
 

Page 1 of 26 
 

 باسمه تعالي

 اساسنامه انجمن دوستي ايران و چین

 مقدمه

ش از ني را بیه مدتحوالت صورت گرفته در روابط بین الملل ، نهادهای برخاسته از اراده ی مردم و جامع

ای ظرفیت ه با يگذشته به کنشگراني اثرگذار تبديل نموده است. در میان اين نهادها، انجمن های دوست

و  ش سازندهانه نق،غیر اقتصادی و غیرسیاسي قادرند داوطلبدر خود،به عنوان يک نهاد غیرقانوني نهفته 

ای هوانمندی تاز  تاثیرگذاری را در تقويت مناسبات دوستانه بین دو ملت ايفاء نمايند و با بهره گیری

ماسي يپلوب دمشترک موجود در حوزه فرهنگي ،هنری،اجتماعي، ورزشي و امور بشر دوستانه در چارچ

با درک  عمومي گام های ارزشمندی را جهت تداوم و ماندگاری تعامالت مردمي دو کشور بردارند.

یان گفتگو م پیش جايگاه ارتقاء يافته ی انجمن های دوستي در روابط بین الملل؛ با درک اهمیت بیش از

ين ع ملي، انافي در تامین مملت ها به منظور بهبود صلح جهاني ؛ و با درک اهمیت نقش ديپلماسي عموم

 انجمن دوستي با هدف تعمیق همبستگي و دوستي میان دو ملت تشکیل مي گردد.

  : کلیات و اهداف - فصل اول

 1ماده 

ظ رعايت ه لحاباست که در اين اساسنامه مردم نهاد مورد نظر انجمن دوستي ايران و چین  نام سازمان

  .اختصارانجمن نامیده مي شود

 2ماده 

 سعهتو درموضوع ده وغیردولتي بو غیرتجاری وع فعالیت: کلیه فعالیتهای انجمن غیرسیاسي، غیرانتفاعي ونو

يپلماسي دوب درچارچ چین ارتباطات و تعامالت بین المللي جمهوری اسالمي ايران در ارتباط با کشور

و از  هد نمودخوا فعالیتبا رعايت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسالمي ايران و اين اساسنامه عمومي ،

 تاريخ ثبت رسمیت يافته و دارای شخصیت حقوقي مي باشد.
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 3ماده 

  .است محدوده فعالیت انجمن در سطح ملي و فراملي

 4ماده 

 صود بیک،ابان مقمیدان تجريش، خیشهرستان تهران به نشاني: تهران، محل : مرکز اصلي انجمن دراستان: 

روه کارگزاواقع است و در صورت لزوم مي تواند پس از کسب مجوز  کوچه موزه، موزه موسیقي ايران

برابر (6/6/1395آيین نامه تشکل های مردم نهاد )موضوع مصوبه هیات محترم وزيران مورخ  23ماده 

ه در ي يا شعبايندگتاسیس دفتر نم.کشور شعبه يا دفتر نمايندگي ايجاد نمايد مقررات در ساير نقاط داخل

 مي باشد. نوط به رعايت مقررات محل و موافقت دستگاه تخصصصيمخارج از کشور 

 5ماده 

وری ساسي جمهون اانجمن تابعیت جمهوری اسالمي ايران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قان

  .اسالمي ايران اعالم مي دارند

 6ماده 

ه بنا به داليل هد بود. مگرآنکخواسال  2به مدت ثبت رسمي  و مدت فعالیت انجمن از تاريخ صدور مجوز

اد)موضوع مصوبه آيین نامه تشکل های مردم نه 23و مستندات قانوني مجوز انجمن از سوی کارگروه ماده 

ت شرکتها پس که در اين صورت اداره ثبواقع نشود موافقت مورد( 6/6/1395هیات محترم وزيران مورخ 

 هد نمود.م خواو اعالم آن، به طرق مقتضي اقدا تنسبت به کان لم يکن کردن ثب از اعالم وزارت کشور

 7ماده 

باشد که از سوی هیأت ريال مي 10.000.000 اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ دارايي اولیه انجمن انجمن

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

 :اهداف انجمن عبارتند از

 ط دوستانه و برادری بین مردم دو کشورتحکیم و گسترش رواب -1

 تصادی، اقعيهای فرهنگي، علمي، اجتما زمینه سازی برای پیشبرد اهداف مشترک دو ملت در حوزه  -2

 در چارچوب ديپلماسي عمومي  توسعه روابط و تالش برای

آيین  23ده ه ماپس از کسب مجوز از کارگرو به منظور تحقق اهداف اساسنامهمي تواند : انجمن 1تبصره 

وان داد و عنتع د.ااقدام نماي"مورد نظر  نسبت به تشکیل کمیته های تخصصي  ،نامه سازمانهای مردم نهاد 

ي و بررس ت و شرح وظايف کمیته  ها توسط انجمن دوستي ارائه و پس ازهداف ،اختیاراوکمیته ها 

  جهت اجرا ء به انجمن ابالغ خواهد شد.  23تصويب در کارگروه ماده 

نظیم ماهه ت انبندی ششبر اهداف اساسنامه با زممبتني انجمن موظف مي باشد برنامه سالیانه خود را 2تبصره 

 و اجرايي نمايد . 

 افقت هایجمن موان ساالنه  : هیات مديره انجمن مي بايست به منظور اجرای برنامه ها و اهداف 3تبصره

ن ات محترم وزيرالهای مردم نهاد )موضوع مصوبه هیآئین نامه اجرايي تشک 23الزم را از کارگروه ماده 

 (اخذ نمايند . 6/6/95مورخ 

ه نام نواني بعد هیچگونه فعالیت مستقیم تجاری يا اقتصادی تحت هر نانجمن نمي توان اعضای:4تبصره 

ر چارچوب دست مي بايانجمن داشته باشد و کلیه فعالیتهای اقتصادی و تجاری اعضای وابسته به انجمن 

 و بدون استفاده از نام و جايگاه حقوقي انجمن باشد .  مربوطه ايت ضوابط رع

 9ماده 

 فصل دوم: ساختار

 :ارکان انجمن عبارتند از
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 بازرس -3هیأت مـديـره  -2مجمـع عمـومـي اعضا  -1ساختار رکن: 

 ساختار غیر رکن: هیات موسس و کمیته ها

 10ماده 

 و وظايف ذيل را داراست:مجمع عمومي موسس همان هیات موسس بوده 

 انجام اقدامات اولیه برای تاسیس انجمن؛-1 

 تهیه طرح اساسنامه و تصويب آن؛ -2

 انتخاب اولین مديران و بازرسان.-3

ت اساسنامه تا ثب امور و اقدامات تاسیس از تهیه و تنظیم هیأت موسس انجمن اشخاصي هستند که :1تبصره 

ع وهیات ت مجمبرگزاری اولین مجمع عمومي کلیه وظايف و اختیاراانجمن را بر عهده دارد و تا زمان 

ارات و ختیا ،يره و بازرس در اولین مجمع عموميمديره را انجام مي دهد و به محض انتخاب هیات مد

  وظايف مذکور به مجری مربوط در اساسنامه انتقال مي يابد.

 ک اعضاول با حضور نصف بعالوه ي: اکثريت الزم جهت تشکیل مجمع عمومي موسس در بار ا2تبصره

 واهدخبوده و در صورت عدم حد نصاب اکثريت الزم، در بار دوم با حضور يک سوم اعضا رسمیت 

 يافت.

ا و سوم آربا اکثريت د در چارچوب اختیاراتش در اساسنامه  : تصمیمات مجمع عمومي موسس3تبصره 

ت محترم وزيران )موضوع مصوبه هیای مردم نهادآيین نامه تشکل ها 23کارگروه ماده حاضرين وبا تايید 

 اتخاذ مي شود. ( 6/6/95مورخ 

يین نامه آ 23ماده  دستگاه های عضو کارگروه گان نمايند": مجمع عمومي مؤسس با نظارت 4تبصره 

 برگزار میشود."سازمان های مردم نهاد 

 باشد.ماه 2از  : تاريخ تاسیس انجمن تا برگزاری اولین مجمع عمومي نبايد بیش5تبصره
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 11ماده 

ی يا عاد مجمع عمومي متشکل از کلیه اعضا مي باشد و عالیترين مرجع تصمیم گیری است که بصورت

  . مي گردد فوق العاده تشکیل

 

 12ماده 

ار اعضا در ب تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به عالوه يکتیرماه ساالنه در  مجمع عمومي عادی

  .ا حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمي خواهد بوداول رسمیت يافته و ب

 

ه در جلس : اکثريت الزم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومي عادی نصف بعالوه يک آرا حاضرين1تبصره 

 بود. در واهدرسمي مجمع مي باشد مگر درخصوص انتخاب مديران يا بازرسان که با رای اکثريت نسبي خ

 با هرتعداد روز تشکیل و 15ت، اکثريت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل صورتیکه در دعوت نخس

 .جلسه رسمیت خواهد يافت از اعضای حاضر،

يا  ت مديره: مجمع عمومي عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیا2تبصره 

وز به ر 20ت ه يا بازرس ظرف مددر صورتیکه هیات مدير -بازرس )ها( يا به درخواست يک پنجم اعضا 

 .گرددتشکیل مي -درخواست اعضا مبني بر برگزاری مجمع عمومي عمل ننمايد 

 "وزارت کشور : دعوت برای برگزاری مجامع عمومي پس از هماهنگي و کسب نظر موافق3تبصره

روز  30حداکثر  وروز  15حداقلدعوتنامه مجازی در پیام رسانهای اجتماعي از طريق   "23کارگروه ماده 

ر سايت ددرج  ويا ارسال از طريق پست الکترونیک برای اعضاء قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبي 

اء طالع اعضابه  رسمي انجمن با قید زمان و مکان و دستور و با امضای رئیس يا نايب رئیس هیات مديره

 .صورت مي پذيرد ،برسد
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 13ماده 

 وظايف مجمع عمومي عادی:

 ره و بازرسان )اصلي و علي البدل( تخاب اعضای هیات مديان -1

 بازرس )ها(استماع و رسیدگي به گزارش هیات مديره و  -2

 تعیین خط مشي کلي انجمن؛ -3

 بررسي و تصويب يا رد پیشنهادهای هیات مديره؛ -4

 تصويب ترازنامه و بودجه انجمن؛ -5

های ام رسانده از پیبا استفا کتبي، رايانامه و مجازی و يا دعوتنامه هاروزنامه کثیراالنتشار تعیین  -6

 ؛اجتماعي

 تعیین حق عضويت؛  -7

  مديرهو انتخاب تعداد کسری اعضاء هیات  عزل اعضای هیات مديره و بازرسان -8

 تصويب انتشار نشريه؛  -9

 14ماده 

 العاده:  مجمع عمومي فوق

 د:مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشکیل خواهد ش

 با درخواست اکثريت اعضای هیات مديره يا بازرس؛ -1

روز به درخواست  20با درخواست يک پنجم اعضاء در صورتیکه هیأت مديره يا بازرس ظرف مدت  -2

دعوت برای برگزاری مجمع عمومي فوق العاده به  اعضاء مبني بر برگزاری مجمع عمومي عمل ننمايد.

 وزارت کشور)دبیرخانه پس از هماهنگي و کسب نظرتشکیل روز قبل از  15صورت کتبي و حداقل 



 

Page 7 of 26 
 

 (6/6/95آيین نامه تشکل های مردم نهاد)موضوع مصوبه هیات محترم وزيران مورخ  23کارگروه ماده 

 صورت مي پذيرد.

دی عمومي عا اکثريت الزم جهت تشکیل مجمع عمومي فوق العاده بار اول همان شرايط مجمع – 1تبصره 

 .مي گردد ور بیش از يک سوم اعضا که حق رأی دارند تشکیلحضار دوم با مي باشد و در ب

 ود .ر خواهد بالعاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبتصمیمات مجمع عمومي فوق – 2تبصره 

 15ماده 

 العاده:وظايف مجمع عمومي فوق

ه تشکل های آيین نام 23اده پس از موافقت نظر کارگروه م تغییرات اساسنامه اصالحات و تصويب -1

 ( 6/6/95مردم نهاد)موضوع مصوبه هیات محترم وزيران مورخ 

 بررسي و تصويب يا رد انحالل انجمن؛ -2

 تغییر در میزان سرمايه؛ -3

 انحالل قبل از موعد؛ -4

 هرگونه تغییر در ماهیت. -5

 16ماده 

 .ندو دو ناظر اداره مي شومجامع عمومي توسط هیأت رئیسه ای مرکب از يک رئیس، يک منشي 

لي عالم قبوه با اک: اعضای هیأت رئیسه نبايد از بین کانديداهای هیأت مديره و بازرسان باشند  1تبصره

 .نامزدی خود در مجمع عمومي، انتخاب خواهند شد

ا ع عزل ي: رئیس هیأت مديره رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومي خواهد بود مگر اينکه موضو 2تبصره 

 .هیأت مديره باشد انتخاب
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وه  ضو کار گردستگاه های عنظارت  با  : مجامع عمومي عادی، عادی فوق العاده و فوق العاده3تبصره 

 .مي شود رگزارب 23ماده 

های مردم  آيین نامه تشکل 23کارگروه ماده : تصمیمات متخذه تمامي مجامع پس از تائید 4تبصره 

 قابل اجرا خواهد بود. ( 6/6/95ورخ نهاد)موضوع مصوبه هیات محترم وزيران م

توسط  ا،گفتگوهای مجامع عمومي بايد به طور کامل ضبط شود و از مذاکرات و تصمیم ه :5تبصره 

 صورت جلسه ای تنظیم و به امضای هیات رئیسه برسد. منشي،

دستور  چنانچه در يک مجمع عمومي، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوع های مطروحه در :6 تبصره

 عد را کهبلسه جلسه خاتمه نیابد، هیات رئیسه با تصويب اعضاء مي تواند اعالم تنفس کند و تاريخ ج

  حداکثر از سه هفته ديگر بیشتر نباشد، تعیین و اعالم کند.

 ی کتوب برامنامه و از طريق دعوت برای برگزاری جلسه بعد نیاز به انتشارآگهي مجدد نخواهد بود

 شد. دعوت اعضاء اقدام خواهد

 17ماده 

البدل و علينفر عض)دو(  2عضو اصلي و )هفت(  7مرکب از  انجمن دارای هیات مديره ای :هیات مديره

  .خواهد بود

ت با اکثري با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت يافته و تصمیمات متخذه جلسات هیات مديره: 1تبصره 

 . آراحاضرين معتبر خواهد بود

موجه و  مديره در جلسات ضروريست و غیبت هر يک از اعضا بدون عذرشرکت اعضای هیات : 2تبصره 

و  يب خواهد بودجلسه متناوب درطول سال در حکم استعفای غا 5 جلسه متوالي يا 3بدون اطالع قبلي تا 

 عضو علي البدلي که آرای بیشتری دارد به ترتیب آراء جايگزين فرد محذوف مي شود.
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ه يا جشخیص موجه بودن غیبتهای اعضاء به عهده رئیس هیات مديره و تتشخیص موجه يا غیرمو :3 تبصره

 غیرموجه بودن غیبت رئیس، به عهده ساير اعضای آن است.

رت قانوني روز قبل از تشکیل جلسه به صو 5دعوت از اعضای هیات مديره مي بايست حداقل  –4تبصره

  .انجام پذيرد

 جلسات هیات مديره الزامي است. نائب رئیس دريکي از دو حضور رئیس يا -5تبصره

 18ماده 

به  البدليو علدر صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يک از اعضای هیات مديره يا بازرس ، عض

در  هد نمود.خوا برای مدت باقیمانده هیات مديره يا بازرس به جای عضو اصلي انجام وظیفه ترتیب آراء

 عضای عليارود وس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضای اصلي شود و صورتي که تعداد هیات مديره يا بازر

وق رت فالبدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد حسب مورد به صورت عادی ياعادی به صو

 .العاده در مهلت قانوني به منظور تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گرديد

 19ماده 

گردد بنا به ضرورت با بار تشکیل مي 2که بطور مرتب و حداقل ماهي هیات مديره عالوه بر جلساتي 

  .دنايب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد دايکي از دو دعوت کتبي يا تلفني رئیس يا 

  .سیدرخواهد  نامه داخلي است که به تصويب هیأت مديرهالعاده بموجب آئین : نحوه تشکیل جلسه فوق1تبصره

 برسد. ات و تصمیمات هیات مديره بايد ثبت و به امضای اعضای رسمي حاضر در جلسه: صورتجلس2تبصره

 20ماده 

 يک یس وشدن از بین خود يک نفر رئ اعضای هیات مديره حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از انتخاب

دود د، حو يک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمو اول و يک نفر نايب رئیس دوم نفر نايب رئیس

رسید  خواهد ای که به تصويب مجمع عمومي اعضاءانجمن يا آيین نامه -ارات آنها را اساسنامه اختی

 .نمايدمشخص مي
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ر را به ج يک نفاکثر تا يک هفته از بین خود يا خارموظف است پس از تعیین سمتها، حد هیأت مديره-1تبصره 

 .نمايدن ميدی و حق الزحمه او را تعییسمت مديرعامل )دبیر( انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تص

ن اء حاضريهارم آرچتواند درعین حال رئیس هیأت مديره باشد مگر با تصويب سه : مديرعامل )دبیر( نمي 2تبصره 

 .اعضای مجمع عمومي

 .دهیات مديره در هر موقع مي تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کن -3تبصره 

 .ايدعريف نمتديره در صورت لزوم مي تواند سمتهای ديگری برای ساير اعضای هیات مديره هیات م -4تبصره 

 يک انجمن بیش از و مدير عامل  بازرسي، هیچ فردی نمي تواند همزمان عضويت در هیات مديره  -5تبصره 

 .دوستي را عهده دار باشد

 21ماده 

در صورت  های بعدیجدد آنها برای دورهسال انتخاب خواهد شد. انتخاب م 2هیأت مديره برای مدت 

 .بالمانع است آيین نامه تشکل های مردم نهاد 23موافقت کارگروه ماده 

 و فرهنگي  های تبصره : ترکیب هیات مديره مي بايست متشکل از افراد دارای تجربه و صالحیت در حوزه

 مي باشد . اجتماعي ،علمي وفني ،اقتصادی و بازرگاني ،ارتباطات و ديپلماسي عمو

 22ماده 

هیات مديره نماينده قانوني انجمن بوده و وظايف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذيل مي 

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگي به حسابها، پرداخت ديون و وصول مطالبات،  :باشد

در بانکها طي انجام تشريفات قانوني،  نهای مورد نیاز انجم اجرای مصوبات مجامع عمومي، افتتاح حساب

عزل آن،  حکم تعقیب جريانات قضائي، اداری و ثبتي در کلیه مراحل قانوني در محاکم، تعیین وکیل و

نمايندگي انجمن در مراجع قانوني با حق توکیل به غیر و  قطع و فصل دعاوی از طريق سازش، مصالحه و

اگذاری تمام يا قسمتي از اختیارات خود به هر شخص ديگر در صورت اقتضا تفويض و و ارجاع به داوری

پیشنهاد حق عضويت به مجمع عمومي ورعايت دقیق و کامل  اعم از حقوقي يا حقیقي با حق توکیل و

اهداف انجمن،ارائه پیشنهادات و راهکار به مجامع عمومي،تامین منابع مالي انجمن از محل بین المللي پس 

)موضوع مصوبه هیات محترم وزيران  آيین نامه تشکل های مردم نهاد 23ماده  از اخذ مجوز از کارگروه
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ساير وظايفي که بر اساس اساسنامه به هیات مديره واگذار گرديده است. به طور کلي ( و  6/6/95مورخ 

يا  هیات مديره مي تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول

اسقراض از منابع داخلي طبق ضوابط به   فک رهن، ،و رهن گذاری  غیرمنقول و تبديل به احسن آنها

پس از تصويب مجمع به نام انجمن انجام  استثنای اموال منقول که مستلزم تصويب مجمع عمومي باشد

  .دهد

ظور من ی بههمچنین هیأت مديره موظف است سه ماه قبل از پايان تصدی خود، از مجمع عمومي عاد

 زنامـــهر رودانتخابات هیأت مديره و بازرس جديد دعوت نمايد. هیأت مديره بايد قبل از درج آگهي 

 ر)زارت کشوو با دستور کار مجمع، زمان و مکان برگزاری را کثیر االنتشار برای برگزاری مجامع عمومي

زيران مورخ وبه هیات محترم وآيین نامه تشکل های مردم نهاد)موضوع مص 23کارگروه مادهدبیرخانه 

ه بنجمن را اهماهنگ نموده و حداکثر يک هفته قبل از برگزاری مجمع فهرست کامل اعضای  "( 6/6/95

ه ندبیرخاخابات را به )چهل( روز قبل از پايان تصدی خود نتیجه انت 40برساند و حداقل دبیرخانه تايید آن 

  .اعالم نمايد مذکور

ها در باره آنوعاتي که به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درجز درباره موض :1تبصره 

روط به ر مشصالحیت خاص مجمع عمومي اعضاء است، هیات مديره کلیه اختیارات الزم برای اداره امو

 .رعايت حدود اهداف و اساسنامه را دارا مي باشد

من تا های جاری انجت و يا پرداخت هزينهتواند در انجام معامالپس از تصويب مي هیات مديره: 2تبصره

  .ريال بدون تصويب مجمع عمومي رأساً اقدام نمايد2.000.000.000   مبلغ

 23ماده

 ير است:زارات رئیس هیات مديره که رئیس انجمن نیز مي باشد دارای وظايف و اختی رئیس هیات مديره:

 اداره امور انجمن-1

 تعهدآور امضاء اسناد مالي، اوراق بهادار و-2

 امضاء کلیه نامه ها و مکاتبات اداری مربوطه-3
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 مديريت و تشکیل جلسات هیات مديره ودعوت به مجامع و جلسات -4

 شرکت در مجامع ، گردهمايي ها، نشست ها، مراسم و غیره بعنوان نماينده انجمن-5

 ساير وظايف محوله از سوی هیات مديره -6

 ي شود.مهده دار ذ اکثريت آراء هیات مديره مسئولیت اجرايي را عرئیس هیات مديره پس از اخ :1تبصره 

 : رياست جلسات مشترک کمیته های اجرايي بعهده رئیس انجمن است.2تبصره

 عهده دار امور مربوطه خواهد بود.نايب رئیس يکي از دو : درغیاب رئیس انجمن 3تبصره

 24ماده 

با  وي عادی البدل مي باشد که در مجمع عمومعلينفر بازرس يک  نفر بازرس اصلي ويک  انجمن دارای

صورت در.درای کتبي و برای مدت يکسال انتخاب مي گردند. انتخاب مجدد بازرسان بالمانع مي باش

 د.واهد نموفه خفاء يا سلب شرايط از بازرس اصلي به جای او بازرس علي البدل انجام وظیعفوت يا است

 25ماده 

 ان بازرس انتخاب شوند:اشخاص ذيل نمي توانند بعنو

عضاً يا ب وکساني که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعي دادگاه از حقوق اجتماعي کالً  -1

 محروم شده باشند؛ 

 مديران و مدير عامل؛ -2

 اقربای سببي و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛ -3

 . 2همسر اشخاص مذکور دربند  -4
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 26ده ما

 وظايف بازرس بشرح ذيل است :

 تهیه گزارش برای مجمع عمومي؛ دفاتر و بررسي کلیه اسناد و اوراق مالي و -1

مع طالع مجرای ابمطالعه گزارش ساالنه هیات مديره اعم از مالي و غیر مالي و تهیه گزارش عملکرد  -2

 عمومي؛

 مجمع عمومي؛  گزارش هر گونه تخلف هیات مديره از مفاد اساسنامه به -3

 مديران وديره اظهار نظر کتبي درباره صحت صورت دارايي، عملکرد و مطالب و اطالعاتي که هیات م -4

 در اختیار مجمع عمومي گذاشته اند؛

 ست.ساير وظايفي که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده ا -5

 ای در جلسات هیات مديره شرکت نمايد . تبصره: بازرس مي تواند بدون داشتن حق ر

 27ماده 

ناد و اده و اسام دبازرس مي تواند در هر موقع هر گونه رسیدگي و بازرسي را در مورد عملیات انجمن انج

ر ررسي قرابمورد  بدون قید و شرط برای مالحضه و بهره برداری قانونيرا اوراق و دفاتر مالي  مدارک و

 کیل جلسهی تشاطالعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضا دهد

 .فوق العاده مجمع عمومي را بنمايد

 28ماده 

اند هتخاب نشدي انهیأت مديره، مديرعامل )دبیر( و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عموم

  .در مسئولیت خود باقي خواهند بود

 29ماده 

مدير عامل باالترين مقام اجرايي انجمن است و در حدود اختیاراتي که از طرف هیأت مديره و اساسنامه به 
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 . وی تفويض مي گردد نماينده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضا دارد

 .دباش دللباشد که بايد مستند و م: عزل مديرعامل )دبیر( از اختیارات هیأت مديره مي1تبصره  

 انتخاب ود لیکن: دوره تصدی مدير عامل )دبیر( از مدت مسوولیت هیات مديره بیشتر نخواهد ب 2تبصره 

وظف دی ممجدد او طبق مقررات اين اساسنامه بالمانع مي باشد. مديرعامل درصورت انقضا مدت تص

 است تا تعیین جانشین، وظايف محوله را انجام دهد

ار و دخزانه  وعامل  مدير رئیس هیات مديره و تعهد آور با امضای ر واق بهادا: کلیه اسناد و اور 3تبصره 

 . خزانه دار با امضای رئیس هیأت مديره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود در غیاب

 30ماده 

ل یتهای ذيسئولمديرعامل )دبیر( مجری مصوبات مجمع عمومي و هیأت مديره بوده و دارای اختیارات و م

 مي باشد:

 نمايندگي قانوني در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقیقي و حقوقي؛  -1

 استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصويب هیات مديره؛ -2

 نگهداری دارايي ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر انجمن؛  -3

 ؛ باشد جانب هیأت مديره به وی تفويض شده اعمال اختیاراتي که بصورت موردی يا مقطعي از -4

جهت  ت مديرهه هیأبارائه پیشنهادهای الزم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگي در فعالیتهای انجمن  -5

 ارائه به مجمع عمومي؛ 

سال به و ار تهیه پیش نويس ترازنامه، بودجه، خط مشي و گزارش سالیانه جهت بررسي هیأت مديره -6

 ؛مجمع عمومي

 تهیه پیش نويس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مديره؛ -7
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 ؛انونينظارت و ايجاد هماهنگي در فعالیت شعب ، نمايندگي ها و دفاتر پس از طي مراحل ق -8

 ديره؛یأت مپیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومي فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصويب به ه -9

ر( مل )دبیديرعامنجام ساير وظايف و اختیاراتي که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به ا -10

 محول شده يا بشود. 

 نجمنخلي اانجام مکاتبات و نگارش و ارسال نامه های اداری ونظارت بر حسن اجرای مقررات دا-11

 "حذف"

مي مهر رس ونايب رئیس هیئت مديره کارت عضويت اعضاء با امضای خود و رئیس يا ظیم نتهیه و ت-12

 انجمن

 31ماده 

 حقوق و مزايای مديرعامل بوسیله هیأت مديره تعیین مي شود

جلسات  ند درنباشد بدون داشتن حق رای مي توا در صورتیکه مديرعامل )دبیر( از اعضای هیأت مديره

  . هیأت مديره شرکت نمايد

 32ماده 

 :کمیته ها

ست و امي باشد که برای تحقق اهداف انجمن بوجود آمده ي اجرايي کمیته اصل ششانجمن دارای 

 .باشدمانع ميبال گردند. انتخاب مجدد آنهامسئولین آنها برای مدت دو سال توسط هیئت مديره انتخاب مي

 .دتواند بیش از مدت مسوولیت هیئت مديره باشها نمي: مدت مسوولیت اعضای کمیته 1تبصره

رصورت ادی )دعیته ها برای نخستین دوره تا قبل از برگزاری اولین مجمع عمومي : مسئولین کم2تبصره

 لزوم(توسط هیات موسس تعیین مي گردند.
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 33ماده 

 اجرايي عبارتند از "اصلي"کمیته های 

 
 ؛اجتماعي  -کمیته فرهنگي  -1

 فني؛ -کمیته علمي  -2

 ديپلماسي عمومي -کمیته ارتباطات-3

 : رگانيباز – یاقتصاد تهیکم -4

 کمیته بانوان: -5

 کمیته جوانان: -6

يید جمن و تاء انها بنا به تشخیص و پیشنهاد هیأت مديره يا يک سوم اعضاتبصره: تعداد و عنوان کمیته

 و  6/6/95خ آيین نامه تشکل های مردم نهاد)موضوع مصوبه هیات محترم وزيران مور 23ماده کارگروه

 .ش يابدتواند افزايتصويب مجمع عمومي مي

 34ماده 

 اجتماعي :–اهداف و وظايف کمیته فرهنگي 

 هنری؛ -های فرهنگي فراهم کردن زمینه های مبادله هیأت-1

 قي؛ايجاد زمینه های الزم برای مبادله برنامه های راديويي، تلويزيوني، فیلم و موسی-2

 برگزاری جلسات معرفي دانشمندان، شعرا، ادبا ونويسندگان دو کشور؛-3

 رجمه و چاپ آثار و مقاالت دانشمندان ،نويسندگان، شاعران وهنرمندان دو کشور؛ت-4
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 برگزاری نمايشگاههای کتاب، عکس، نقاشي، صنايع دستي؛-5

 برگزاری مراسم و مناسبتهای ملي و مذهبي دوکشور در راستای تحکیم دوستي دو ملت؛-6

 کشور؛ طرح پیشنهاداتي مؤثر و مفید در گسترش زبان و ادبیات دو-7

 دانش آموختگان دو کشور؛برقراری ارتباط با دانشمندان، اساتید، دانشجويان، -8

 برگزاری يادمانهای مختلف و اعطاء جوايز ويژه به برجستگان دو کشور؛-9

زشي های آموزشي ورفراهم نمودن شرايط مبادله تیمهای ورزشي و ايجادتسهیالت برگزاری دوره-10

 شور؛و کمک به تسهیل ايجاد هماهنگي بین فدراسیونهای ورزشي دوکوتبادل دانش فني مربیان 

 کمک به توسعه گروههای گردشگری بین مردم دوکشور؛-11

  .وقفارتباط و همکاری بادستگاههای دولتي وغیر دولتي ذيربط دوکشور برای تحقق اهداف -12

 35ماده 

 : فني -وظايف و اهداف کمیته علمي 

 ؛ن دوکشورشجوياآموختگان وداندله هیات هايي از دانشمندان، اساتید، دانشتالش درجهت برقراری مبا-1

 "همکاری"

 کشور؛برگزاری همايش ها درجهت تبادل نظر میان اساتید واعضاء هیات علمي دانشگاههای دو-2

 ؛کشور کمک به ترجمه و تألیف کتب علمي، آموزشي، پژوهشي در راستای گسترش روابط علمي دو-3

 ؛کشور ادل متقابل اطالعات مربوطه به انجام کارهای پژوهشي وتحقیقاتي علمي دوکمک به تب-4

 شناسايي و معرفي شخصیتهای علمي و مؤسسات علمي پژوهشي دوکشور؛-5

 مبادله کتاب، مطبوعات و مجالت علمي، پژوهشي دوکشور؛-6
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 يجادز طريق اتالش درجهت حل مشکالت علمي،تحقیقي، پژوهشي محققان و پژوهشگران دوکشور ا-7

 ارتباط بین مراکز علمي پژوهشي دوکشور؛

های دوره و کمک به برگزاریو دانشگاهي  "تبادالت علمي"اقدام و فعالیت درجهت ايجاد زمینه -8

 "همکاری" آموزشي

  .قاف فوهمکاری و ارتباط باسازمانهای دولتي و غیردولتي ذيربط دوکشور به منظور تحقق اهد-9

 36ماده 

 :ديپلماسي عمومي -ارتباطات هداف کمیته وظايف و ا

 های برجسته دوکشور؛تالش درجهت توسعه روابط از طريق ايجاد ارتباط بین شخصیت -1

ت و تحوال های سمعي، بصری ازهای جمعي برای تهیه مقاالت و برنامهايجاد زمینة تشويق رسانه -2

 رويدادهای مختلف دوکشور؛

نین و رابر قواشور بکبزارهای رسانه ای موجود برای شناساندن و معرفي دو طالع رساني با استفاده از ا -3

 مقررات؛

 "23روه ماده پس از تصويب کارگ"دوکشور (NGO) ايجاد ارتباط متقابل میان سازمانهای مردم نهاد -4

 با رعايت قوانین و مقررات کشور

 .ا.اجعلیه  و گزارشهای نادرستتالش واقدام برای اطالع رساني صحیح در جهت خنثي سازی اخبار  -5

 تالش و کوشش درجهت توسعه مطلوب ارتباطات اجتماعي میان دوکشور؛ -6

  .وقداف فهمکاری وارتباط الزم با دستگاههای دولتي وغیردولتي ذيربط دوکشور برای تحقق اه -7
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 37ماده 

 : بازرگاني – یاقتصاد تهیو اهداف کم فيوظا

 برجسته دو کشور؛ یها تیشخص نیارتباط ب جاديا قياز طرتالش در جهت توسعه روابط -1

 دو کشور؛ نیب یتجار ،يصنعت یشگاههاينما یکمک به برگزار-2

رتباط ا ادجيا قيدو کشور از طر يو صنعت يدر توسعه روابط بازرگان لیتالش و کوشش در جهت تسه-3

 دو کشور؛ عيتجار، بازرگانان و صاحبان صنا نیب

جار، ت نیباط بارت جاديا قيدوکشور از طر يبازرگانان، صنعت ازیتشار اطالعات مورد نفراهم نمودن و ان-4

 دو کشور؛ عيبازرگانان و صاحبان صنا

 دو کشور؛ یدر جهت توسعه مطلوب و متوازن روابط اقتصاد تیتالش و فعال-5

 فوق. هدافا تحقق یدر دو کشور برا ربطيذ يدولت ریو غ يدولت یبا دستگاهها و سازمانها یهمکار-6

 38ماده 

  بانوان تهیو اهداف کم فيوظا

 نهیفاده بهنظور استبه م در امور زنان يمتول يدولت ریو غ يدولت یتعامل و ارتباط با دستگاه ها جاديا .1

 مختص بانوان یهاياز راهبردها و استراتژ

زه حور ددو کشور  یدر خصوص راهبردها نیبا کشور چ یا سهيو مقا  يقیانجام مطالعات تطب .2

  زنان

  مرتبط با امور زنان يو دانشگاه يو علم يبا مراکز دولت یهمکار .3

  نیر چکشو بانوان با تهیمشترک کم یشدن تفاهم نامه ها و برنامه ها ييدر جهت اجرا اقدام .4

 يياهنامه شدن بر ييبه منظور اجرا نیبه فرهنگ و آداب و سنن کشور چ يابيو دست  ييشناسا .5

موزش آمکان دو کشور و ا نیصنعت ب نيبر شناخت ا هیبا تک يدست عيصناجشنواره  ييبرپا رینظ

 شگاهيوم و نماو رس پوشاک و غذا ، آداب نهیاقوام و ملل در زم شگاهينما ييبانون دو کشور ، برپا

 دو کشور نیب ی، اقتصاد ي، فرهنگ يعلم یدهايبازد یبرگزار ،کسع
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فق در مو انوانب نیا بو تبادل اطالعات و دانسته ه تعامل قيبانوان از طر ييافزا توانهم انديشي و  .6

  مختلف در دو کشور یها نهیزم

واج ، اب ازداقوام مختلف دو کشور )آد ياز نحوه آداب و زندگ گزارشات مختلف و متعدد هیته .7

 تولد و مرگ ، پوشاک و....(

 صمصمت وروند یکاربرد یبا هدف استفاده از مشورت ها يمشورت یاتاق فکر و شورا لیتشک .8

   یساز میو تصم یریگ

 39ماده 

 :جوانان تهیو اهداف کم فيوظا

 تهیرکمد تيجهت عضو زهیو جذب جوانان عالقه مند، مستعد، فعال و باانگ ييشناسا ،يابيروین .1

 اطالعات ل برمشتم يو توسعه بانک اطالعات جاديا ،يو طراح نیو چ رانيا يجوانان انجمن دوست

 شانيا

عال در ف یهاو نهاد يو دانشگاه يو مراکز علم يو خصوص يدولت یازمانهاارتباط با س یبرقرار .2

 نیو چ رانيحوزه جوانان در ا

 گريجوانان دو کشور از کشور د یئتهایه ديبازد لیو تسه يهماهنگ .3

 گريدو کشور به جوانان کشور د یتهایو ظرف هايتوانمند يمعرف لیتسه .4

 گريدو کشور به جوانان کشور د ننايجوانان موفق و مستعد و کارآفر يمعرف لیتسه .5

 ،یرهن ،يفرهنگ ،يعلم ،یاقتصاد یهايهمکار نهیو مشارکت فعال در زم ييفزاا هم ،یهمفکر .6

 جوانان دو کشور نیب يو ورزش ياجتماع

 نواناجو آموزش  ييدر دو کشور با هدف آشنا يآموزش یدورهها یبرگزار لیو تسه يهماهنگ .7

 ها و دانش در حوزه جوانان افتهي ات،یجربت نياز تازه تر يکسب اطالع و آگاه .8

 یادادهاستع یجامعه جوان و توانمندساز یشکوفا ساز یدر راستا ديجد یتهایظرف ييشناسا .9

 جوانان دو کشور

 گريجوانان دو کشور در کشور د لیو تحص ييدانش افزا لیو تسه يهماهنگ .10
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 40ماده 

 -3، مي ايرانارا بودن تابعیت جمهوری اسالد -2، پذيرش و رعايت اساسنامه-1شرايط عمومي عضويت : 

 مي ايران واعتقاد به نظام جمهوری اسال -5،  محروم نبودن از حقوق اجتماعي-4، پرداخت حق عضويت

 دارا بودن حسن شهرت  -6  ،هیات مديره موافقت

ز ا -2، ربرخورداری از تحصیالت علمي و تجارب مفید در زمینه رابطه دو کشو-1شرايط اختصاصي: 

اههای ايران در از فارغ التحصیالن دانشگ -3، باشد هدف ايرانیان فارغ التحصیل از دانشگاههای کشور

آن  که در رابطه با از پژوهشگراني و  باشد مسلط به زبان اصلي آن کشور-4 ،رشته زبان و ادبیات آن کشور

ادی، اجتماعي، وزه های اقتصاز افراد با تجربه در ح -5،  کشور مطالعات و تالیفاتي داشته اند باشد

  در کشور هدف سیاسيفرهنگي، 

ره هیات مدي وباشد  تبصره : عضويت افراد منوط به دارا بودن تمامي شرايط عمومي و حداقل يکي از شرايط اختصاصي مي

های مردم  آئین نامه تشکل 23کارگروه ماده  دبیرخانه) وزارت کشورموظف است بالفاصله مشخصات اعضا را به 

 .نمايداعالم  "(  6/6/95نهاد)موضوع مصوبه هیات محترم وزيران مورخ 

  :انواع عضويت

 مومي،ععضويت اصلي )پیوسته(: عضويتي است که در آن عضو عالوه بردارا بودن کلیه شرايط  -1

وه کارگرئید تاه حداقل يکي از شرايط اختصاصي را دارا بوده و عضويت آنعالوه بر تايید هیات مديره ب

رسیده (  6/6/95)موضوع مصوبه هیات محترم وزيران مورخ  تشکل های مردم نهادآئین نامه  23اده م

 .باشد

رداخت جز پ عضويت افتخاری )وابسته( : عضويتي است که در آن عضو دارای تمامي شرايط عمومي به-2

ه واجد کور کش حق عضويت بوده و فاقد شرايط اختصاصي مي باشد .افراد عالقمند به گسترش روابط دو

قد حق ی فاشرايط عضويت اصلي نباشد مي توانند به صورت عضو افتخاری پذيرفته شوند. عضو افتخار

  .رای بوده و نمي تواند عضويتي در هیات مديره و بازرسي داشته باشد

صالحیت های الزم و  ارایساله و د 60تا  25تبصره :حداقل دو سوم از اعضای انجمن مي بايست متشکل از افراد با رده سني 

مسائل  شناخت کافي به وبقه يک سوم اعضا دارای تجربه و ساآئین نامه تشکلهای مردم نهاد و 23مورد تائید کارگروه ماده 

 اقتصادی و اجتماعي کشور هدف باشد .  ،فرهنگي ،سیاسي
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 فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

 41ماده 

ف، حق ، وقی و غیرنقدی اشخاص حقیقي و حقوقي، هدايابودجه انجمن از طريق همیاری و کمکهای نقد

  .عضويت و ساير فعالیتهای قانوني و مجاز طبق مفاد اساسنامه تامین مي گردد

 23ه گروه مادکار از و پس از اخذ مجوز قوانین مقرراتاستفاده از منابع خارجي و بین المللي با رعايت  -

 .نع استبالما (6/6/95ه هیات محترم وزيران مورخ موضوع مصوب)نهاد آئین نامه تشکل های مردم 

 42ماده 

راه با ا همرانجمن مکلف است درآمد و هزينه های انجمن را در دفاتر قانوني ثبت و شرح بیالن آن 

وه نه کارگریرخادب وزارت کشور) گزارش عملکرد اجرايي حداکثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به

ارايه نمايد.  (6/6/95کل های مردم نهاد)موضوع مصوبه هیات محترم وزيران مورخ آئین نامه تش 23ماده 

وظف نجمن مايا اجرايي نمايند  در طول سال حسب مورد درخواست گزارش ماليدبیرخانه مذکورچنانچه 

نامه  آئین 23اده گزارش عملکرد مالي و اجرايي انجمن مي بايست به تايید کارگروه م .به ارايه آن است

 رسد.بجهت تمديد مجوز  (6/6/95شکل های مردم نهاد)موضوع مصوبه هیات محترم وزيران مورخ ت

ي اقدام های رسمهیأت مديره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکي به نام انجمن در يکي از بانک -1تبصره 

د بر وهي مازاه وجچنانچ نموده وکلیه درآمدهای حاصله ساالنه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف نمايد .

 .هزينه های انجمن موجودباشد را درهمان حساب نگهداری نمايد

مالي  ثناء سالشود به استسال مالي انجمن منطبق باسال شمسي بوده و همواره به پايان اسفندماه ختم مي -2تبصره 

رکزی ر دفتر مدبات ها و مکات اول که از بدو تاسیس لغايت اسفندماه همان سال خواهد بود. کلیه مدارک، پرونده

  .انجمن نگهداری مي شود

ر پرونده م و داعال (مرجع صدور مجوز )وزارت کشور : انجمن موظف است کلیه اقدامات و تغییرات را به3تبصره

ان ثبت اعالم ودر به سازم (23د و اين تغییرات از طريق وزارت کشور)دبیرخانه کارگروه ماده مربوطه درج نماي

 رسمي درج خواهد شد.  روزنامه

  .پذيردمکاتبات رسمي انجمن باامضای مدير عامل )دبیر( صورت مي -4تبصره 
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ضای مضای اع: مصوبات و صورتجلسات هیأت مديره در دفاتر مخصوصي به ترتیب تاريخ، ثبت و به ا 5تبصره 

 . ذيربط خواهد رسید

 43ماده 

دور صرجع وزارت کشور)م صالح اساسنامه را بههیات مديره مکلف است هر گونه پیشنهاد تغییر يا ا

د)موضوع مصوبه آئین نامه تشکل های مردم نها 23کارگروه مادهاعالم نمايد و در صورت موافقت مجوز( 

نجام تشريفات ابه تصويب مجمع عمومي رسانده و نتیجه آن را برای ( 6/6/95هیات محترم وزيران مورخ 

  .اعالم نمايد)وزارت کشور(ورکارگروه مذک دبیرخانهاداری ثبت به 

 44ماده 

 رابه نجمناهیآت مديره مکلف است تغییرات نشاني اعم از محل ،شماره های تماس و پست الکترونیک 

  .اعالم نمايد (کشور وزارت)مرجع صدور مجوز 

 45ماده 

بر برا وانجمن دارای سربرگ و مهر يا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصويب هیأت مديره 

 رجع صدورم به مقررات تهیه خواهد شد . هیآت مديره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را

م آئین نامه تشکل های مرد 23جهت بررسي و اعالم نظر کارگروه ماده (مجوز )وزارت کشور

 . ارسال نمايد  23(6/6/95نهاد)موضوع مصوبه هیات محترم وزيران مورخ 

  .در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤلیت قانوني داردهیأت مديره  -تبصره

 46ماده 

ت تصفیه انتخاب و نفر را بعنوان هیا 3انحالل : در صورت انحالل انجمن مجمع عمومي فوق العاده حداقل 

 یمانده وباق اين هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگي به حسابها و تصفیه بدهي ها و وصول مطالبات

برساند  ق العادهي فولم اعم از منقول و غیر منقول دارايي انجمن را به تصويب مجمع عمومتعیین دارايي مس

  23ه ماد دبیرخانه کارگروه"(مرجع صدور مجوز)وزارت کشور . هیات مذکور موظف است نتیجه را به

 .انحالل انجمن از تاريخ تنظیم صورتجلسه منحل تلقي مي شود و در صورت عدم اعالم "
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 اه های عضودستگنظارت العاده موظف است دارايي سازمان را پس از انحالل با مجمع عمومي فوق  :1تبصره 

 .نهاد با موضوع فعالیت مشابه واگذار نمايد به يکي از سازمانهای مردم 23کارگروه ماده 

  . رفتهد پذيتصفیه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خوا :  2تبصره 

ه ظف است بصفیه مو. مدير تهیات تصفیه از بین خود يک نفر را بعنوان مدير تصفیه انتخاب مي نمايد : 3تبصره 

ي داخت بدهو پر حساب مطالبات و ديون و تمامي اموال و دارايي های انجمن رسیدگي و نسبت به وصول مطالبات

 مايد.ارائه ن 23کارگروه ماده  تايید وزارت کشور جهت بررسي و ها اقدام و گزارش نهايي را به 

 . مايدنثبت شرکتها ارائه  مدير تصفیه موظف است يک نسخه از گزارش تصفیه انجمن را به : 4تبصره 

 47ماده 

وظف است مجمن چنانچه فعالیتهای انجمن نیازمند کسب مجوز خاص از ساير دستگاه های دولتي باشد، ان

  .نمايدنسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام 

 48ماده

صیل و تح هرگونه مطبوعه ای پس از کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انتشار مطبوعات:

 پروانه انتشار با رعايت کامل قانون مطبوعاتي انجام خواهد شد

 49ماده 

ت يه و رعاربوطمدر جهت پايبندی انجمن به قوانین به منظور تحقق وظايف و اهداف انجمن و کمیته های 

گروه کار لعملاتور قانون مداری ،انجمن همواره طبق قوانین ، موازين ،آيین نامه ها و ضوابط کشور و دس

در مورد  (  6/6/95آئین نامه تشکل های مردم نهاد)موضوع مصوبه هیات محترم وزيران مورخ  23ماده 

  . انجمن دوستي ،عمل و فعالیت نمايد

 50ماده 

ن تجارت انوقعمومات  امه پیش بیني نشده است بر اساس قوانین موضوعه وبه مواردی که در اين اساسن

  .عمل خواهد شد
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 51دهما

نجمن ای اهمرجع رسیدگي و تصمیم گیری درخصوص ضوابط حاکم بر اين اساسنامه و نظارت بر فعالیت 

مورخ  زيرانآيین نامه تشکل های مردم نهاد )موضوع مصوبه هیات محترم و 23دوستي ،کارگروه ماده 

روه  ه کارگ( متشکل از وزارت کشور،وزارت اطالعات و وزارت امور خارجه مي باشد. دبیرخان6/6/95

ظايف وب ومستقر در وزارت کشور مي باشد. و هرکدام از دستگاه های عضو کارگروه مذکور در چارچ

پس از  شورک تخصصي خود به عنوان مرجع  نظارتي فعالیت های انجمن  را رصد خواهند نمود و وزارت

اده وب ماخذ نظرات وزارت خارجه و وزارت اطالعات و حسب نیاز ساير دستگاههای تخصصي در چارچ

 آيین نامه مذکور ، اقدامات الزم را انجام خواهد داد. 26و 25و 24

 52ماده 

هرماه م (20بیستم)در نشست مورخ  تبصره 52ماده و  52فصل و 3مقدمه  1اين اساسنامه مشتمل بر

  . به تصويب رسید مجمع عمومي عادی بطور فوالعاده1400
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