
  

  باسمه تعالی

  

   باشگاه صور تجلسه تاسیس 

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

  

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل ،  به اسامی مشخصات مندرج در برگ پیوست و با تسلیم مدارك الزم ضمن التزام به رعایت 

، کانونها و  ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات 9و 5اصول وضوابط فرهنگی وتحقق اهداف پیش بینی شده در مواد 

  .....................................انجمنهاي فرهنگی ونظارت بر فعالیت آنها متقاضی تاسیس :.........................................................................

.................................................................................................................... به نشانی : .....................................................................

  میباشیم.

  : خالصه اهداف و موضوع فعالیت

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

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

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

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

 .......................................................خانم/آقاي  نام ................................... ..............    نام خانوادگی ...............................  نام پدر ..

ملی ...................................  محل صدور .............................سال تولد شماره شناسنامه....................................  شماره 

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

  ........................................................................................................شغل فعلی میزان تحصیالت ................................................................

 شماره .................................

 تاریخ....................................

 پیوست ...............................



به نشانی (محل سکونت ) 

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

  :...........................انتخاب و معرفی می شود . رییس کل........به عنوان ..................تلفن ............................................... ......................

  نام وامضاي متقاضیان تاسیس (موسسان ):
  

1-...........................................                            ..............................4-...............................................................  

2-                            . .......................................................................5-................................................................  

3-                             . .....................................................................6 -...............................................................  

  نام و مشخصات متقاضیان تاسیس (موسسان)

  نام پدر  خانوادگی نام  نام  ردیف
شماره 

  شناسنامه
  محل صدور  محل تولد  شماره ملی

1                

2                

3                

4                

5                

  .......................................................................» باشگاه موسسین  « صورت جلسه مجمع عمومی 

ساعت                  مورخ     /     /        سین مرکز/        13در  س سه مجمع عمومی مو شگاه  جل سان در محل      با س ضور کلیه مو با ح
  مرکز تشکیل شد و به اتفاق آرا تصمیمات زیر اتخاذ شد :

مشتمل بر ................... ماده و در ......... فصل  ......................................................» فرهنکی هنري     باشگاه مرکز / « الف ) اساسنامه 
  و به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

ضاي هیئت مدیره مرکز /   شگاه  ب ) اع صور         با ضاي ذیل  شدند و با ام سال برگزیده  شرح زیر به مدت.....  سمت    به  سه قبول  ت جل
  اساسینامه همخوانی داشته باشد.) 19نمودند.( این بند با ماده 



1          .....................................(٣) ..................................              ٢................................. (  

هیئت مدیره قرار گرفت و ضمن تفویض اختیار وکالت تام با حق توکیل غیر و نمایندگی  در اختیار باشگاه ج ) سرمایه و دارایی مرکز / 
شگ به هیئت مدیره مقرر گردید اقدامات الزمه قانونی در زمینه مراجعه به ادارات ذي ربط و اخذ مجوزهاي مورد نیاز و ثبت مرکز /    اه با

  را هیئت مدیره پیگیري و انجام دهد.
  شار   .......................................... براي درج آگهی هاي مرکز تعیین شد .      د) روزنامه کثیراالنت

       /جلسه در ساعت  .............................. خاتمه یافت .  
  نام و نام خانوادگی و امضاي هیئت موسس :

1          .....................................(٣.......................              ) ...........٢................................. (  

  امضاي هیأت مدیره :
  

  باسمه تعالی

      » ................................................................باشگاه  « صورت جلسه هیئت مدیره 

ساعت.................... مورخ    شگاه  جلسه هیئت مدیره مرکز/   13   /     /    در  با حضور    .......................................................... با

شگاه   کلیه اعضاي هیات مدیره ( امضاء کنند گان زیر ) در محل مرکز /   تشکیل شد و به اتفاق آرا تصمیمات زیر اتخاذ     با

  گردید :

دبیر  خانم / آقاي ................................. به ســمت و کلیس ئ..................... به ســمت رخانم / آقاي......................... .1

 سال برگزیده شدند و با امضاي صورتجلسه قبولی خود را اعالم نمودند. .......به مدت  باشگاه کل 

  ................................................. مدیرعاملکلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادهاي تعهد آور با امضاي خانم / آقاي. .2

شگاه  ........................................   به میا) یکی از اعضاي هیأت مدیره ممهور   -(و سایر مکاتبات   معهر با تبر بوده 

شگاه     ضاي دبیر کل با صادر خواهد با ام سنامه     28( این بند باید با ماده  شد.  ...........................................  سا ا

 همخوانی داشته باشد.)



آقاي.......................................... اختیار تام داده شده تا بر طبق اساسنامه نسبت      از سوي هیات مدیره به خانم /  .3

شگاه   به اخذ مجوزهاي الزم و اداره امور مرکز / ضمنا اختیارات هیات  اقدامات الزمه قانونی را انجا با م دهند 

 مدیره به موجب مفاد اساسنامه به نامبرده تفویض شد .

ــمن           هیات مدیره به اتفاق آراء به خانم /       .4 آقاي..................................... نمایندگی و وکالت تام اعطا نمود تا ضـ

شرکتهاي اقدامات الزمه قانونی را در زمینه ثبت   شگاه  و امضاي دفاتر مربوطه انجام دهد.   مراجعه به ثبت  با

  مشارالیه با قبول به سمت متعد به انجام وظایف و اعمال اختیارات تفویضی گردید. 

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

  نام و نام خانوادگی اعضاي هیئت مدیره :

  

  

  

 سمت :                                                          .1
 سمت :                                                          .2
 سمت :                                                          .3
 سمت :                                                          .4
 سمت :                                                           .5

  

  

  

 


