
 باشگاه ها:  اساسنامه ي تشکیل فرم 

  باسمه تعالی

  

       باشگاهاساسنامه 

  

  شنهادي :ینام هاي پ

 1           (               2     (                       3     (                        4     (                 5  (  
بر اســاس مبانی اصــیل ایرانی و اســالمی  آموزش، علم و اشــاعه  ســطح دانش و بینش عمومی و اعتاليبه انگیزه ارتقاي 

سالمی ایران و      مطروحه اهداف  سی جمهوري ا سا سکو    فرهنگی مطروحه در قانون ا سیون ملی یون  –چارچوب هاي کمی

ــات    ایران  ــس ــیس موس ــوابط حاکم بر تأس ــوري و ض ــوعه کش و مراکز فرهنگی و بر طبق  با التزام به رعایت مقررات موض

شرایط پیش    سنامه     مشخصات و  سا شگاه  ........................................................................................................  بینی شده در این ا با

  تشکیل گردید.
  

  کلیات ، تعاریف ، اهداف و موضوع فعالیت –فصل اول 

شگاه     ) نام1ماده  شگاه  : با شد و براي اختصار ذیالً   ................................ ........................... با شگاه  می با نامیده می   با

  شود.

غیر سیاسی و غیر صنفی     ،علمی، آموزشی، فرهنگی و هنري، مقاصد غیر تجاري  که با اهداف  باشگاه  ) نوع 2ماده 

  است . فاعی/غیر انتانتفاعی ،تأسیس شده

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



باشــگاه  مزبور   ثبت رســمی تا زمانی خواهد بود که مجوز از تاریخ صــدور مجوز و باشــگاه ) مدت فعالیت 4ماده 

سکو    شد. لغو، عدم تمدید یا عدم تأیید مجوز مربوطه ا ایران  –مورد تأیید کمیسیون ملی یون سوي  با یسیون   کمز 

    (غیر قابل تغییر) مذکور باعث پایان فعالیت باشگاه  خواهد شد

  .......................................................................................................................................: باشگاه  ینشان مرکز اصلی و)5ماده 

و نیز ایجاد شعبه یا نمایندگی و یا تعطیل آنها با تصویب موسسان و با       باشگاه  ) تغییر مرکز اصلی و نشانی   6ماده 

  بالمانع است .ایران  –باشگاه هاي کمیسیون ملی یونسکو اطالع قبلی و با تأیید دبیر خانه 

  ت:به شرح زیر اس باشگاه ) سرماییه اولیه و دارایی و منابع درآمد 7ماده 

  از سوي موسسان تأمین و پرداخت شده است. باشگاه ریال که در بدو تأسیس ............................................ الف)مبلغ 

سرمایه غیر  سایر      معادل                                      ریال نقدي و اموال منقول ب )  سان و یا  س که از طرف مو

  واگذار شده یا بشود و نیز سایر هدایا وکمک هاي بال عوض . باشگاه اشخاص حقیقی به 

  .........................................................ج) منابع درآمد باشگاه :......................................................................................................

  وع فعالیت باشگاه  به شرح زیر است :ض) اهداف و مو8ماده 

  الف) اهداف :

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ب) موضوع فعالیتها :

شگاه  ) کلیه فعالیتها و اقدامات 9ماده  ست         با سیا شوري و  ضوعه ک ستی در چارچوب قوانین و مقررات مو ، علمیهاي  بای

  تغییر)(غیر قابل . و هنري مطابق با قوانین موجود کشور انجام پذیردفرهنگی آموزشی، 

ا شگاه هاي  ب بایستی قبل از ثبت تغییرات با اطالع و تأئید دبیر خانه  باشگاه  ) هر گونه تغییر در موضوع و اهداف  10ماده 

  انجام گردد.   ایران  –کمیسیون ملی یونسکو 

با رعایت   تواند می باشــگاه  ،هاي پیش بینی شــده در اســاســنامه  ) به منظور نیل به اهداف و موضــوع فعالیت11ماده  

  مقررات مربوطه به عملیات زیر مبادرت نماید :

  . باشگاه ر و تالش به  منظور تامین هزینه هاي اي مورد نیاز و تدارك وسایل و ابزار کاـ تهیه و تأمین مواد و کااله

  . شگاه باسرمایه گذاري و مشارکت  با اشخاس حقیقی و حقوقی به منظور باال بردن سطح کارآیی و توانایی هاي  -

  انعقاد قراداد و انجام معامالت مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه . -

  بانکها و موسسات اعتباري و قبول هدایا و اعطاي جوایز به اشخاص. ، تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص  -

 


