكيل خواهد شد.
 -1با درخواست شوراي مركزي یا بازر
 -2با درخواست یك سوم اعضاء
تبصره يک -دعوت براي مجمع عمومی فو العاده كتبی بوده و حداقل  20روز قبل از تشوكيل آن بوه اطوالع
اعضاء خواهد رسيد.
تبصره دو -شرایط الزم براي رسميت یافتن مجمع عمومی فو العاده ،هموان شورایط مجموع عموومی عوادي
خواهد بود.
تبصره سه -تصميمات مجمع عمومی فو العاده با تصویب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 16
وظایف مجمع عمومی فو العاده:
 -1تصویب تغييرات اساسنامه
 -2بررسی ،تصویب یا رد انحالل اتحادیه
 -3تغيير در ميزان سرمایه اتحادیه
ماده 17
مجامع عمومی(عادي و فو العاده) توسط هيئوت رئيسوهاي مركوب از یوك رئيس،یوك منشوی و دونواظر اداره
میشوند.
تبصره -اعضاي هيئت رئيسه نباید از بين داوطلبهاي انتخاب در شوراي مركزي یا بازر

باشند.

ب.شوراي مركزي:
ماده 18
اعضاي شوراي مركزي اتحادیه هفده نفر خواهند بود كه به دو روش انتخاب میشوند و منتخبان(در هور روش)
در جلسات شوراي مركزي داراي حق رأي خواهند بود:
الف -هشت نفر از اعضاي شوراي مركزي اتحادیه از طریق رأي مستقيم مجمع عمومی.
ب-نه نفر از طریق انتخابات شوراي هماهنگی مناطق .چگونگی تشوكيل ایون شووراها بور اسوا

آیينناموهاي

نام و نام خانوادگی

امضا

5

ردیف

ردیف

خواهد بود كه شوراي مركزي اتحادیه تدوین مینماید.

نام و نام خانوادگی

1

دکتر علی آهون منش

6

دکتر غالمرضا کيانی

2

دکتر بهاری اردشيری

7

دکتر محمدحسين طيرانی

امضا

تبصره يک :در هر منطقه و استان ،شوراي هماهنگی منطقه و استان تشكيل میشود .چگونگی تشوكيل ایون
شوراها بر اسا

آیين نامه اي خواهد بود كه شوراي مركزي اتحادیه تدوین خواهد نمود.

تبصره دو :دبيركل و رئيس شوراي مركزي اتحادیه ،از بين هشت نفر منتخبان بند الف همين مواده و بوا رأي
مستقيم اعضاي شوراي مركزي انتخاب خواهد شد.
تبصره سه -جلسات شوراي مركزي با حضور حداقل یازده نفر از اعضاء رسميت یافته و تصميمات متخوذه بوا
هشت رأي معتبر خواهد بود.
تبصره چهار  :شركت اعضاي شوراي مركزي در جلسات آن ضروري است و غيبت هریك از اعضاء بودون عوذر
موجه و بدون اطالع قبلی تا سه جلسه متوالی یا  6جلسه متناوب در حكم استعفاء عضو غایب خواهد بود.
تبصره پنج :دعوت از اعضاي شوراي مركزي براي جلسات شورا ،میبایست بوه صوورت كتبوی و حوداقل یوك
هفته قبل از تشكيل جلسه ارسال شود.
ماده 19
درصورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هریك اعضاي شوراي مركزي یا بوازر  ،عضوو (اعضواء) علیالبودل
براي مدت باقیمانده شوراي مركزي یا بازرسی به جاي عضو اصلی انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده20
شوراي مركزي عالوه بر جلساتی كه به طور مرتب و حداقل هرماه یكبوار تشوكيل میدهود ،بنوا بور ضورورت
میتواند با دعوت كتبی یا تلفنی رئيس یا نایب رئيس ،جلسه فو العاده تشكيل دهد.
ماده 21
اعضاي شوراي مركزي در اولين جلسهاي كه بعد از انتخاب شدن تشكيل میدهند ،از بين خود یك نفور را بوه
عنوان «رئيس شورا و دبيركل» و یك نفر را به عنوان «نایب رئيس شورا» و یك نفر را بوه عنووان «خزانوهدار»
انتخاب خواهند نمود .حدود اختيارات آنها را آیيننامه داخلی كه توسط شوراي مركوزي بوه تصوویب میرسود،
مشخص مینماید.
تبصره -1شوراي مركزي هر زمان میتواند رئيس و نایب رئيس و خزانهدار را از سمتهاي مذكور عزل كند.
تبصره -2شوراي مركزي در صورت نياز میتواند سمت یا سمتهواي دیگوري را بوراي سوایر اعضواي شووراي
مركزي تعریف نماید.
ماده 22

نام و نام خانوادگی

امضا

6

ردیف

ردیف

اعضاي شوراي مركزي براي مدت  2سال انتخاب میشوند .انتخاب مجدد شوراي مركزي براي دورههاي بعدي
بالمانع است .شوراي مركزي موظف است حداكثر سه ماه قبل از پایان تصدي خود ،از مجمع عمومی عادي بوه
نام و نام خانوادگی

1

دکتر علی آهون منش

6

دکتر غالمرضا کيانی

2

دکتر بهاری اردشيری

7

دکتر محمدحسين طيرانی

امضا

منظور انتخاب شوراي مركزي جدید دعوت نماید .شوراي مركزي حداقل  10روز قبول از پایوان تصودي خوود
نتيجه انتخابات را به مراجع ذیربط و ذيصالح اعالم خواهد نمود.
ماده 23
شوراي مركزي نماینده قانونی (اتحادیه) بوده و وظایف و اختيارات آن به شرح ذیل میباشد:
 .1پيشنهاد بودجه اتحادیه جهت تصویب به مجمع عمومی  .2تهيه و تدوین آیيننامههاي مورد نيواز مجموع
عمومی  .3حفظ و حراست اموال منقول و غيرمنقول اتحادیه  .4رسيدگی به حسابها  .5پرداخوت دیوون
و وصول مطالبات اتحادیه  .6اجراي مصوبات مجوامع عموومی  .7افتتواح حسواب در بانوكهوا طوی انجوام
تشریفات قانونی  .8تعقيب جریانات قضایی و مالياتی و ثبتی در كليه مراجع و محواكم  .9تعيوين حكوم و
وكيل و عزل آن  .10قطع و فصل دعاوي از طریق مصالحه  .11درصورت اقتضاء تفویض و واگذاري تمام و
یا قسمتی از اختيارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقيقی با حق توكيل ،بطور كلوی شووراي
مركزي میتواند هر اقدام یا معاملهاي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول كوه مسوتلزم
تصویب مجمع عمومی نباشد ،به نام اتحادیه انجام دهد.
ج .بازرس
ماده 24
مجمع عمومی عادي یك نفر را به عنوان بازر
سال انتخاب مینماید.

اصلی و یك نفر را به عنوان بازر

علیالبدل براي مودت یوك

ماده 25
اشخاص زیر نمیتوانند به سمت بازر انتخاب شوند:
 .1كسانی كه به علت ارتكاب جنایت یا یكی از جنبههاي مذكور در ماده . 111ت به موجب حكوم قطعوی از
حقو اجتماعی كالً یا بعضاً محروم شده باشند(.در مدت محروميت)
 .2اقرباي سببی و نسبی اعضاي شوراي مركزي تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
 .3همسر اشخاص مذكور در بند . 2
تبصره :انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است.
ماده 26
نام و نام خانوادگی

امضا

7

ردیف

ردیف

وظايف بازرس به شرح زير است:
نام و نام خانوادگی

1

دکتر علی آهون منش

6

دکتر غالمرضا کيانی

2

دکتر بهاری اردشيری

7

دکتر محمدحسين طيرانی

امضا

 -1بررسی كليه اسناد و اورا مالی و تهيه گزارش براي مجمع عمومی
 -2مطالعه گزارش ساالنه شوراي مركزي اعم از مالی و غيرمالی و تهيه گزارش و ارائه آن به مجمع عمومی.
 -3بازر موظف است ده روز قبل از برگزاري مجمع عمومی ،گزارش خود را در اختيوار دبيرخانوه اتحادیوه
قرار دهد.
 -4گزارش هرگونه تخلف شوراي مركزي از مفاد اساسنامه و قوانين موضوعه به مجمع عمومی
 -5بازر باید درباره صحت صورتهاي مالی و عملكرد شوراي مركزي و درباره صحت مطالب و اطالعواتی
كه مدیران در اختيار مجمع عمومی گذاشتهاند ،كتباً اظهار نظر كند.
 -6سایر وظایفی كه قانون بهعهده بازر قرار داده است.
تبصره :بازر

میتواند بدون داشتن حق راي در جلسات شوراي مركزي شركت نماید.
ماده 27

بازر میتواند در هر زمان هرگونه رسيدگی و بازرسی در مورد عملكرد اتحادیه انجام داده و اسناد و مدارک و
اطالعات مربوطه را مطالبه نماید و مورد رسيدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضواي تشوكيل جلسوه مجموع
عمومی فو العاده را بنماید.
ماده 28
رئيس شوراي مركزي و دبيركل اتحادیه و بازر
خود باقی خواهند بود.

تا زمانی كه جانشين آنها انتخاب نشوده اسوت در مسوئوليت

تبصره -جز درباره موضوعاتی كه به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصوميم و اقودام دربواره آن در صوالحيت
خاص مجمع عمومی است ،شوراي مركزي كليه اختيارات الزم براي اداره اموور را مشوروط بوه رعایوت اهوداف
اتحادیه دارا میباشد.
دبيركل و رئيس شورا:
ماده 29

نام و نام خانوادگی

امضا

8

ردیف

ردیف

شوراي مركزي باید از ميان هشت نفر از منتخبين مجمع عمومی یك نفر را به عنوان دبيركل اتحادیه انتخواب
نموده و حقالزحمه او را تعيين نماید.

نام و نام خانوادگی

1

دکتر علی آهون منش

6

دکتر غالمرضا کيانی

2

دکتر بهاری اردشيری

7

دکتر محمدحسين طيرانی

امضا

ماده 30
دبيركل اتحادیه مقام اجرایی اتحادیه است و در حدود اختياراتی كه از طرف شوراي مركوزي بوه وي تفوویض
میگردد نماینده اتحادیه محسوب شده واز طورف اتحادیوه حوق امضواء دارد و عوزل وي از اختيوارات شووراي
مركزي میباشد.
تبصره يک -فعاليت دبيركل اتحادیه و اعضاي شوراي مركزي تا برگزاري انتخابوات مجموع عموومی وجاهوت
قانونی دارد.
تبصره دو -كليه اسناد و اورا بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت خزانوهدار اتحادیوه و یكوی از دو امضواي رئويس
شوراي مركزي یا نایب رئيس و با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود.
ماده 31
دبيركل اتحادیه مجري مصوبات مجمع عمومی و شوراي مركزي بوده و داراي اختيارات و مسئوليتهواي زیور
میباشد:
 -1نمایندگی قانونی اتحادیه در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقيقی و حقوقی.
 -2استخدام ،عزل و نصب كاركنان اتحادیه در حدود ضوابط و با تصویب شوراي مركزي.
 -3نظارت بر نگهداري دارایی ،اموال ،حسابها ،اسناد و دفاتر اتحادیه.
 -4اعمال اختياراتی كه بهصورت موردي یا مقطعی از جانب شوراي مركزي به وي تفویض شده باشد.
 -5ارائه پيشنهادهاي الزم به شوراي مركزي در زمينه گسترش ،بهبود و هماهنگی در فعاليتهاي اتحادیوه
جهت ارائه به مجمع عمومی.
 -6نظارت بر تهيه پيشنویس صورتهاي مالی ،بودجه ،خط مشی و گزارش عملكرد ساليانه جهت ارائه بوه
بازر و نظارت بر بررسی موارد مذكور در شوراي مركزي و نظارت بر ارسال آنها به مجمع عمومی.
 -7تهيه پيش نویس آیين نامههاي مورد لزوم جهت طرح و تصميمگيري در شوراي مركزي.
 -8نظارت بر ایجاد هماهنگی در فعاليت شعب ،نمایندگیها و دفاتر.
پيشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومی فو العاده به شوراي مركزي براي تصویب ،با ذكر علل موجه.
-9
 -10انجام سایر وظایف و اختياراتی كه طبق آئيننامههاي مصوب و قانون تجارت به دبيركل اتحادیه محوول
میشود.
ماده 32

نام و نام خانوادگی

امضا

9

ردیف

ردیف

مدت دوره ریاست «رئيس شوراي مركزي و دبيركل» اتحادیه از مدت ماموریت شوراي مركزي تجواوز نخواهود
كرد و تغيير یا تجدید انتخاب او نيز بالمانع است و به هر صورت «رئيس شوراي مركزي و دبيركل» اتحادیه در
صورت انقضا ،ماموریت موظف است تا تعيين جانشين وظایف محوله را انجام دهد.
نام و نام خانوادگی

1

دکتر علی آهون منش

6

دکتر غالمرضا کيانی

2

دکتر بهاری اردشيری

7

دکتر محمدحسين طيرانی

امضا

فصل سوم :بودجه و مواد متفرقه
ماده 33
بودجه اتحادیه از محل حق عضویت اعضاء یا از طریق جمعآوري كمك ،هودایا ،اعانوات ،قبوول وصويت ،وقوف،
حبس و سایر فعاليتهاي قانونی و مجاز تامين میشود.
ماده 34
درآمد و هزینه هاي اتحادیه در دفاتر مالی ثبت و شرح بيالن آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیوربط ارائوه
خواهد شد .
تبصره  -1شوراي مركزي مكلف است كليه درآمدهارا مطابق اساسنامه بوه مصورف اهوداف و وظوایف اتحادیوه
برساند و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینههاي اتحادیه باقیماند در حسابهاي اتحادیوه نوزد بانوكهواي رسومی
ایران نگهداري نماید.
تبصره -2سال مالی اتحادیه منطبق با سال شمسی بوده ،به استثناء سال مالی اول كه از بودو تاسويس لغایوت
اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده 35
كليه مدارک ،پروندهها و مكاتبات در دفتر مركزي اتحادیه نگهداري میشود .ترتيب امضواء مكاتبوات رسومی را
شوراي مركزي تعيين مینماید.
تبصره -مصوبات و صورتجلسات شوراي مركزي در دفاتر مخصوص به ترتيب تواریخ ثبوت و بوه امضواء اعضواء
ذیربط خواهد رسيد.
ماده 36
اتحادیه مكلف است هرگونه تغيير یا اصالح اساسنامه را به مرجع صادركننده پروانه فعاليت اعالم نماید
ماده 37

نام و نام خانوادگی

امضا

10

ردیف

ردیف

اتحادیه مكلف است محل اتحادیه و تغييرات بعدي آن را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعالم نماید.

نام و نام خانوادگی

1

دکتر علی آهون منش

6

دکتر غالمرضا کيانی

2

دکتر بهاری اردشيری

7

دکتر محمدحسين طيرانی

امضا

ماده38
اتحادیه داراي مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصویب شوراي مركوزي و برابور مقوررات تهيوه
خواهد شد .شوراي مركزي مكلف است نمونه مهر و آرم تهيه شده را بوه مرجوع صوادر كننوده پروانوه فعاليوت
ارسال نماید.
ماده 39
اتحادیه میتواند پس از كسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،به انتشار نشریه مخصوص اتحادیه اقدام
نماید.
ماده 40
انحالل :درصورت انحالل اتحادیه ،مجمع عمومی فو العاده حداقل سه نفر را بعنوان هيوأت تصوفيه انتخواب و
این هيئت موظف خواهد بود پس از رسيدگی به حسابها و تصفيه بدهيها و وصول مطالبات باقیمانده و تعيوين
دارایی مسلم ( اعم از منقول و غيرمنقول ) دارایی اتحادیه را به تصویب مجمع عمومی فو العاده برساند.
تبصره  -1تصفيه امور مربوط بر طبق قانون تجارت و تصفيه شركتها صورت خواهد پذیرفت.
تبصره -2هيئت تصفيه از بين خود یك نفر را بعنوان مدیر تصفيه انتخاب مینماید.
تبصره -3مدیر تصفيه موظف است یك نسخه از گزارش تصفيه تشكل غيردولتی را به مرجع صدور پروانه ارائه
نماید.
41
براي مواردي كه در این اساسنامه پيشبينی نگردیده است براسا «قانون تجارت» اقدام خواهد شد.
ماده 42

نام و نام خانوادگی

امضا

11

ردیف

ردیف

این اساسنامه مشمول بر سه فصل و  42ماده و  24تبصره در نشست مورخ  94/5/1مجمع عموومی فو العواده
نوبت دوم به تصویب رسيد.

نام و نام خانوادگی

1

دکتر علی آهون منش

6

دکتر غالمرضا کيانی

2

دکتر بهاری اردشيری

7

دکتر محمدحسين طيرانی

امضا

