
 ورزان نفت و نیروي ایرانیاناساسنامه مؤسسه باشگاه اندیشه
 

 و نیروي ایرانیان نفت ورزاناندیشهباشگاه  مؤسسه اساسنامه

 فصل اول ـ کلیات
 شود.نامیده می مؤسسهباشد که از این پس در این اساسنامه یمو نیروي ایرانیان  نفت ورزاناندیشهه باشگا مؤسسهـ نام  1ماده 

 نه  فعالیتیـ موضوع و زم 2ماده 
 ،نفتهاي مختلف اي در زمینهو حرفه تخصصی ،مدیریتی ،هاي راهبرديمنديبرجسته با توان اي اشخاصهها و تجربهاستفاده بهینه از ظرفیت

 مطالعات در زمینه مدیریت و ارائه مشاوره و و ارایه خدمات،ها هاي مختلف مرتبط و نیز انجام پروژهانرژي و صنایع در شاخهانواع  ،نیرو
هاي و انتشار نشریات مجالت و گزارش مؤسسهدر زمینه موضوع  یریتی و ارائه خدمات پژوهشیي مدهاراهکارها و پیشنهادها و بهبود روش
  .پس از اخذ مجوزهاي مورد نیاز مؤسسهآماري و تخصصی در زمینه موضوع 

 ـ نوع فعالیت  3ماده 

 باشد.قانون تجارت می 584و مشمول ماده  يداراي شخصیت حقوقی مستقل و غیرتجار مؤسسه
  مؤسسهتابعیت و مرکز ـ  4ماده 

 1586715643، کد پستی 4، طبقه 2کوچه عرفان، پالك ، خیابان قائم مقام فراهانی نشانیتابعیت ایرانی دارد و مرکز آن در تهران به  مؤسسه
آن را در داخل و خارج هاي یدگها و نماینتواند مرکز و نشانی شرکت را به هر کجا که مصلحت بداند منتقل و یا شعبهمدیره می هیئتباشد. یم

 کشور حسب مقررات این اساسنامه دائر نماید.
 ـ مدت 5ماده 

 گردد.به مدت نامحدود تشکیل می تأسیسخ از تاری مؤسسه
  مؤسسهـ سرمایه  6ماده 

 . است پرداخت گردیده قابل برگشتریبه صورت هبه غ مؤسساناست که تماماً توسط  ریالون یلیکصد میمبلغ  مؤسسهسرمایه 
 فصل دوم ـ  ارکان

 باشد:یر میبه شرح ز مؤسسهارکان  -7ماده 
 یبازرس قانون -5ره   یمد هیئت -4مجمع اعضا     -3     یعالیشورا -2امنا      هیئت-1

 امنا  هیئت –8ماده 
 مؤسسان نفر 3امنا همان  یئته، اعضاي مؤسسهباشد. لیکن در ابتداي تشکیل نفر می 7 بوده که متشکل از مؤسسه ن رکنی، باالترامنا هیئت 
 .نمایندیم اقدامامنا  هیئتنفر دیگر به عنوان اعضاي  4، نسبت به تعیین مؤسسهماه از تاریخ ثبت  6رف مدت حداکثر ظ مؤسسانباشند. ن میآ

 .باشندامنا می هیئتاي حق راي مساوي در ، دارامنا هیئتهمه اعضاي 
قید امنا با  هیئتنفر به عنوان اعضاي علی البدل  5خود نسبت به تعیین  جلسه در نخستین  نفر) 7با ترکیب کامل خود (متشکل از  امنا هیئت
 يکه منجر به عدم امکان حضور دراز مدت فرد ياا هر گونه حادثهیف و یاز انجام وظا ی، ناتوانتا در صورت استعفا، فوتکند ، اقدام میترتیب
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به  )طور خودکارو به یند اضافیچ فرایه یاز به طیبدون نالبدل ( یعل يب مرقوم در این مصوبه اعضایامنا شود به ترت هیئتدر  یاصل ياز اعضا
یا افراد  ت فرد ویامنا موظف است به فور هیئتل کنند. در این حالت یامنا را تکم هیئت يآمده و تعداد اعضاامنا در هیئتدر  یت اصلیعضو

امنا  هیئتالبدل  یعل ياز اعضا يکه تعداد ید. در صورتینما ین و معرفییامنا تع هیئتالبدل  یلد عیجد يا اعضایرا به عنوان عضو و  يدیجد
ت یامنا موظف است که به فور هیئت ،امنا ادامه دهند هیئتبا  يا نتوانند به همکاری) نخواهند و يا قهری ياریبه طور اختل (یز به هر دلین

شان با یا ینیگزیب جایالبدل و ترت یعل ياز اعضا یکه در هر دو حالت همواره فهرست کامل يطوربه د.ینما ین و معرفییشان را تعین ایگزیجا
 موجود باشد. یاصل ياعضا

 امنا :  هیئتف یوظا -9ماده  
 باشد:یامنا م هیئتبا  ر انحصاراًیموارد ز در يریگمیتصم

 هااعمال آن يریگیو پ مؤسسه یاصل يو راهبردها هااستین سییتع •
  یعاليشورا يعزل اعضا نصب و •
  یعاليق شورایآن از طر یکل ونئحفظ ش يبرا مؤسسه يهاتیان فعالیجر ه برینظارت عال •
  مؤسسهه یا کاهش سرمایش یافزا •
 مؤسسهدر اساسنامه و اصالح  رییهرگونه تغ •

 مؤسسهانحالل  •
این  11 و 10به ترتیب مقرر در مواد ( عالیو تعیین و نصب اعضاي شوراياعضا  عمومی عادي تشکیل مجمع تا زمان –تبصره 
 عالی را بر عهده خواهد داشت.، وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادي اعضا و نیز  شورايامنا هیئت ،)اساسنامه

  یعاليشورا-10ماده  
شنهاد مجمع ی، به پ)ین اساسنامههم 21به ترتیب تعریف شده در ماده (وسته یپ يان اعضایم که از باشدیم نفر 16تا  12 متشکل از یعاليشورا
 باشد. یسال م 3 یعاليت در شورای. مدت عضوشوندیانتخاب و منصوب م امنا هیئت، توسط اعضا يعاد یعموم
 :ر استیبه قرار ز یعاليف شورایوظا

 شانیالزحمه ان حقییره و تعیمد هیئت ينصب و عزل اعضا-10-1
 الزحمه ایشان تعیین حقالبدل و نصب و عزل بازرس اصلی و علی-10-2
  مؤسسهب برنامه و بودجه ساالنه یتصو-10-3
 مؤسسهساالنه  یمال يهاتصویب صورت-10-4
نیز تعیین میزان ذخیره استهالك و  مؤسسهود ویژه حاصل از فعالیت س اتخاذ تصمیم در مورد نحوه استفاده از-10-5
 در چارچوب مفاد اساسنامه  مؤسسههاي ییدارا
 از.ینظر در مورد آن در صورت نمؤسسه و اظهار وص پیشرفت فعالیتره در خصیمد هیئتاي ع گزارش دورهاستما-10-6
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 اعضا یمجمع عموم -11ماده 
 :گرددیل میر تشکیاعضا به دو گونه ز یمجمع عموم

 این اساسنامه 21که در ماده  یبیبه ترت( مؤسسهپیوسته و افتخاري  يهمه اعضا دعوت ازاعضا: این مجمع با  يمجمع عمومی عاد-1- 11

جلسات مجمع منوط به حضور اعضاي افتخاري نیست. در موارد این نصاب رسمیت  شود.ف شده است)، ساالنه حداقل یکبار تشکیل مییتعر
 ل خواهد شد.یالعاده تشکن مجمع به صورت فوقیره ایمد هیئتم یبا تصم يضرور

 خواهد بود: ریب زیبه ترت يارات مجمع عادیاخت
 امنا هیئتبه  یعاليت در شورایعضو ياز براینرابر افراد مورد بم یک و نی شنهادیپ-1
 ره یمد هیئت يانتخاب اعضا يبرا یعاليبه شورا رهیمد هیئتت در یعضو ياز برایبرابر افراد مورد ن 2شنهاد یپ-2
 یعاليه شوراالبدل باصلی و علی نصب به عنوان بازرس يصالح برایبرابر اشخاص ذ 2شنهاد یپ-3
 شود.مدیره پیشنهاد می هیئتکه توسط  مؤسسهاظهارنظر در خصوص برنامه و بودجه ساالنه -4
ها به ه و ارائه نظر مشورتی در مورد آنمؤسس ره در خصوص پیشرفت فعالیتیمد هیئتاي دوره يهااستماع گزارش-5

 یعاليا شورایره و یمد هیئت
  مؤسسه یمال يهاصورت و ی، گزارش بازرس قانونکرداظهار نظر در مورد گزارش عمل-6
 مؤسسهدر  ان اموریجر بهبود يبرا یعاليبه شورا ینظر مشورت شنهاد ویارائه هرگونه پ-7

به صورت کتبی و یا با استفاده از مدیره  هیئتتوسط رییس  ،اي شرکت در جلسه مجمع عمومی عاديبر دعوت از اعضا –تبصره
جلسات مجمع عمومی عادي با حضور یخ برگزاري جلسه صورت خواهد گرفت. روز پیش از تار 5دست کم  ،اعضانشانی اینترنتی 

، دعوت براي نصاب نرسد این حددر صورتی که در مرحله نخست تعداد حاضران به  یابد.از اعضاي پیوسته رسمیت می چهل درصد
 . ز اعضاي حاضر رسمیت خواهد یافتجلسه با هر تعداد ا روز بعد انجام و این 10مجمع عمومی عادي دست کم براي جلسه بعد 

وانند تمی مؤسسهپیوسته، افتخاري و وابسته  ي(و تمامی اعضا : این مجمع هر ماه یک جلسه خواهد داشتماهانه اعضا یمجمع عموم -11-2
 مؤسسهعالیت ها و تحوالت در حوزه فشرفت، اخبار داخلی و خارجی پییعاليمدیره و حسب مورد شورا هیئتدر آن شرکت کنند) که در آن، 

رسانند و در به اطالع اعضاء می را مؤسسه يها، خدمات ارائه شده و برنامههاخصصی از اعضاء و نیز سایر فعالیتهاي توگزارش عملکرد کمیته
ادرت کرده و در مب مؤسسهعالیت اي و تخصصی در حوزه فبه طرح مباحث حرفه مؤسسهرعضو در نظران عضو و یا غیآن با دعوت از صاحب

ضور هر تعداد از اعضاء باشد و با حنمی منوط به حد نصاب شرکت اعضاءپردازند. تشکیل این جلسات نظر میها به بحث و اظهارخصوص آن
 شود. برگزار می

 مدیره هیئتـ 12ماده
مدیره  هیئت. عضویت در شوندانتخاب میسال  3 براي مدت یعاليتا هفت نفر بوده که توسط شورا سهمرکب از  مؤسسهمدیره  هیئتاعضاء 

 باشد.ر قابل انتقال به غیر مییغ
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 مدیره  هیئتـ وظایف و اختیارات  13ماده  
 مدیره عبارت است از:  هیئتاهم اختیارات 

 .مؤسسه، استخدامی و امور اجرایی و تخصصی هاي مالی، معامالتینامهتصویب تشکیالت، آئین -1
 مؤسسهربط یارکان ذم به یشود جهت تقدارائه می (دبیر) مدیرعاملکه توسط  مؤسسهصویب مقدماتی گزارش ساالنه بررسی و ت -2
 مؤسسهربط یجهت ارائه به ارکان ذ مؤسسههاي کلی مشی و سیاستبرنامه و بودجه ساالنه و نیز خط تهیه و تدوین -3
هاي نامهینیبرابر آ مؤسسهمالی مورد نیاز و چگونگی تامین منابع هاي بانکی خارج از کشور اتخاذ تصمیم در مورد افتتاح حساب -4

 .مدیره هیئتمصوب 
 مؤسسهتعیین حق عضویت ساالنه اعضاي پیوسته و وابسته  -5
گردد به تنظیم و ارائه می (دبیر) مدیرعاملوسط که ت مؤسسهزیان  ترازنامه و حساب درآمد و هزینه و سود و تصویب مقدماتی -6

 مؤسسهربط یگر ارکان ذیره جهت ارائه به بازرس و دیمد هیئتالنه عملکرد همراه گزارش سا

ربط یارکان ذم به یشود جهت تقدپیشنهاد می مؤسسه (دبیر) مدیرعاملکه توسط  مؤسسهبرنامه و بودجه ساالنه  مقدماتیتصویب  -7
 مؤسسه

 ایجاد و و مؤسسههاي فعالیت واحدها در زمینهاتخاذ تصمیم در مورد ایجاد واحدهاي تابعه یا وابسته و یا مشارکت در سایر  -8
 .گذاري هاي سرمایهرکت و انجام فعالیتتصویب هرگونه مشا و رها در داخل و یا خارج از کشوشعب و نمایندگی تأسیس

 .و پاداش کارکنانهاي مربوط به حقوق، مزایا نامهینیتصویب آ -9
 ه است.گردید بینیمواردي که در این اساسنامه پیش ءبه استثنا مؤسسهآور هاي مجاز و تعهدتعیین امضا -10
 اخذ مجوز از وزارت ارشاد.  پس از مؤسسهو نظارت بر انتشار مجالت تخصصی و محصوالت فرهنگی  اتخاذ تصمیم -11
 د.دگردر آن درج می مؤسسههاي ین روزنامه کثیراالنتشار که آگهیتعیی -12
 .مؤسسهنصب و عزل مدیرعامل (دبیر)  -13

 تفویض کند. مؤسسه (دبیر) مدیرعاملحسب ضرورت بخشی از اختیارات خود را به  توانده میمدیر هیئت -تبصره 
 مدیره  هیئترئیس و نایب رئیس  ـ نحوه انتخاب14ماده 
دار دعوت و اداره مدیره عهده هیئتنماید رئیس م میمدیره و نایب رئیس اقدا هیئتسه خود نسبت به انتخاب رئیس مدیره، در اولین جل هیئت

 باشد و در غیاب وي مسئولیت بر عهده نایب رئیس خواهد بود.مدیره می هیئتجلسات 

يتصویب شورامستلزم موافقت و مدیره  هیئتو رئیس  مؤسسه (دبیر) مدیرعاملبعنوان طور همزمان ه خاب و تعیین یک نفر بـ انت تبصره
  .باشدمی یعال

 ت تشکیل جلسا -15ماده
حضور دو سوم اعضاي صاحب راي در هر مورد یک از این ارکان و با  ساي هرؤت رمدیره با دعو هیئتعالی و امنا، شوراي هیئتجلسات 

 و تصمیمات جلسات با راي اکثریت حاضران در هر مورد معتبر خواهد بود.  یافترسمیت خواهد 
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 بازرس  -16ماده
ن اساسنامه براي مدت یک یب مقرر در ایبه ترت یعاليالبدل دارد که توسط شوراعلی یقانون یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس مؤسسه

 شوند.سال انتخاب می
 .نمایدس اصلی به جاي وي انجام وظیفه میالبدل تا انتخاب بازریا عزل بازرس، اصلی ، بازرس علی درصورت فوت یا استعفا و

 بازرس  يهاوظایف و مسئولیت ـ 17ماده 
 :باشندیمهاي بازرس به شرح زیر ایف و مسئولیتوظ
در مورد نظر صریح و کامل هاي مالی. تهیه گزارش کتبی و اظهارها و صورتدگی به ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر گزارشرسی -1

 یعاليبه شورا ،ي مالیهاصورت پانزده روز کاري از تاریخ دریافتها و ارائه آن حداکثر ظرف صحت و سقم مندرجات گزارش
 .اصالحی يملکرد با ارائه پیشنهادهاحاوي نحوه ع مؤسسهارزیابی ساالنه از مجموعه عملیات  يهاتهیه و ارائه گزارش -2
 رهیمد هیئتو  (دبیر) مدیرعاملقل هر سه ماه یکبار به اي حداهاي دورهارائه گزارش بازرسی -3

 مراجعه و کسب اطالع نماید. مؤسسهمدارك قراردادها و سایر اسناد و  ،هاپرونده ،فاترتواند براي انجام وظایف خود به دبازرس می -1تبصره 
 را ندارد. مؤسسهبازرس حق مداخله در امور  -2تبصره 
هایی از حسابرسان استفاده و هیئتاز موسسات مستقل حسابرسی یا در انجام وظایف خود  یعاليتواند با تصویب شورابازرس می -3تبصره 

 .باشدهاي مربوطه میق الزحمهموظف به پرداخت ح مؤسسه (دبیر) مدیرعاملاد الزم را منعقد و قرارد
   مدیرعامل(دبیر) -فصل سوم 

 و شودیم منصوب انتخاب و مدیره هیئت يبوده و از سو مؤسسهباالترین مقام اجرایی و حافظ منافع  مؤسسه (دبیر) مدیرعامل -18ماده
 نماید:مدیره و در چارچوب وظایف و اختیارات زیر فعالیت می هیئتهاي مربوطه و مصوبات نامهآئینق مفاد این اساسنامه و طب

 باشد.مدیره می هیئتکه تصویب آن بر عهده  ییها و پیشنهادهاها و گزارشنامهتهیه و تدوین آئین -1

و تعیین مشاغل،  مؤسسهابسته تحت پوشش و نمایندگی سهام واحدهاي تابعه و و مؤسسهعزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان   -2
و تعیین سایر امور استخدامی و پرسنلی بر ، مستمري بازنشستگی ،مرخصی ،تشویق ،تنبیه ،ترفیع ،پاداش، مزایا ،دستمزدها ،حقوق

 .ها و مقررات مصوب مربوطهنامهق مفاد این اساسنامه و آئینطب
 .هاتور دریافت و پرداخت از این حسابی همچنین دسداخلی و خارج يهاهاي جاري نزد بانکافتتاح حساب -3
 .ها و مقررات و مصوباتنامهادها و اسناد تعهدآور در حدود آئینامضاء قرارد -4
 .با حق توکیل به غیر مؤسسهدر کلیه مراجع ذیربط با  مؤسسهنمایندگی  -5
با حق توکیل به  يو یا ارجاع به داور يح دعاونسبت به صل يگیرو نیز تصمیم هاي الزم در ارتباط با امور حقوقیانجام فعالیت -6

 غیر.

مات الزم در چارچوب مقررات ها و اتخاذ تصمیو نظارت و ارزشیابی عملکرد آن مؤسسهرسیدگی به امور واحدهاي تحت پوشش  -7
 . هاي مصوبرویه و
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فروش و  خرید و ،ره بها و امور مربوطهتقاضاي تعدیل اجا ،تخلیه عین مستاجره ،فسخ اجاره ،واگذاري مورد اجاره ،استجاره ،اجاره -8
 .مدیره هیئتهاي مصوب نامهو بر طبق آئیننماید ایجاب می مؤسسهموضوع فعالیت که تحقق  يدر مواردانجام معامالت 

که اعالن آن و مواردي  مؤسسهارکان ثبت رساندن آن دسته از تصمیمات  انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی الزم براي به -9
 .جراید الزامی است در

 . مؤسسههاي حفظ و نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و اطالعات مرتبط با فعالیت-10
 مدیرعامل (دبیر)عهده  مفاد اساسنـــامه بر بوده و بر طبق مؤسسهانجام سایر اموري که مرتبط با وظایف و موضوع فعالیت -11

 .گرددر و یا ارجاع میتفویض اختیا مؤسسهو یا از طرف سایر ارکان  مؤسسه
 . بالمانع است مدیره هیئتانتخاب مجدد وي توسط  باشد وسال می 3مؤسسه  (دبیر) مدیرعاملـ مدت تصدي  19ماده

 فصــل چهارم ـ اعضــا
 ـ اعضاء  20مــاده

امناء و با تصویب هیئت نامه مصوب هیئت ، براساس آئینمؤسسه ت که با پذیرش اساسنامه و مقرراتعضو، شخص حقیقی و یا حقوقی اس
 . شودپذیرفته می مؤسسهه به عضویت مدیر

 باشد.یشان میا یخواست کتبا وابسته، منوط به دریوسته و یعنوان عضو پرفتن اشخاص به یپذ
عفا دهد. است مؤسسهتواند از ادامه عضویت در هر زمان که شخص مایل باشد می مؤسسهدر  پس از پذیرش عضویت اشخاص -1تبصره 

 خواهد بود. مؤسسهمنوط به تسویه حساب با  مؤسسهذیرش استعفا و قطع رابطه شخص با پ
و  منوط به پرداخت به موقع حق عضویت و رعایت مقررات ،، پس از پذیرش عضویت ایشانمؤسسهعضویت اشخاص در تداوم  -2تبصره 

 تواند عضویت اشخاص را لغو کند.می یرهعالی بنا به پیشنهاد هیئت مدشوراي صورتغیر این  . درباشدمی مؤسسه شئون

 انواع عضویت  -21مــاده
ت ینه فعالیدر موضوع و زم یو تخصص ياحرفه يهایها و برجستگي، توانمنداشخاصی هستند که از تجارب اعضاء اصلی یا پیوسته:

 باشند. را دارا می مؤسسهاز تمامی خدمات . اعضاي پیوسته حق برخورداري باشندیبرخوردار م مؤسسه
برقراري ارتباط بین  ل تجارب واشخاصی هستند که شرایط پذیرفته شدن به عنوان عضو پیوسته را نداشته و به منظور انتقا اعضاي وابسته:

یف میکه تعر( مؤسسه خدمات از یبخش شوند. اعضاي وابسته حق برخورداري ازعضویت به صورت وابسته پذیرفته میهاي مدیریتی به نسل
 اعضا را دارند.  یماهانه مجمع عموم در جلساتو شرکت  )شود

به  یعالي، به درخواست شورامؤسسهفعالیت هاي که به لحاظ عملکرد درخشان و شاخص در یکی از زمینهکسانی هستند  اعضاي افتخاري:
 نظر کنند. مع اعضاء شرکت و اظهاره جلسات مجتوانند بدون پرداخت حق عضویت در همپذیرند و میرا می مؤسسهور افتخاري عضویت در ط
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 فصل پنجم ـ  سایر مقررات
 مالی  ـ سال 22ماده

در پایان هر سال  مؤسسههاي یابد و حسابه همان سال خاتمه میاز ابتداي فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ما مؤسسهسال مالی 
 خواهد بود. مؤسسهن آغاز کار از زما یجز در سال اول که شروع سال مال شود.مالی بسته می

را در پایان آن سال و  مؤسسههاي مالی بایستی پس از انقضاي سال مالی صورت دارائی و دیون و دیگر صورت مؤسسه (دبیر) مدیرعامل
سال مورد طی  مؤسسهباره فعالیت و وضع عمومی را به ضمیمه گزارشی در مؤسسهینه درآمد و هزسود و زیان و ن ترازنامه و حساب یهمچن

(تاریخ اعضا  يمدیره حداقل هفت روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عاد هیئتگزارش تنظیم و اسناد مذکور را پس از امضاء توسط 
ی در اختیار بازرس گذارده و گزارش بازرس باید الاقل پنج روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومنماید) یره اعالم میمد هیئتتشکیل جلسه را 

 اعضا براي طرح در جلسه تسلیم مؤسسه گردد. يعاد
 ـ منابع و مصارف  23ماده

 گیرد: تأمین منابع مالی مؤسسه از طرق زیر صورت می
 افزایش سرمایه مؤسسه  •
 از اعضا   یافتیحق عضویت در •
 مؤسسه یو پژوهش یمطالعات يهاطرحا یو  مؤسسه هاي مالی نهادهاي غیردولتی ازحمایت •
  مؤسسه یحاصل از موقوفات احتمال يمدهاآا دریرین و هاي خیکمک •
هاي ییآها و گردهماز برگزاري نشست مد حاصلآمانند در( مؤسسهروش و ارائه انواع خدمات ا فیدرآمد حاصل از قراردادها و  •

 )آن يهاتیفعال دیگرو مؤسسهات یها و نشردرآمد حاصل از فروش انواع گزارش زیو ن ياتخصصی و حرفه
 قرض الحسنه  يهاافت وامیدر •

  ياقتصاد يهابنگاه در مؤسسه يگذارهیمد حاصل از سرماآدر •
ه کننده ب از افراد حمایت مؤسسهري و تخصصی حفظ استقالل فکامناء،  هیئتنامه مصوب ینینابع مؤسسه بایستی برابر با آ: در جذب متبصره

 هویت مستقل مؤسسه همواره رعایت شود.عنوان اصل اساسی، 
 ـ سود ویژه   24ماده 

ها اداري و تشکیالتی، حقوقی، دستمزد، اعم از هــزینه مؤسسهها و مخارج ، تمامی هزینهل مالیدر پایان هر سا مؤسسهآمدهاي از کلیه در
 مؤسسهویژه ، مابقی آن به عنوان سود از وضع صدي ده بابت ذخیره قانونیپس  استهالکات و سایر کسورات و عوارض دولتی و غیره کسر و

 .باشدمی
 .گرددمی مؤسسهتعریف شده براي  ه و تنها صرف اهداف موضوع فعالیتقابل تقسیم نبود مؤسسهسود ویژه : تبصره
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  مؤسسهانحالل ـ  25ماده 
دیون  موظف خواهد بود پس از وصول مطالبات و اداي هیئتانتخاب خواهد کرد. این  ايتصفیه هیئتامنا  هیئت، مؤسسهدر صورت انحالل 

هاي فنی و هاي دولتی یا دانشکدهو در صورت تصویب معظم له به یکی از دانشگاه والیت فقیهنسبت به واگذاري اموال به مقام معظم  مؤسسه
 امنا اقدام نماید.    هیئتتحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به تشخیص دولتی مهندسی 

 ـ  سایر مقررات و قوانین حاکم 26ماده
خواهد  وري اسالمی بوده و بر طبق آن عملتابع مقررات و قوانین جمه ،بینی نشدهترتیباتی که در این اساسنامه پیشسایر موارد و  در سسهمؤ

 کرد.
 امناي هیئت 1394سال  ماهمرداد ششم سه شنبه درجلسه مورخ باشدتبصره می 11 و ماده 27 و فصل 5 که شامل این اساسنامهـ  27ماده

 . صویب رسیده استت به مؤسسه

Page ۸ 
 


	ماده 2 ـ موضوع و زمينه  فعاليت
	ماده 3 ـ نوع فعاليت
	ماده 6 ـ سرمايه مؤسسه
	ماده12ـ هیئت مديره

	ماده15- تشكيل جلسات
	ماده16-  بازرس
	تبصره 3- بازرس ميتواند با تصويب شورايعالي در انجام وظايف خود از موسسات مستقل حسابرسي يا هیئتهايي از حسابرسان استفاده و قرارداد لازم را منعقد و مدیرعامل (دبیر) مؤسسه موظف به پرداخت حق الزحمههاي مربوطه ميباشد.
	عضو، شخص حقيقي و يا حقوقي است كه با پذيرش اساسنامه و مقررات مؤسسه، براساس آئيننامه مصوب هيئت امناء و با تصويب هيئت مديره به عضويت مؤسسه پذيرفته ميشود.


