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 تعالیبسمه

 

 ....................باشگاه  اساسنامه
 

 :شناسه ملی

  :نام موسسه

 :شماره ثبت

 زمینه فعالیت :

 
 در قانونمی، بر اساس اهداف فرهنگی مطروحه اصیل ایرانی و اسال به انگیزه ارتقاء سطح دانش و بینش عمومی و اعتالی آموزش، علم و اشاعه مبانی

ایران با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر  –های ملی یونسکو چارچوب کمیسیون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در

 تشکیل شد. ................................ ،نامهبینی شده در این اساسهای یونسکو و بر طبق مشخصات و شرایط پیشتأسیس باشگاه

 

  ::، اهداف و موضوع فعالیت، اهداف و موضوع فعالیتکلیات، تعاریفکلیات، تعاریف  ––فصل اول فصل اول 

 نامیده می شود. باشگاهاز این پس به اختصار می باشد و ..............................  باشگاه منا (1ماده 

ی تأسیس شده، غیر انتفاعی قاصد غیر تجاری، غیر سیاسی و غیرصنفآموزشی، فرهنگی و هنری، منوع فعالیت باشگاه که با اهداف علمی،  (2ماده 

 است .

 .غیر قابل تغییر() و تابعیت آن ایرانی استسرمایه باشگاه  (3 ماده

ایران  –یونسکو  کمیسیون ملی یدمزبور مورد تأیزمانی خواهد بود که مجوز باشگاه از تاریخ صدور مجوز و ثبت رسمی تا  مدت فعالیت باشگاه (4ماده 

 (.پایان فعالیت باشگاه خواهد شد )غیر قابل تغییر جوز مربوطه از سوی کمیسیون مذکور، موجبباشد. لغو، عدم تمدید یا عدم تأیید م

 ..................................................................................................................... مرکز اصلی و نشانی باشگاه : (5ماده 

رییسه و با اطالع قبلی و با تأیید دبیرخانه ها با تصویب هیاتآن یتغییر مرکز اصلی و نشانی باشگاه و نیز ایجاد شعبه یا نمایندگی و یا تعطیل (6ماده 

 ایران بالمانع است. –های کمیسیون ملی یونسکو باشگاه

 به شرح زیر است: منابع درآمد باشگاه (7ماده 

واگذار شده یا بشود و نیز  اشخاص حقیقی یا حقوقی به باشگاه رییسه و یا سایر( سرمایه غیرنقدی و اموال منقول و غیرمنقولی که از طرف هیات الف

 سایر هدایا وکمک های بال عوض.

 

  باشگاه : باشگاه :   ییب( منابع درآمدب( منابع درآمد  
و کمکهای مالی ملی  بین المللی از سازمانهای دولتی و یا  ایهدا ،عضویت حق  درآمد از خدمات علمی وآموزشی، اخذ قیازطر منابع تامین اعتبارباشگاه

اساسنامه و  9ی مندرج در ماده ها تیفعال ریسااخذ حق عضویت از اشخاص حقیقی و حقوقی و از در آمد ،  معامالت،  غیر دولتی و یا اشخاص حقیقی

 .  می شود تامینورت دارد ضرباشگاه  یمنابع مال نیکه در جهت تأم سایر کمکها و تسهیالتی

 یاز بانکها یکینزد ایران در  -و با معرفی کمیسیون ملی یونسکو باشگاهبنام که  یمخصوص الکترو نیکی در حسابباشگاه  و در آمد های وجوه  هیکل

ان مجاز است هر گونه گزارش ایر -. در صورت نیاز کمیسیون ملی یونسکوخواهد شد  مفتوح شده است نگهداری رانیا یاسالم یکشور جمهور یرسم

 . گردش حساب مالی باشگاه را از بانک طرف حساب آن اخذ نماید 
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 :ع فعالیت باشگاه به شرح زیر استاهداف و موضو (8ماده 

  الف( اهداف :الف( اهداف :  
 ریق توافق و تفاهم های دولتی و عمومی غیردولتی از طایران و سایر دستگاه -های کمیسیون ملی یونسکوها و پروژهکمک به اجرای برنامه                    

 .غیر قابل تغییر() هاآن

 غیر قابل تغییر() المللیهای بینپیگیری اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران در موضوع باشگاه در سازمان. 

 

  ب( موضوع فعالیت :ب( موضوع فعالیت :

های علمی، آموزشی، فرهنگی و هنری و اقدامات باشگاه  بایستی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری و سیاستها تمامی فعالیت (9ماده 

 .)غیر قابل تغییر( نظام جمهوری اسالمی ایران انجام پذیرد

 –یونسکو   های کمیسیون ملی انه باشگاهاطالع و تأیید دبیرخ ت بهتغییرااعمال  هر گونه تغییر در موضوع و اهداف باشگاه بایستی قبل از (11ماده 

 .   رسانده شودایران 

انجام را اقدامات زیر  مربوطه،تواند با رعایت مقررات باشگاه میبینی شده در اساسنامه،های پیشبه منظور نیل به اهداف و موضوع فعالیت (11ماده  

 :دهد

 های باشگاه؛مین هزینهبزار کار و تالش به منظور تأل و اتهیه و تأمین مواد و کاالهای مورد نیاز و تدارک وسای 

  های باشگاه؛با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور باال بردن سطح کارآیی و تواناییهمکاری و مشارکت 

 نعقاد قرادادهای مشارکت و همکاری معامالت مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه؛ا 

 ا و موسسات اعتباری و قبول هدایا و اعطای جوایز به اشخاص.هتحصیل وام یا اعتبار از اشخاص، بانک 

 از اعضاء و ارائه  تیاخذ حق عضو ،فعال در عرصه ها و زمینه های مرتبط با موضوع باشگاه  یو حقوق یقیحق یاعضا انیاز م یریعضو گ

 .خدمات مرتبط با موضوع باشگاه

 ریدر سا ونسکوی یتعامل با باشگاهها نیوهمچن یالملل نیب ایو  یمل یشوآموز یازموسسات علم یمعنو ایو  ی، علم یماد یاخذکمکها 

 .جهان یکشورها

 

  ارکان اصلی باشگاه:ارکان اصلی باشگاه:  --فصل دومفصل دوم

 به شرح زیر است :ان اصلی و تشکیالت اساسی باشگاه ارک( 13ماده

 هیات رئیسه؛ -الف

 رییس باشگاه؛-ب

 دبیر باشگاه؛ -ج

 بازرس. -د

 شود.سیس میتأاند، در ذیل اساسنامه درج شده و آن را امضا کردهایشان رییسه که اسامی و مشخصات با تصمیم و تصویب هیات باشگاه (14ماده

گاه و پس هیات رئیسه از بدو تاسیس باشعضو می باشد نفر  9 باشگاه است که دارای هیئت امنای باشگاه همان مجمع عمومی  سهیرئ اتیه (15ماده 

مشی کلی باشگاه بوده و دارای اختیارات و وظایف زیر کننده خطگیری و تعییناز برگزاری مجمع عمومی به عنوان مسئول سیاستگزاری و تصمیم

 است:

 تصویب اساسنامه؛ -الف

 انتخاب رییس باشگاه. -ب

 تصویب بودجه و تراز مالی؛ -ج
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 مه و دستورالعمل اجرایی باشگاه؛ناهای آتی و تصویب آییننامهمشی و برهای کلی و خطتعیین و تصویب سیاست-د

 انتخاب رئیس، دبیر و بازرس باشگاه؛-ه

 )در صورت انتخاب(؛ استماع گزارش دبیر باشگاه و رسیدگی به آن و اظهارنظر درباره گزارش بازرس -و

 ایران؛  -یونسکو های کمیسیون ملیباشگاه خانهدبیر به و اطالع رییسهعایت ضوابط مصوب هیاتتصویب و قبول عضویت اعضای جدید باشگاه با ر -ز

 ایران. -های کمیسیون ملی یونسکوتغییر و اصالح مواد اساسنامه و انحالل باشگاه با رعایت ضوابط قانونی و با تایید قبلی دبیرخانه باشگاه -ح

( اعضاء ضروری 1+ نصف حضور اکثریت )  ،د شد و برای رسمیت جلسهتشکیل خواه عمومی هر سال یک بار در محل باشگاهجلسات مجمع  (16ماده 

العاده در هر زمان بالمانع به طور فوقالعاده و عادی فوقلسات مجمع عمومی اتخاذ خواهد شد. تشکیل جتصمیمات با اکثریت آراء حاضرین  واست 

 است.

قبل از تشکیل نامه که به صورت کتبی و دو هفته در دعوت تشکیل است وباشگاه قابل جلسات مجمع عمومی به درخواست رئیس یا دبیر  (17ماده 

 ساعت حضور و محل جلسه قید شده باشد.، بایستی دستور جلسه، ،شدجلسه ارسال خواهد 

در بدو تاسیس عضو که  نفر  9 حداقل متشکل ازرفت ،  11که شرح آن در ماده (امنایی هیات) ایرییسههیاتامور اجرایی باشگاه توسط  (18ماده

تعریف  مجمع عمومیرییسه بر اساس اساسنامه و با موافقت خواهند شد. تغییر هیأتو نظارت اداره  شوندسال انتخاب می چهار برای مدتشگاه و با

 ایران امکان پذیر است. –های کمیسیون ملی یونسکو و اطالع به دبیرخانه باشگاه 11شده در ماده 

ر خواهد بود و در صورت تساوی اعضا رسمیت یافته وتصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتب جلسات هیات رییسه با حضور اکثریت (19ماده

 الزم االجرا خواهد بود . ،رای طرفی که رئیس باشگاه موافق آن است ، رای طرفی که آراء

 ، الزامی است.ل خواهد شدتشکییک بار در محل باشگاه  روز 45هررییسه در جلسات متشکله که حداقل شرکت اعضای هیات (12ماده

باشگاه منصوب خواهد  رینفر را به عنوان دب کیباشگاه  سی.رئدیباشگاه برخواهد گز سینفررا به عنوان رئ کیخود  نیجلسه ازب نیدر اولرییسه هیات

 .نمود

در صورت لزوم برای سایر اعضاء )در صورت  تواندرییسه میهیاتهمچنین دار باشد. تواند در عین حال سمت دبیر باشگاه را عهدهرئیس باشگاه نمی

  است.ای بعدی بالمانع هرییسه برای دورهتعیین نماید. تجدید انتخاب هیات های دیگریسمت انتخاب(

 تواندیو م بوده ییاجرا یالزمه قانون اراتیاخت یتمام یو دارا سهییر اتیمصوبات ه یباشگاه، مجر یقانون ندگانیباشگاه به عنوان نما سیرئ( 21ماده 

 است : ریبه شرح ز شانیا فی. اهم وظاندیباشگاه تفیض نما ریمحوله را به دب فیبخشی از وظا

 ؛ه و تهیه صورت دارایی از اموالحفظ و حراست از اموال باشگا 

 ها و وصول مطالبات؛های باشگاه و پرداخت بدهیرسیدگی به حساب 

  گاه؛در ارتباط با امور باش هیئت رئیسهاجرای مصوبات 

 ؛هیئت رئیسههای اجرای آن پس از تصویب نامه و دستورالعمل و روشتهیه و تنظیم بودجه و تراز مالی و تنظیم آئین 

 تعقیب دعاوی اعم از حقوقی و جزائی در مراحل مختلف دادرسی و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و انتخاب وکیل با حق توکیل  طرح و

م به وکال و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش، پیگیری و انجام تمامی امور و مسائل قضایی، مالیاتی، غیر و اعطای اختیارات الز

 جرایی.ثبتی و انجام تمامی اقدامات و تشریفات قانونی و اقدام به ثبت و انتشار آن و انجام امور باشگاه در حدود ضوابط اساسنامه و اقدامات ا

تواند یک نفر را به سمت قائم نیز می باشگاه تفویض نماید و دبیر باشگاه  رئیستواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به یسه میریهیأت (22ماده 

 مقام خود انتخاب و قسمتی از وظایف محوله را به وی واگذار کند.

تواند با می دار است،را عهدههای اداری و اجرایی باشگاه لیتورییسه، مسئا توجه به اینکه رئیس باشگاه به عنوان مجری تصمیمات هیأتب(  23ماده 

ها و ایجاد ارتباط و همکاری با مسئوالن و اشخاص حقیقی و ها و برنامهبری امور و تدوین طرحکارکنان و اداره و راه،نصب دبیرداشتن حق عزل و 

 رییسه مسئول است.جام دهد و در قبال باشگاه و هیأترا ان های باشگاه، اقدامات الزمهحقوقی و جلب مشارکت آنها در انجام فعالیت
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 رئیسدرباره گزارش نظر های ساالنه و اعالممنظور بررسی اسناد و امور مالی و تهیه گزارش از وضعیت حسابه بهیئت رئیسه بایستی (  24ماده 

 رییسه باشد.ند. بازرس نباید از اعضای هیأتایرییسه، یک نفر را بعنوان بازرس اصلی برای یک سال انتخاب نمو هیأت باشگاه

ها مراجعه و و پروندهتواند به اسناد و مدارک بازرس بدون اینکه حق دخالت مستقیم در امور اجرایی باشگاه را داشته باشد، در هر زمان می ( 25ماده 

ین رسیدگی د و در صورت برخورد با نارسایی یا تخلف در حاطالعات الزمه را کسب و عندالزوم تذکرات ضروری را به مسئوالن و متصدیان امر بده

 رییسه اطالع دهد.خود، مراتب را به هیات

 

  ::تسویهتسویهانحالل و انحالل و   ––امور عمومی، مالی، محاسباتی امور عمومی، مالی، محاسباتی   --فصل سومفصل سوم

 تاریخ تأسیس شروع و بااول که از  سال مالی از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می شود، مگر سال ( 26ماده 

 پایان سال خاتمه می یابد.

( و انتخابدر صورت )  مقام خود قائمدبیر باشگاه یا شده و مکاتبات باشگاه را به می تواند امضای تمام یا قسمتی از اسناد یاد  باشگاه رئیس (27ماده 

 رییسه تفویض نماید.یا یکی از اعضای هیأت

، در دفاتر مربوطه ثبت خواهد شد و در صورتی که ا بعداً به دارایی آن افزوده شودتعلق گرفته و یهایی که به باشگاه یتمامی اموال و دارای ( 28ماده 

در این محل، های جاری و قانونی و منظور نمودن قسمتی از آن ) باید دقیقاً هزینه درآمدی تحصیل شود، پس از وضع شگاههای بااز محل فعالیت

-موسس: هیاتسعه و پیشبرد امور باشگاه(، برای توو رئیس باشگاه مشخص شود( به ذخیره احتیاطی ) رییسههیات : موسس سطمیزان مورد نظر تو

 د نمود. ها اخذ تصمیم خواهدرباره باقیمانده اموال و دارایی رییسه و رئیس باشگاه

را عضو جانشین وظایف محوله  اهد بود ونخو ، موجب انحالل باشگاههباشگا دبیر، رئیس و یا رییسه وت یا حجر یک یا چند نفر از هیأتف ( 29ماده

 انجام خواهد داد و گزینش عضو جانشین با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود.

عضاء حاصل رییسه امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که در جلسه اول حضور تمامی ااء هیاتی موافق تمامی اعضانحالل باشگاه به را (31 ماده

 هفته( جلسه دوم تشکیل خواهد شد و رای اکثریت حاضر مالک عمل خواهد بود. 2حداقل نشود، با اطالع قبلی )

های کمیسیون ملی بایستی با اطالع و تأیید دبیرخانه باشگاه شگاهبا دبیر، رئیس و یا رییسه الح مفاد اساسنامه یا تغییر هیاتهر گونه تغییر و اص 

 ن انجام پذیرد.ایرا -یونسکو

ایران و ضوابط  -یونسکوهای کمیسیون ملی بینی نشده، طبق مقررات قانونی حاکم بر باشگاهدرباره مسائلی که در این اساسنامه پیش ( 32ماده

 رفتار خواهد شد. تأسیس آن

و به اتفاق رییسه باشگاه با حضور تمامی اعضا قرائت هیأت..  ....................ه در جلسه مورخ  ماد 43این اساسنامه در سه فصل مشتمل بر  ( 33ماده 

 آراء تصویب شد.

 نشانی و تلفن  کد ملی نام پدر متولد صادره ش . ش نام و نام خانوادگی ردیف

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        
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 تعالیبسمه

 

 شماره:                                                                                                                          

 تاریخ:                                                                                                                         

 پیوست:                                                                                                                                                                       

  تجلسه تاسیس باشگاهتجلسه تاسیس باشگاهصورصور

  ((باشگاهباشگاه)در مورد تعیین اهداف و موضوع فعالیت و انتخاب رییس )در مورد تعیین اهداف و موضوع فعالیت و انتخاب رییس 

ایران  –های کمیسیون ملی یونسکو زم ضمن التزام به رعایت اصول و ضوابط باشگاهکنندگان ذیل، به اسامی مشخصات مندرج در برگ پیوست و با تسلیم مدارک الاینجانبان امضاء

 هستیم. .......................................................................... به نشانی : ..................................... :باشگاه متقاضی تاسیس ،ظارت بر فعالیت آنهان بینی شده وتحقق اهداف پیش و

  

  خالصه اهداف و موضوع فعالیت :خالصه اهداف و موضوع فعالیت :

  الف( اهداف :الف( اهداف :
 ها )غیر قابل تغییر(.های دولتی و عمومی غیردولتی از طریق توافق و تفاهم آنایران و سایر دستگاه -های کمیسیون ملی یونسکوها و پروژهکمک به اجرای برنامه 
 المللی )غیر قابل تغییر(.های بینالمی ایران در موضوع باشگاه در سازمانپیگیری اهداف نظام جمهوری اس 

  ب( موضوع فعالیت :ب( موضوع فعالیت :
 های باشگاه؛تهیه و تأمین مواد و کاالهای مورد نیاز و تدارک وسایل و ابزار کار و تالش به منظور تأمین هزینه 

 های باشگاه؛همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور باال بردن سطح کارآیی و توانایی 

 عامالت مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه؛انعقاد قرادادهای مشارکت و همکاری م 
 ها و موسسات اعتباری و قبول هدایا و اعطای جوایز به اشخاص.تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص، بانک 

 خدمات مرتبط با موضوع باشگاه از اعضاء و ارائه تیاخذ حق عضو ،فعال در عرصه ها و زمینه های مرتبط با موضوع باشگاه  یو حقوق یقیحق یاعضا انیاز م یریعضو گ. 

 جهان یکشورها ریدر سا ونسکوی یتعامل با باشگاهها نیوهمچن یالملل نیب ایو  یمل یوآموزش یازموسسات علم یمعنو ایو  ی، علم یماد یاخذکمکها. 

به  ............................... تحصیالتمیزان  ................تولد سال  ........محل صدور  .........        شماره ملی.........شماره شناسنامه ..................پدر نام .................... نام خانوادگی :ضمنا آقای

 شود.انتخاب و معرفی می باشگاه رئیسبه عنوان   ..............................تلفن   ............................................................................................. نشانی )محل سکونت (

 ..................... تولد سال................محل صدور ....................... شماره ملی.....................  شماره شناسنامه ....................نام پدر .............................. نام خانوادگی :آقای و همچنین

 با پیشنهاد رییس باشگاه  ............................................تلفن  ........................................................................... به نشانی )محل سکونت ( .......................... تحصیالتمیزان 

 .شودمی انتخاب و معرفی باشگاه دبیربه عنوان 

 نام وامضای متقاضیان تاسیس )هیات رییسه(: 

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف
شماره 

 شناسنامه
 محل تولد ره ملیشما

محل 

 صدور
 امضاء

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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 تعالیبسمه
 

  باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه ای ایرانباشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه ای ایران  رئیسهرئیسهفرم صورتجلسه هیئتفرم صورتجلسه هیئت
  

با حضور تمامی اعضاء در محل مرکز تشکیل شد و به اتفاق  باشگاهرییسه هیات جلسه مجمع عمومی............................... مورخ............................... در ساعت

 آراء، تصمیمات زیر اتخاذ شد :
 مورد تصویب قرار گرفت. ءفصل و به اتفاق آرا 4در ماده و  44بر مشتمل ................................................. الف ( اساسنامه

 جلسه، قبول سمت نمودند.و با امضای ذیل صورت هسال برگزیده شد 4 مدت رایح زیر برییسه باشگاه به شرب ( اعضای هیات

  

 باشگاه دبیر: ................................ 6 باشگاهرییس : ........................ 1

 امناء( هیئترییسه ) هیئتعضو : ....................... 7 امناء( هیئترییسه )هیئت عضو : ............................... 2

 امناء( هیئترییسه ) هیئتعضو : .................... 8 امناء( هیئترییسه ) هیئتعضو : ................................ 4

 امناء( هیئترییسه ) هیئتعضو : ...................... 9 امناء( هیئتعضو هیئت رییسه ): .......................... 3

  امناء( هیئترییسه ) هیئتعضو : ................................ 1

 

 

مقرر  ،یس باشگاهن تفویض اختیار وکالت تام با حق توکیل غیر و نمایندگی به ریو ضمقرار گرفت رییسه ج ( سرمایه و دارایی باشگاه در اختیار هیات

رییسه پیگیری و انجام ربط و اخذ مجوزهای مورد نیاز، ثبت باشگاه را به نمایندگی از هیاتشد اقدامات الزمه قانونی در زمینه مراجعه به ادارات ذی

 دهد.

 یافت. خاتمه ............ جلسه در ساعت 

 

 : )امناء( رییسهانوادگی و امضای هیئتنام و نام خ

 

 باشگاه دبیر: ................................ 6 باشگاهرییس : ........................ 1

 امناء( هیئترییسه ) هیئتعضو : ....................... 7 امناء( هیئترییسه )هیئت عضو : ............................... 2

 امناء( هیئترییسه ) هیئتعضو : .................... 8 امناء( هیئترییسه ) هیئتعضو : ................................ 4

 امناء( هیئترییسه ) هیئتعضو : ...................... 9 امناء( هیئتعضو هیئت رییسه ): .......................... 3

  امناء( هیئترییسه ) هیئتعضو : ................................ 1
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  رانرانییاا  ییو بوم گردو بوم گرد  ستستییزز  ططیی،مح،محییباشگاه گردشگرباشگاه گردشگررییسه رییسه صورت جلسه هیاتصورت جلسه هیات

 

 رییسهبا حضور تمامی اعضای هیات....................................... باشگاه رییسهاتجلسه هی.........................مورخ.........................ساعت در

 تصمیمات زیر اتخاذ شد:تشکیل شد و به اتفاق آراء،  باشگاهگان زیر( در محل کنند) امضاء

سال برگزیده  4مدت  بهباشگاه به سمت دبیر  با پیشنهاد رئیس باشگاه  .............................آقای  به سمت رئیس باشگاه و  ......................آقای  .1

 شدند و با امضاء صورتجلسه، قبولی خود را اعالم نمودند.

به عنوان ........................آقای باشگاه و رئیس عنوان به   ................. انآقای مشترک تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضاء .2

 صادر خواهد شد. ...................................سایر مکاتبات با امضاء دبیر یا رییس معتبر بوده،  ......................ممهور به مهرباشگاه دبیر 

امات اقد جوزهای الزم و اداره امور باشگاه،اختیار تام داده شده تا بر طبق اساسنامه نسبت به اخذ م   ......................رییسه به آقای از سوی هیات .4

 .الزمه قانونی را انجام دهند

های کمیسیون ملی هنمایندگی و وکالت تام اعطاء نمود تا ضمن مراجعه به دبیرخانه باشگا.......................... آقایبه رییسه به اتفاق آراء، هیات .3

رالیه با قبول سمت، متعهد به انجام وظایف و ایران، اقدامات الزمه قانونی را در زمینه ثبت باشگاه و امضاء دفاتر مربوطه انجام دهد. مشا –یونسکو 

 اعمال اختیارات تفویضی شد. 

 خاتمه یافت.  ......................جلسه در 

 رییسه :تنام و نام خانوادگی و امضای هیا

 

 باشگاه دبیر: ................................ 6 باشگاهرییس : ........................ 1

 امناء( هیئترییسه ) هیئتعضو : ....................... 7 امناء( هیئترییسه )هیئت عضو : ............................... 2

 امناء( هیئترییسه ) هیئتعضو : .................... 8 امناء( هیئترییسه ) هیئتعضو : ................................ 4

 امناء( هیئترییسه ) هیئتعضو : ...................... 9 امناء( هیئتعضو هیئت رییسه ): .......................... 3

  امناء( هیئترییسه ) هیئتعضو : ................................ 1
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  رانرانییاا  ییو بوم گردو بوم گرد  ستستییزز  ططیی،مح،محییباشگاه گردشگرباشگاه گردشگرتعهدنامه رئیس تعهدنامه رئیس 
 

رییسه که تمامی مطالب فرم مشخصات انفرادی خود و اعضای هیات دارمبدینوسیله اعالم می  .............................  اینجانب     

 صحت مدارک ارائه می نمایم.با را به طور صحیح و با صداقت کامل تکمیل نموده و نیز 

 می شوم که موارد ذیل را رعایت نمایم: همچنین متعهد   

هر گونه تغییرات در نام مصوب، نشانی)دفتر اصلی ،شعبه و یا نمایندگی(، موضوع  فعالیت و همچنین تغییرات در ارکان  -1

 اساسنامه باشگاه را با هماهنگی آن دبیرخانه انجام دهم.

های کمیسیون تنظیم و حداکثر تا نیمه ماه بعد به دبیرخانه باشگاهماه گزارش کامل فعالیت باشگاه را تهیه و  6در پایان هر  -2

 ایران  ارائه و رسید دریافت نمایم. -ملی یونسکو

ایران را  -های کمیسیون ملی یونسکوهای مندرج در اساسنامه، دبیرخانه باشگاهدر مورد شروع و اقدام هر کدام از فعالیت -4

های انتشاراتی، مطبوعاتی و تبلیغاتی را در اولین فرصت ارسال شده از قبیل فعالیتاممطلع و گزارش و یا نمونه کارهای انج

 نمایم.

چنانچه در هر زمان دلیل و یا مدرکی به دست آید که خالف ادعا و مندرجات پرسشنامه و یا مدارک ارائه شده را ثابت کند، 

طرح پرونده در هیات خودداری نماید و چنانچه بعد از صدور  ایران حق دارد از  -های کمیسیون ملی یونسکو باشگاه دبیرخانه

مجوز این امر محرز شد، نسبت به تعلیق، توقف فعالیت و یا ابطال آن اقدام نماید و اینجانب حق هیچ گونه ادعا و اعتراض علیه 

 ایران ندارم. -یسیون ملی یونسکو کم

 

 

 

 

 

 ..................... نام و نام خانوادگی:

 

 امضاء
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  ها: ) رییس باشگاه(ها: ) رییس باشگاه(ارائه مشخصات افراد حقیقی متقاضی تشکیل  باشگاهارائه مشخصات افراد حقیقی متقاضی تشکیل  باشگاه  رمرمفف

                                                                                                                                       :و تحصیلی  مشخصات فردی -1  

 کد ملی :
 :  تاریخ تولد

 ل تولد : مح
 نام : 

 نام خانوادگی:  

 نام پدر :  وضعیت تاهل:  شماره شناسنامه: 

 نشانی محل کار:  تماس:  شماره

 پست الکترونیکی:  تماس ضروری:  شماره

 

 سوابق تحصیلی: -2

 معدل

 

 

کشور/ شهر 

 محل تحصیل
 نام واحد آموزشی

 مدت تحصیل
 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 از تا

       

       

 

 

 : سوابق حرفه ای  -3

 نام سازمان / شرکت

 مدت همکاری
 سمت

نوع فعالیت 

)قراردادی، 

 رسمی و ...(

پاره وقت/ تمام 

 وقت/ مشاوره
مجموع  تا از

 ماه سال ماه سال به ماه

         

         

         

         

 سوابق علمی و پژوهشی :  -4

 سال شروع شده نام کتب منتشر

 

 سال پایان

 

 ناشر
 توضیحات
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  مرجع نظارتمرجع نظارت

ایران  -مستقر در دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکونظارت ، هیئت نمایدمی ها نظارتامور و فعالیت باشگاهبر که مرجع نظارتی 

 . خواهد بود

به مرجع  نه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالیمکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی ساال باشگاه -1ماده 

حسب مورد، یادشده، ی و مالی را بنا به درخواست مرجعهای عملکرد اجرایو نیز در طی سال، سایر گزارش ط ارائهنظارتی مربو

ای اطالع عموم، در محدوده ای از گزارش ساالنه مذکور برنسبت به انتشار خالصهباشگاه موظف است همچنین  تقدیم نماید.

 .جغرافیایی فعالیت خود اقدام کند

 .مرجع نظارتی مربوط را به اطالعات و اسناد خود فراهم کند موظف است امکان دسترسی بازرسان باشگاه -2ماده 

 .نماینداسناد و اطالعات مذکور را بررسی  ،باشگاهو صرفًا در محل دفتر  باشگاهبازرسان نیز باید در حضور نماینده 

مگر به  ،ی بازرسیدر راستا باشگاهخارج کردن اسناد از  ه وظایف سازمان خللی وارد نیاید.ای باشد که بنحوه بررسی باید به گونه

  .حکم مرجع قضایی صالح، ممنوع است
 

 

 


