
  بسمه تعالي
  اساسنامه مجمع خيرين سالمت كشور

  :كليات و اهداف -فصل اول
  1ماده

ناميده » مجمع«نام سازمان مردم نهاد مورد نظر مجمع خيرين سالمت كشور است كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار
  .مي شود

  2ماده 
غير دولتي بوده و در موضوع بهداشت و درمان با رعايت  كامل كليه فعاليت هاي مجمع غير سياسي و غير انتفاعي : نوع فعاليت

  .قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران و اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود
  3ماده 

  .محدوده فعاليت م جمع در سطح ملي است
  4ماده
نبش ميدان   -وردي شماليابتداي خ سهر -تهران: شهرستان تهران به نشاني  -تهران: مركز اصلي مجمع در استان: محل

طبقه دوم واقع است و در صورت لزوم مي تواند پس از كسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات  -20پالك  -شهيد قندي
  .در ساير  نقاط داخل يا خارج كشور شعبه يا دفتر نمايندگي ايجاد نمايد

  5ماه 
كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  مجمع تابعيت  جمهوري اسالمي ايران را دارد و: تابعيت

  .اعالم مي دارند
  6ماده 

  .مدت فعاليت مج مع از تاريخ تأسيس به مدت نامحدد مي باشد
  7ماده

ه و ريال مي باشد كه از سوي هيأت مؤسس تماماً پرداخت شد 000/000/10دارايي اوليه مجمع اعم از منقول و غير منقول مبلغ 
  .در اختيار مجمع قرار گرفته است

  8ماده
هيأت مؤسس مجمع اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل قيام نموده اند و بعد از تأسيس تحت عنوان مؤسس 

  .مسئوليتي نخواهند داشت
  9ماده

  :اهداف مجمع عبارتند از
  كليات: الف

و برنامه ريزي براي بهره گيري صحيح از كمك ها، مشاركت فراهم آمدن امكان شناسايي و ساماندهي خيرين سالمت كشور 
  . هاي مردمي و هدايت ك مك ها به اولويت هاي ملي در حوزه سالمت

  روش اجراي هدف: ب



احداث، تميل، ترميم ، تجهيز و همياري در امر مراكز بهداشتي و درماني كشور  مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان وآموزش  -1
ي در اداره، مددكاري و توسعه برنامه هاي مراكز آموزشي، درماني،تحقيقاتي و پژوهشي مورد تأييد وزارت هميار -2پزشكي 

تالش در جهت ايجاد هم اهنگي و وحدت رويه و حمايت معنوي و قانوني از فعاليت هاي  -3بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ردي از اهداف نيازمند كسب مجوز از دستگاه خاصي باشد چنانچه اجرايي نمودن موا. مؤسسات خيريه در بخش سالمت كشور
  .اقدام پس از كسب مجوز صورت مي گيرد

   10ماده
پرداخت حق  -5التزام به قانون اساسي -4اشتهار حرفه اي -3پذيرش اساسنامه -2تابعيت جمهوري اسالم  -1:شرايط عضويت

  موافقت هيأت مديره -6عضويت
  :انوع عضويت

  .داراي شرايط عضويت هستند ايشان داراي حق رأي و كانديداتوري هستندكساني كه : رسمي
افرادي كه فاقد شرايط عضويت هستند وليكن مي توانند در پيشبرد اهداف مثمر ثمر واقع شوند ايشان فاقد حق رأي : غير رسمي

  .و كانديداتوري در هيأت مديره و بازرسي هستند
  

  ساختار -فصل دوم
  11ماده

  بازرس -4مدير عامل -3هيأت مديره -2مجمع عمومي -1: عبارتند ازاركان مجمع 
  12ماده

  :مجمع عمومي مؤسس همان هيأت مؤسس بوده و وظايف ذيل را داراست
 انجام اقدامات اوليه براي تأسيس؛ -1

 تهيه طرح اساسنامه و تصويب آن؛ -2

 انتخاب اولين مديران و بازرسان مجمع؛ -3

جمع عمومي مؤسس در بار اول با حضور نصف بعالوه يك اعضاء بوده و در صورت عدم اكثريت الزم  جهت تشكيل م: 1تبصره 
  .حد نصاب اكثريت الزم، در بار دوم با حضور يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت

تصميمات مجمع عمومي مؤسس با اكثريت دو سوم آراء حاضرين با تأييد مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصي اتخاذ : 2تبصره
  .مي مي شودو رس
  13ماده 

  :مجمع عمومي عادي
مجمع عمومي متشكل از كليه اعضا مي باشد و عاليترين مرجع تصميم گيري است كه به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل 

  .مي گردد
  14ماده 

ول رسميت جلسه با حضور نصف به عالوه يك اعضاء در بار ا. مجمع عمومي عادي ساالنه در ارديبهشت ماه تشكيل خواهد شد
  .يافته و با حضور هر تعداد اعضاء در بار دوم تشكيل و رسمي خواهد بود



اكثريت الزم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي نصف به عالوه يك آراء حاضرين در جلسه رسمي مجمع مي : 1تبصره 
ورتي كه در دعوت نخست اكثريت  در ص. باشد مگر در خصوص انتخاب مديران يا بازرسان كه با رأي اكثريت نسبي خواهد بود

  .روز تشكيل و با هر تعداد  از اعضاي حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت) ده(10حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداثل 
يا به ) ها(مجمع عمومي عادي ممكن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيأت مديره يا بازرس : 2تبصره

روز به درخواست اعضاء مبني بر برگ زاري  20اء در صورتي كه هيأت مديره يا بازرس ظرف مدت درخواست يك پنجم اعض
  .تشكيل مي گردد. مجمع عمومي عمل ننمايد

روز قبل از  40روز و حداكثر  10دعوت براي مجمع عمومي عادي از طريق درج آگهي در روزنامه كثيراالنتشار  حداقل : 3تبصره
  .كتبي صورت مي پذيرد برگزاري مجمع و با دعوت

  .روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهي ها روزنامه ايران مي باشد: 4تبصره
  15ماده 

  :وظايف مجمع عمومي عادي
 ؛)اصلي و علي البدل(انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان  -1
 ؛)ها(استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس  -2
 تعيين خط مشي كلي مجمع؛ -3

 تصويب يا رد پيشنهاد هاي هيأت مديره؛بررسي و  -4

 تصويب ترازنامه و بودجه مجمع؛ -5

 تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها؛ -6

 عزل اعضاي هيأت مديره و بازرسان؛ -7

 تعيين حق عضويت؛ -8

 تصويب انتشار نشريه؛ -9

  16ماده 
  :مجمع عمومي فوق العاده

  :تشكيل خواهد شد مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير
 با در خواست اكثريت اعضاي هيأت مديره يا بازرس؛ -1

روز به درخواست اعضا مبني بر  20با درخواست يك پنجم اعضاء در صورتي كه هيأت مديره يا بازرس ظرف مدت  -2
 .برگزاري مجمع عمومي عمل ننمايد

رايط مجمع عمومي عادي مي باشد و در بار دوم اكثريت الزم جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده بار اول همان ش: 1تبصره
  .با حضور بيش از يك سوم اعضاء كه حق رأي دارند تشكيل گردد

  .تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با آراي دو سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود: 2تبصره 
  17ماده 

  :وظايف مجمع عمومي فوق العاده
 تبصويب اساسنامه -1

 ا رد انحاللبررسي و تصويب ي -2



 تغيير در ميزان سرمايه  -3

 انحالل قبل از موعد -4

 هر گونه تغيير در ماهيت -5

  18ماده 
  .مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شوند

قبولي نامزدي خود در مجمع اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كانديداهاي هيأت مديره و بازرسان باشند و با اعالم : 1تبصره
  .عمومي انتخاب خواهند شد

  .رئيس هيأت مديره رئيس هيأت رئيسه مجمع عمومي خواهد بود مگر اينكه موضوع عزل يا انتخاب هيأت م ديره باشد: 2تبصره 
  .مجامع عمومي عادي، عادي فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت كشور برگزار مي شود:3تبصره 

  19ماده 
  :هيأت مديره

  .نفر عضو علي البدل خواهد بود 2نفر عضو اصلي و  7مجمع داراي هيأت  مديره اي مركب از 
جلسات هيأت مديره با حضور بيش از نصف اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء حاضرين معتبر :  1تبصره

  .خواهد بود
 2يست  و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطالع قبلي تا شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات ضرور: 2تبصره

  .جلسه متناوب در طول سال در حكم استعفاي عضو غايبت خواهد بود 2جلسه متوالي يا 
  .روز قبل از تشكيل  جلسه به صورت قانوني انجام پذيرد 7دعوت از اعضاي هيأت مديره مي بايست حداقل :3تبصره 

  20ماده 
استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيأت مديره يا بازرس عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيأت  در صورت

  .مديره يا بازرسي به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود
لبدل نيز موجب در صورتي كه تعداد هيأت مديره يا بازرسي به هر دليل كمتر از تعداد اعضا اصلي شود و و رود اعضا علي ا

تكميل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومي حسب مورد به صورت عادي يا به صورت فوق العاده در مهلت قانوني جهت 
  .تكميل تعداد باقيمانده اعضا برگزار خواهد گرديد

  21ماده 
رت يا دعوت كتبي يا تلفني بار تشكيل مي گردد بنا به ضرو 2هيأت مديره عالوه بر جلساتي كه به طور مرتب و حداقل ماهي 

  .رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد
  .نحوه تشكيل جلسه فوق العاده به موجب آئين نامه داخلي است كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد: تبصره
  22ماده 

رئيس، يك نفر نائب اعضاي هيأت مديره در اولين  جلسه اي كه بعد از انتخاب شدن تشكيل مي دهند از بين خود يك نفر 
حدود اختيارات آنها را اساسنامه يا آئين نامه اي كه به تصويب مجمع عمومي . رئيس و يك نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود

  .اعضاي خواهد رسيد مشخص مي نمايد
را به سمت  مدير هيأت مديره موظف است پس از تعيين سمت ها، حداكثر تا يك هفته از بين خود يا خارج يك نفر : 1تبصره

  .عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين كند



  مدير عامل نمي تواند در عين حال رئيس هيأت مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم اعضاي مجمع عمومي: 2تبصره 
  .هاي مذكور عزل كندهيأت مديره در هر موقع مي تواند افراد فوق الذكر را از سمت : 3تبصره 
  .هيأت مديره در صورت لزوم مي تواند سمت هاي ديگري براي ساير اعضاي هيأت مديره تعريف نمايد: 4تبصره 

  23ماده 
  .انتخاب مجدد اعضاء هيأت مديره براي دوره هاي بعدي بالمانع است. سال انتخاب خواهند شد 2هيأت مديره براي مدت 

  24ماده 
  :قانوني مجمع بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذيل مي باشدهيأت مديره نماينده 

حفظ و حراست اموال  منقول و غير منقول، رسيدگي به حساب ها، پرداخت ديون و وصول مطالبات، اجراي مصوباتمجامع 
اداري و ثبتي در كليه مراحل قانوني در  عمومي، افتتاح حساب در بانك ها طي انجام تشريفات قانوني، تعقيب جريانات قضايي،
و در صورت اقتضاء تفويض و ) مصالحه(محاكم، تعيين حكم و تعيين  و كيل و عزل آن، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش 

واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل و ساير وظايفي كه بر اساس 
ساسنامه به هيأت مديره واگذار گرديده، به طور كلي هيأت مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد ا

  .نقل و انتقال اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد پس از تصويب  مجمع به نام مجمع انجام دهد
پايان تصدي خود، از مجمع عمومي عادي به منظور انتخابات هيأت مديره و ماه قبل از  3همچنين هيأت مديره موظف است 

هيأت مديره قبل از درج آگهي در روزنامه كثيراالنتشار بايد دستور كار مجمع عمومي، زمان و مكان . بازرس جديد دعوت نمايد
وز قبل از پايان تصدي خود نتيجه ر 40برگزاري و فهرست اسامي اعضاي را به تأييد مرجع صدور پروانه برساند و حداكثر 

  .انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعالم نمايد
جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صالحيت خاص مجمع :  1تبصره 

رعايت حدود اهداف و اساسنامه را دارا مي عمومي اعضاء است، هيأت مديره كليه اختيارات الزم براي اداره ام ور مشروط به 
  .باشد

 000/000/10هيأت مديره پس از تصويب مي تواند در انجام معامالت و يا پرداخت هزينه هاي  جاري مجمع تا مبلغ  : 2تبصره 
  .ريال بدون تصويب م جمع عمومي رأساً اقدام نمايد

  25ماده 
البدل مي باشد كه در مجمع عمومي عادي با رأي كتبي و براي مدت يك  نفر بازرس علي 2نفر بازرس اصلي و  2مجمع داراي 

  .انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است. سال انتخاب مي گردند
  26ماده

  :اشخاص ذيل نمي توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند
 .محروم شده باشندكساني كه به علت ارتكاب جرم و به موجب حكم قطعي دادگاه از حقوق اجتماعي كالً و يا بعضاً  -1
 مديران و مدير عامل مجمع -2

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

 2همسر اشخاص مذكور در بند  -4
  
  



  27ماده 
  :وظايف بازرس به شرح ذيل است

 بررسي كليه اسناد  و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي -1

 ت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطالع مجمع عموميمطالعه گزارش ساالنه هيأ -2

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

اظهار نظر كتبي در براه صحت صورت دارايي، عملكرد و مطالب و اطالعاتي كه هيأت مديره و مديران در اختيار  -4
 .مجمع عمومي گذاشته اند

 .ساير وظايفي كه اساسنامه و قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است -5
  .بازرس مي تواند بدون داشتن حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت نمايد: تبصره
  28ماده 

مدارك و اطالعات بازرس مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات مجمع انجام داده و اسناد و 
  .مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده مجمع عمومي را بنمايد

  29ماده 
هيأت مديره، مدير عامل و بازرسان تا زماني كه  جانشين آن ها از سوي مجمع عمومي انتخاب نشده اند در مسئوليت خود باقي 

  .دخواهند بو
  30ماده 

مدير عامل باالترين مقام اجرايي مجمع است و در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره و اساسنامه به وي تفويض مي گردد 
  .نماينده محسوب شده و ازطرف مجمع حق امضاء دارد

  .عزل مدير عامل از اختيار هيأت مديره مي باشد كه بايد مستند و مدلل باشد: 1تبصره 
دوره تصدي مدير عامل از مدت مسئوليت هيأت مديره بيشتر نخواهد بود وليكن انتخاب مجدد او طبق مقررات اين : 2تبصره

  .اساسنامه بالمانع ميباشد مدير عامل در صورت انقضاء مدت تصدي موظف است تا تعيين جانشين، وظايف محوله را انجام دهد
ا امضاي مدير عامل و خزانه دار و در غيبا خزانه دار با امضاي رئيس هيأت مديره كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور ب: 3تبصره 

  .و با مهر مجمع معتبر خواهد بود
  
 


