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 كانون هموفيلي ايران
  859شماره ثبت 

 مقدمه

 انعقادي اختالالت با بيماران كليه از حمايت هدف با ايران هموفيلي جامعه نيازهاي به ساماندهي ضرورت به پاسخگوئي جهت ايران هموفيلي كانون
 اختالل با بيماران پالكت، كمبود يا و اختالل با بيماران خون، گانه 13 انعقادي فاكتورهاي از فاكتور چند يا يك فاقد كه است افرادي كليه شامل كه

 عمومي عنوان تحت اساسنامه اين در منبعد همگي كه اكتسابي يا ارثي انعقادي اختالالت ديگر و عالمتدار ناقل زنان ويلبراند، فون به موسوم انعقادي
 .است شده لتشكي المللي بين و ملي هاي عرصه در گذاري تأثير هدف با سراسري تشكيالت يك بصورت شوند، مي ناميده "هموفيلي"

  .رساند خواهد انجام به اساسنامه اين مواد اساس بر شده ذكر بيماران اجتماعي و رفاهي درماني، شرايط بهبود براي را خود تالش نهايت كانون اين

 اهداف و كليات ـ اول فصل

 1 ماده

  .دش خواهد ناميده كانون پس اين از اساسنامه متن در كه است ايران هموفيلي كانون :نام  

 .باشد مي Iranian Hemophilia Society المللي بين امور در كانون نام 

 2 ماده

 اساسنامه اين و ايران اسالمي جمهوري قوانين رعايت با و بوده خيريه و تجاري غير انتفاعي، غير غيرسياسي، كانون هاي فعاليت :نوع فعاليت 
  .كرد خواهد فعاليت

 3 ماده

 مي مديره هيئت و گرديده واقع 3 پالك شفيعي، عباس شهيد خيابان شيرازي، وصال خيابان تهران، در كانون يدفترمركز :مركزي  دفتر محل
 .كند اقدام مركزي دفتر محل تغيير به نسبت قانون رعايت با تواند

 ذيصالح مراجع ديگر و پروانه دورص مرجع اطالع به بايد آن بعدي تغييرات و مجاز امضاء صاحبان و بازرسي هيئت و مديره هيئت اعضاي اقامتگاه
  .بود نخواهد معتبر آن به استناد است، نشده داده اطالع كه مادامي و برسد

 4 ماده

  .كنند مي اعالم ايران اسالمي جمهوري نظام و اساسي قانون به را خود التزام آن اعضاي كليه و دارد ايراني تابعيت كانون :تابعيت 
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 5 ماده

  .گردد مي تشكيل نامحدود مدت براي تأسيس تاريخ زا كانون: فعاليت مدت

 6 ماده

 تماماً كانون اعضاي توسط كه باشد مي ريال هزار يكصد) ريال 000/100( مبلغ منقول غير و منقول از اعم  كانون اوليه دارايي :اوليه  دارائي
  .است گرفته قرار مؤسسه اختيار در و شده پرداخت

 7 ماده

 :از عبارتند موسسين هيئت :مؤسسين  هيئت

  .امامي حسين دكتر پرويزي، امامي، مهندس اردشيري، انوشيروان بلوهر، دكتر شهيدي، خطيب باقر چمنزاري، غالمعلي دكتر محاسب، جمال آقايان

 در مسئوليتي رانديگ يا و خود بين از مديره هيئت انتخاب و عمومي مجمع اولين برگزاري و كانون تأسيس از بعد كانون مؤسس هيئت :تبصره 
  .داشت نخواهند كانون

 8 ماده

  :باشد مي ذيل شرح به اولويت حسب بر كانون كالن اهداف: اهداف 

   درماني و دارويي خدمات ارائه جهت در تالش 1‐8

   اشتغالزايي و حمايتي خدمات ارائه درجهت تالش 2‐8

   پيشگيري و آموزشي خدمات ارائه درجهت تالش 3‐8

   توسعه و تحقيقات انجام ايبر تالش 4‐8

   اعضاء از حمايت جهت در كشوري قوانين و مقررات تصويب براي پيشنهاد و تالش 5‐8

  درمان و دارويي -1‐8
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 انعقادي اختالالت ديگر و هموفيلي بيماران داروهاي كافي و هنگام به تامين پيگيري و توانبخشي  درماني، روشهاي بهبود جهت در تالش 1‐1‐8

  

  بيماران به جامع درمان و دارويي خدمات ارائه جهت غيردولتي و دولتي مراكز به  كمك 2‐1‐8

    ذيصالح مراكز از مجوز كسب با بيمارستاني و درماني مراكز اندازي راه و تجهيز ساخت، امكان صورت در 3‐1‐8

  اشتغالزايي و حمايتي2‐8

   هموفيلي بيماران تصادياق و اجتماعي آسايش و رفاه تأمين براي تالش 1‐2‐8

   هموفيلي بيماران سالمت و بهداشت ارتقاء جهت در تالش 2‐2‐8

   المللي بين استانداردهاي اساس بر نياز مورد داروهاي ديگر و انعقادي هاي فرآورده به بيماران دستيابي جهت در تالش3‐2‐8

 و كارآفريني طرحهاي از حمايت و حمايتي هاي كارگاه ايجاد درجهت ذيربط غيردولتي و دولتي سازمانهاي ارگانها، نهادها، با تعامل 4‐2‐8
   اعضاء اشتغال

 بهره جهت در تالش و هموفيلي بيماري ناقل و بيمار دختران و زنان  اشتغال و درماني بهداشتي،  فرهنگي، اجتماعي امور به ويژه توجه 5‐2‐8
  گر بيمه سازمانهاي خدمات از آنان مندي

 فرهنگي، مختلف هاي عرصه در هموفيلي كودكان به ويژه حمايتي خدمات ارايه براي نهادها و ها سازمان مشاركت جلب براي شتال 6‐2‐8
   حقوقي و آموزشي بهداشتي، اجتماعي،

 حمايت راستاي در ها نمايشگاه و ها گردهمايي ها، همايش برگزاري همچنين و رفاهي ورزشي، تربيتي، پژوهشي، فرهنگي، فعاليتهاي انجام 7‐2‐8
   ذيربط مراجع از مجوز كسب با هموفيلي بيماران از

   كشور سراسر در هموفيلي بيماران شناسايي 8‐2‐8

   مسكن هاي تعاوني بويژه باشند هموفيلي ناقلين و هموفيلي بيماران آنها اعضا% 100 كه هايي تعاوني از حمايت 9‐2‐8

   .گردد مذكور هاي تعاوني با كانون فعاليتهاي حقوقي تداخل موجب بايست نمي 9-2-8 بند در شده تعريف حمايت :تبصره 

  پيشگيري و آموزشي 8- 3 
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 فراوردههاي ژنتيك، وراثت، بيماري، عرصههاي در مشاوره و آموزشي خدمات ارائه و آموزش و مشاوره مراكز ايجاد  به كمك  3-8-1
 با كسب مجوز از مراجع ذيصالح  هموفيلي بيماران به زندگي مهارتهاي آموزش و منزل در درمان انعقادي،

   هموفيلي نوزادان تولد از پيشگيري  جهت در معنوي و مادي  حمايت و تالش و ناقلين ثبت و شناسايي 2‐3‐8

 و هموفيلي مارانبي جامعه علمي و فرهنگي اجتماعي، درماني، مسائل با ارتباط در بروشورهايي و كتب نشريات، توزيع و تهيه انتشار، 3‐3‐8
    ذيصالح مراجع از مجوز كسب از پس  مذكور فعاليتهاي از حمايت

  توسعه و تحقيقات  4‐8

 حفظ با اساسنامه در مندرج اهداف راستاي در افزاري نرم و علمي تحقيقاتي، هاي پروژه در مشاركت يا حمايت و اجرا نظارت، طراحي، 1‐4‐8
   كانون معنوي و مادي حقوق

با كسب  آنها در عضويت لزوم صورت در و مرتبط المللي بين و اي منطقه ملي، سازمانهاي با تجربيات تبادل و ارتباط برقراري و اساييشن 2‐4‐8
   مجوز از مراجع ذيصالح 

 ويمعن و مادي كمكهاي جذب منظور به المللي بين و ملي عرصههاي در حقوقي و حقيقي اشخاص خيريه ظرفيتهاي شناسايي  3 – 4 - 8

 نرم و پيراپزشكي پزشكي، تحقيقاتي، علمي، دستاوردهاي زمينه در رساني اطالع توسعه و اطالعات آوري جمع از حمايت و ترويج  توليد، 4‐4‐8
   مربوطه افزاري سخت و افزاري

  اعضاء از حمايت جهت در كشوري قوانين و مقررات تصويب براي پيشنهاد ارايه و تالش  5‐8

 كمك راستاي در مرتبط، تخصصي كميسيونهاي اسالمي، شوراي مجلس و دولت به بيماران نيازهاي و مشكالت انعكاس هتج در تالش 1‐5‐8
   اعضاء اجتماعي و درماني و دارويي شرايط بهبود جهت در خاص قوانين تصويب به

 صدور و ها نامه آيين مقررات، تدوين به كمك راستاي در ذيربط دولتي سازمانهاي و ها وزارتخانه با ارتباط ايجاد جهت در تالش2 -5 - 8
 اعضاء اجتماعي و درماني شرايط بهبود راستاي در خاص هاي بخشنامه

 9 ماده

 : شعب و نمايندگي دفاتر
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 و كشور نقاط ساير در پروانه صدور مرجع از موافقت اخذ و 3 ماده مفاد رعايت و مديره هيئت تصويب از پس و مقررات برابر تواند مي كانون 1‐9
  .نمايد داير  شعبه يا نمايندگي دفتر كشور از خارج

  كشور داخل هموفيلي بيماران به بهتر خدمات ارائه و كانون اهداف خدمت در نيز كشور از خارج نمايندگي دفاتر 1- 1-9: تبصره 

   .است ميسر و اخذ مجوز از مراجع ذيصالح  عمومي مجمع مصوبه آنهابا وتاسيس بوده

  .گردد مي اداره دار خزانه بعنوان نفر يك و مدير بعنوان نفر يك توسط شعب يا نمايندگي دفاتر 2‐9

 در و ارسال مديره هيئت به كتبي گزارش و اجرايي برنامه صورتجلسه، و انتخاب استانها نمايندگان پيشنهاد با دفاتر داران خزانه و مديران 3‐9
 مديره هيأت رياست توسط آنها احكام مديره هيئت تصويب و استان دار خزانه ي برا كانون دار خزانه تاييد و مدير براي مديرعامل تاييد صورت
  .گردد مي صادر

 به يكماه طي راحداكثر مذكور مسئوليتهاي احراز شرايط واجد افراد نتوانند استانها گردهمايي در منتخب نمايندگان صورتيكه در1‐3‐9تبصره 
    .نمايد اقدام راسا ميتواند مديره هيئت دهند، پيشنهاد مديره هيئت

  .نمايد مي فعاليت استان دفتر نظارت تحت و مديره هيئت تاييد از پس استان، دفتر مدير درخواست با شهرستان نمايندگي دفاتر4‐9

 خزانه معرفي با آن دار خزانه و استان دفتر مدير معرفي با استان نمايندگان از خارج يا استان نمايندگان بين از شهرستان دفتر مسئول1 ‐4‐9 :  تبصره
    .گردند مي منصوب مديره هيئت تصويب با و استان دار

 منتخب نمايندگان اكثريت پيشنهاد به دفاتر داران خزانه عزل و  مديرعامل يا منتخب نمايندگان اكثريت پيشنهاد به شعب و  دفاتر مديران عزل 5‐9
  گردد مي قطعي  آن تصويب و مديره هيئت به مستند داليل ذكر با كتبي تقاضاي ارائه از پس كانون دار خزانه يا

 دار خزانه يا و استان دار خزانه پيشنهاد به آن دار خزانه و عامل مدير يا  و استان مدير پيشنهاد به شهرستاني دفاتر مديران عزل 1‐5‐9 :  تبصره
    .گردد مي قطعي  آن تصويب و مديره تهيئ به مستند داليل ذكر با كتبي تقاضاي ارائه از پس كانون

  .باشند مي خود استان جغرافيايي محدوده در مديرعامل مقام قائم كانون شعب و استاني نمايندگي دفاتر مديران  6‐9

 ئتهي توسط عادي عمومي مجمع در تصويب از پس و تدوين مديره، هيئت توسط شعب و نمايندگي دفاتر هاي نامه آئين و وظايف شرح 7‐9
  .گردد ارسال پروانه صدور مرجع به بايست مي نيز ها نامه آئين كليه تصوير. گردد مي ابالغ شعب و نمايندگي دفاتر به مديره
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 10 ماده

 اعضاء عضويت

 :باشد مي زير شرح به عضو نوع سه داراي كانون

  افتخاري عضو 3‐10          وابسته عضو   2‐10       پيوسته عضو 1 – 10

  پيوسته عضايا 1‐10

 در. باشند مي مبتال اساسنامه مقدمه در شده تصريح انعقادي مشكالت از يكي به درماني مراكز معرفي اساس بر كه است داوطلبي افراد كليه شامل
 محسوب پيوسته عضو بيمار، از نمايندگي به قانوني قيم يا ولي،  مادر يا پدر قانوني سن به رسيدن زمان تا باشد نرسيده قانوني سن به بيمار صورتيكه

  .شود تبديل وابسته عضويت به ميتواند قانوني ولي پيوسته عضويت قانوني، سن به بيمار رسيدن از پس. گردد مي

   وابسته اعضاي 2‐10

 زندگي رايطش بهبود جهت در كانون،  عضويت داوطلب و شده، شناخته هموفيلي ناقل كه دختراني و زنان ، بيماران يك درجه خانواده شامل
  .باشند مي هستند كانون اهداف تحقق راستاي در هموفيلي بيماران

  افتخاري اعضاي 3‐10

 كانون اهداف تحقق راستاي در هموفيلي، بيماران زندگي شرايط بهبود جهت در فعاليت داوطلب و مند عالقه حقوقي و حقيقي اشخاص كليه شامل
  .باشند مي

 11  ماده

 عضويت شرايط

  پيوسته اعضاء براي عضويت يطشرا 1‐11

   ايراني تابعيت داشتن 1‐1‐11

   عضويت كتبي درخواست ارائه 2‐1‐11
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   آن رعايت و ايران هموفيلي كانون اساسنامه قبول 3‐1‐11

   كشور سراسر در هموفيلي هاي درمانگاه از يكي معتبر درماني كارت ارائه 4‐1‐11

   .باشد انعقادي اختالالت ساير و هموفيلي بيماران از حمايت صرفاً آنها فعاليت موضوع كه حمايتي هاي انجمن در عضويت عدم 5‐1‐11

  وابسته اعضاء براي عضويت شرايط 2‐11

   ايراني تابعيت داشتن 1‐2‐11

  عضويت كتبي درخواست ارائه 2‐2‐11

   آن رعايت و ايران هموفيلي كانون اساسنامه قبول 3‐2‐11

  تمام سال 18 داشتن 4‐2‐11

  عضويت حق پرداخت 5‐2‐11

  قانوني ممنوعيت عدم 6 ‐2‐11

  .باشد انعقادي اختالالت ساير و هموفيلي بيماران از حمايت صرفاً فعاليت آنها موضوع كه حمايتي هاي انجمن در عضويت عدم 7‐2‐11

  افتخاري اعضاء براي عضويت شرايط  3‐11

   ايراني تابعيت داشتن 1‐3‐11

  عضويت كتبي درخواست ئهارا 2‐3‐11

  قانوني ثبت شماره بودن دارا حقوقي هاي شخصيت براي و تمام سال 18 بودن دارا حقيقي اشخاص براي 3‐3‐11

  آن رعايت و ايران هموفيلي كانون اساسنامه قبول 4‐3‐11

   عضويت حق پرداخت  5‐3‐11
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  قانوني ممنوعيت عدم  6‐3‐11

   باشد انعقادي اختالالت ساير و هموفيلي بيماران از حمايت صرفاً آنها فعاليت موضوع كه حمايتي هاي انجمن در عضويت عدم 7‐3‐11

  .باشد مي مديره هيئت عهده بر افتخاري و وابسته اعضاي عضويت رد و قبول و شرايط احراز و پيوسته اعضاي شرايط احراز 1‐3‐11 تبصره

   .است سال هر در  عمومي جمعم عهده بر عضويت حق ميزان تعيين 2‐3‐11 تبصره

   .شود مي لغو وي عضويت دهد، دست از را عضويت شرايط از يكي كه اعضا از يك هر 3‐3‐11تبصره 

 اعضاي چهارم سه حداقل تصويب و بازرسي هيئت اعضاي سوم دو حداقل درخواست با افتخاري و وابسته اعضاي عضويت لغو 4‐3‐11تبصره 
    .بود دخواه پذير مديرامكان هيئت

    .ندارند را ايران هموفيلي كانون نام به سياسي فعاليت حق كانون اعضاء از يك هيچ 5‐3‐11تبصره 

 اركان: دوم فصل

 12 ماده

 كانون اركان

  بازرسي هيئت  -3  مديره هيئت -2   عمومي مجمع -1

 13 ماده

 عمومي مجمع

 العاده فوق و عادي بصورت كشور  استانهاي در منتخب نمايندگان اجتماع از كه است كانون گيري تصميم مرجع عاليترين عنوان به عمومي مجمع
  :است آتي مواد شرح به آن تشكيل مقررات و عمومي مجمع اعضاي انتخاب چگونگي. شود مي تشكيل

  .است كشور استانهاي منتخب نمايندگان حق عمومي مجامع در تصميم اتخاذ و گيري رأي در شركت 1 ‐13

 و گيرد مي صورت.  مخفي – كتبي صورت به انتخابات هرگونه خصوص در العاده فوق و عادي از اعم عمومي مجامع تمامي در رأي اخذ 2‐13
 .شود انجام قعود و قيام يا كتبي صورت به تواند مي ديگر موارد در
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 كانديدا عمومي مجمع در كه باشد مي ناظر سه و منشي يك رئيس، نايب يك رئيس، يك از مركب اي رئيسه هيئت با عمومي مجمع اداره 3‐13
  .دارند عهده بر را مجمع اداره مسئوليت باشد، قعود و قيام صورت به تواند مي كه مجمع تصويب از پس و

   .باشند بازرسي هيئت و مديره هيئت كانديدهاي از نبايد رئيسه هيئت اعضاي 1‐3‐13 : تبصره

 .است االتباع الزم و آور الزام مخالف و موافق غايب، و حاضر از اعم اعضاء، كليه براي عمومي مجامع تمامي مصوبات  و انتخابات نتايج 4 ‐13

 بايگاني كانون در بايد مجمع مصوبات گزارش و مجمع صورتجلسه پيوست به عمومي مجمع در حاضرين اسامي ليست اصل از نسخه يك 5‐13
  .شود

 همچنين و روزنامه در درج طريق از بايست مي واضح مكان و زمان جلسه، دستور قيد با ميعمو مجمع اعضاء براي دعوت آگهي ارسال 6‐13
 اخذ و تحويل مسئوليت و گردد ارسال شعبه يا دفاترنمايندگي آدرس به قبلي عمومي مجمع صورتجلسه بعالوه سفارشي پست توسط آن ارسال
  شود بايگاني كانون در آنها رسيد و پستي ارسال قبوض  وبايستي باشد مي دفتراستاني مدير عهده بر رسيد

 پروانه صدور مرجع به مجمع صورتجلسه از نسخه يك بايست مي باشد، ذيل موارد از يكي شامل عمومي مجمع تصميمات كه مواردي در 7‐13
  .گردد ارسال ثبت اداره به آنها تأييد از پس و ارسال

   مديره هيئت انتخاب 1‐7‐13

  بازرسي هيئت انتخاب 2‐7‐13

   تصفيه نحوه و كانون انحالل 3‐7‐13

   بازرسي هيئت يا مديره هيئت اعضاي جمعي يا فردي عزل 4‐7‐13

   اساسنامه تغيير 5‐7‐13

 محل در نمايندگي دفتر مدير به كتبي اعالم ضمن بايست مي شود حاضر عمومي مجمع در نتواند دليلي هر به مجمع اعضاء از يكي چنانچه 8‐13
  شود حاضر مجمع در وي نمايندگي به تا دهد وكالت استان نمايندگان عليالبدل يا اصلي اعضاي از يكي به صرفاً شعبه يا و مايندگين دفتر

   .بگيرند بعهده را اعضاء از يكنفر وكالت توانند مي فقط الذكر فوق اعضاي از يك هر 1‐8‐13: ه تبصر
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 بين از آراء اولويت ترتيب به استانها گردهمايي منتخب نمايندگان از نفر چند يا يك قانوني تممنوعي يا فوت استعفا، صورت در2‐8‐13: ه تبصر
    .گردند مي جايگزين البدل علي اعضاي

 14 ماده

 عادي عمومي مجمع

 دعوت عدم تصور در و گردد برگزار مديره هيئت دعوت به سال، هر تيرماه پايان تا حداكثر ساله همه بايست مي عادي عمومي مجمع 1‐14
  .نمايد عمومي مجمع دعوت به اقدام رأساً است مكلف بازرسي هيئت مديره، هيئت توسط مقرر موعد در مجمع

 اول نوبت دعوت در نصاب حد حصول عدم صورت در و مييابد رسميت اعضاء از يك بعالوه نصف حداقل حضور با عادي عمومي مجمع 2‐14
 اينكه بر مشروط مييابد رسميت حاضر اعضاي از هرتعداد با دوم نوبت دعوت.  گردد مي منتشر روز21 مدت ظرف حداكثر دوم نوبت دعوت آگهي

  .گردد قيد اول نوبت دعوت نتيجه دوم، نوبت در

 اكثريت با بازرسي هيئت و مديره هيئت انتخاب در و حاضرين(  1+  نصف)  آرا مطلق اكثريت با همواره عادي، عمومي مجمع تصميمات 3‐14
  بود خواهد معتبر مجمع در حاضرين آراء بينس

 العاده فوق طور به را عادي عمومي مجمع اعضاي ضروري مواقع در توانند مي اساسنامه اين مقررات وفق كانون بازرسي هيئت و مديره هيئت 4‐14
  .گردد قيد دعوت آگهي در بايست مي دعوت علت و جلسه دستور اينصورت در و نمايند دعوت

 15 ماده

 عادي عمومي مجمع وظايف

  .است العاده فوق عمومي مجمع صالحيت در آنچه جز به كانون امور كليه به نسبت گيري تصميم 1‐15

 تعيين و اهداف به نيل راستاي در كانون هدايت منظور به مدت كوتاه و مدت دراز هاي برنامه و سياستها و مشي خط تصويب و تعيين 2‐15
  .كانون ودجهب و آينده سال اولويتهاي

 صورتهاي و درآمد ساليانه، عملكرد به نسبت تصميم اتخاذ و نظر اظهار و رسيدگي و كانون بازرسي هيئت و مديره هيئت گزارش استماع 3‐15
  .كانون ديون و مطالبات ، ها دارائي و اموال صورت مالي، تراز ها، هزينه مالي،
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 به تصميم اتخاذ جهت موضوع ارجاع و بررسي كميته تشكيل لزوم صورت در و بازرسي هيئت و مديره هيئت از شكايات به رسيدگي استماع 4‐15
  .العاده فوق عمومي مجمع يا ذيصالح مراجع

  .قبلي تصدي دوره پايان در بازرسي هيئت و مديره هيئت انتخاب 5‐15

 وظايف شرح تدوين  حقوقي، امور استانها، انتخابات بر رتنظا اقتصادي، اجتماعي، درمان،  هاي كميته جمله از تخصصي هاي كميته تشكيل 6‐15
  ...و

 و مديريتي مالي، اجتماعي، اجرائي،مددكاري هاي نامه آئين و مقررات ضوابط، جمله از مديره، هيئت پيشنهادات تصويب و بررسي 7‐15
  .ساختارسازماني

  كانون هاي عوتنامهد و ها آگهي درج بمنظور االنتشار كثير روزنامه از يكي تعيين 8‐15

  كانون افتخاري و وابسته اعضاي عضويت حق ميزان تعيين 9‐15

 16 ماده

 العاده فوق عمومي مجمع

 نشد حاصل مذكور نصاب حد اول نوبت دعوت در چنانچه و است ضروري اعضاء از 4/3 حداقل حضور العاده فوق عمومي مجمع رسميت براي
 بر مشروط. نمود خواهد تصميم اتخاذ و يافته رسميت اعضا 2/1 حداقل حضور با و شده دعوت وزر21 مدت ظرف دوم بار براي مجمع اعضاي
 تشكيل العاده فوق عمومي مجمع  مذكور، هاي نصاب حد از غير در باشد، شده قيد اول نوبت دعوت نتيجه دوم نوبت دعوت درآگهي آنكه

  .شد نخواهد

 17 ماده

 العاده فوق عمومي مجمع وظايف

  .اساسنامه مفاد در تغيير رگونهه 1‐17

 عادي عمومي مجمع سريع تشكيل و موقت اداره منظور به هيئتي تعيين و بازرسي هيئت و مديره هيئت جمعي دسته استعفاي قبول يا عزل 2‐17
  بازرسي هيئت و مديره هيئت انتخاب جهت
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  .آن تصفيه نحوه و كانون انحالل 3‐17

 يا علت ذكر با را دار خزانه يا بازرسي، هيئت مديره، هيئت اعضاي مديره، هيئت رئيس تواند مي زماني هر در العاده فوق عمومي مجمع 4‐17
  .نمايد عزل داليلي

 18 ماده

 كانون عمومي مجمع اعضاي انتخاب چگونگي

 در و يابد مي رسميت استان هر پيوسته اعضاي)  1+  نصف(  حضور با و تشكيل ساليانه بايست مي استان هر در كانون اعضاي گردهمايي 1‐18
. يابد مي رسميت عضو تعداد هر با كه گيرد انجام روز 21 مدت ظرف دوم نوبت دعوت اول، نوبت دعوت در نصاب حد حصول عدم صورت
  .گردد قيد اول نوبت دعوت نتيجه دوم نوبت دعوت در آنكه بر مشروط

 هيئت اعضاي از يكي مديره، هيئت نماينده يا مديره هيئت اعضاي از يكي از است بمرك كه استانها گردهمايي انتخابات بر نظارت هيئت 2‐18
  .دارند عهده بر را انتخابات اجراي حسن بر نظارت وظيفه كه استان در شعبه يا نمايندگي دفتر مدير و كانون بازرسي هيئت نماينده يا و بازرسي

 جهت را غيردولتي هاي سازمان فعاليت بر ناظر ارگان نماينده و پروانه صدور مرجع ايندهنم است موظف شعبه مدير يا  دفتر مدير 1‐2‐18: ه تبصر
   .نمايد دعوت استانها انتخاباتي گردهمايي در حضور

 

 نماينده وانبعن نفر يك نفر يكصد هر ازاي به آنها آمار مابقي ازاي به و نفر دو استان هر در پيوسته اعضاي آمار از اول نفر يكصد هر ازاي به 3‐18
  .گردد مي انتخاب سال دو مدت به كانون عمومي مجمع عضو و استان آن منتخب

 شوند كانديد استانها گردهمايي در منتخب نمايندگان انتخاب جهت توانند مي افتخاري اعضاي و وابسته اعضاي پيوسته، اعضاي 1‐3‐18: ه تبصر
   .باشند پيوسته ياعضا از بايست مي شوندگان انتخاب از 3/2 حداقل ولي

 مي الزاماً آنها از يكي باشند، داشته منتخب نماينده دو فقط كه باشد ميزاني به استان هر در پيوسته اعضاي تعداد صورتيكه در 2‐3‐18 :ه تبصر
   .باشد پيوسته اعضاي از بايست

 علي نماينده يك باشند، نفر دو استان نمايندگان تيكهصور در استانها گردهمايي منتخب نمايندگان انتخاب زمان در است الزم 3‐3‐18: ه تبصر
   .گردد انتخاب البدل علي نفر يك اصلي نماينده 3 هر ازاي به اينصورت غير در و البدل
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 افتخاري و وابسته اعضاي و است پيوسته اعضاي حق صرفاً استانها در كانون اعضاي گردهمايي در تصميم اتخاذ و گيري رأي در شركت 4‐18
 استانها گردهمايي جلسات در بازرسي هيئت يا مديره هيئت در عضويت كانديداي عنوان به تمايل صورت در و ناظر و مند عالقه عنوان به فقط

  .شوند مي پذيرفته

 تاناس همايي گرد در كه- باشد مي ناظر دو و منشي يك رئيس، نايب يك رئيس، يك از مركب اي رئيسه هيئت توسط استانها گردهمايي 5‐18
  .گردد مي اداره -قعود و قيام صورت به حاضرين تصويب و تأييد از پس و كانديدا

 نظارت هيئت اعضاي يا و كانون عمومي مجمع در عضويت كانديداهاي از نبايد استانها انتخاباتي گردهمايي رئيسه هيئت اعضاي 1‐5‐18 :هتبصر
 مصوبات گزارش و گردهمايي صورتجلسه همراه به استانها گردهمايي در حاضرين اسامي زا اصلي نسخه يك.  باشند استانها انتخاباتي گردهمايي بر
    .گردد ارسال كانون مركزي دفتر به بايست مي نمايندگي دفتر مسئول توسط منتخبين كامل مشخصات و

 و قيام يا كتبي صورت به تواند مي اردمو ساير در و مخفي و كتبي صورت به انتخابات هرگونه درخصوص استانها گردهمايي در رأي اخذ  6‐18
  .شود انجام قعود

  .است االتباع الزم و آور الزام مخالف و موافق غايب، و حاضر از اعم اعضاء كليه براي گردهمايي مصوبات و انتخابات نتيجه 7‐18

 مراكز كليه رادر دعوت آگهي بايست مي الزاماً نمايندگي دفتر مدير كانون، دفاتر توسط استاني روزنامه در دعوت آگهي نشر بر عالوه 8‐18
 استان و ايران هموفيلي كانون سايت و الكترونيكي پست  و كوتاه پيام طريق از و نصب شهرستانها و استان مركز در بيماران مراجعه مورد درماني
 دعوت آگهي در و بود خواهد روز 40 حداكثر تا روز 10 حداقل گردهمايي تشكيل و اول نوبت دعوت آگهي نشر فاصله.  نمايد رساني اطالع
  است الزامي كامل نشاني و محل روز، و تاريخ جلسه، دستور قيد مذكور

 عضو يك به صرفاً استان شعبه يا نمايندگي دفتر در حضور با تواند مي شود حاضر استانها گردهمايي در نتواند پيوسته اعضاء از يكي چنانچه 9‐18
  .شود حاضر گردهمايي در او نماينده بعنوان تا دهد وكالت ديگر پيوسته

  .بپذيرد را ديگر پيوسته عضو يك وكالت تواند مي صرفاً پيوسته اعضاي از يك هر 1‐9‐18: ه تبصر

 يئته از  استان گردهمايي در را اعضا دعوت روشن، دليل و علت ذكر با كتبي، صورت به توانند مي استان پيوسته اعضاء كل از سوم يك 10‐18
 درخواست مورد گردهمايي روز 20مدت ظرف حداكثر بايد مديره هيئت.دهند ارائه بازرسي هيئت به را آن رونوشت  و شوند خواستار كانون مديره

 تقاضاي به رسيدگي عدم صورت در و  روزاست ده مدت طي گردهمايي برگزاري به مكلف كانون بازرسي هيئت اينصورت غير در كند دعوت را
 اساس بر آگهي، درج به نسبت ناظر ارگانهاي و پروانه صدور مرجع نظر جلب با مستقيماً توانند مي آنها بازرسي، هيئت توسط كنندگان درخواست

 و مديره هيئت توسط خود درخواست اجابت عدم به دعوت آگهي در است الزم و نمايند اقدام گردهمايي تشكيل به18 ماده 8 بند در مندرج شرايط
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 حضور و است شده ذكر اوليه نامه تقاضا در كه بود خواهد موضوعي منحصراٌ مذكور گردهمايي دستورجلسه. نمايند تصريح سيبازر هيئت
  .است الزامي مذكور گردهمايي در بازرسان هيئت نماينده و مديره هيئت نماينده استان، منتخب نمايندگان

 19 ماده

 كشور استانهاي گردهمايي در خبمنت نمايندگان( كانون عمومي مجمع اعضاي وظايف

  عمومي مجامع جلسات در شركت 1‐19

  .مديريتي و اجرايي راهكارهاي ارائه و مشي خط تعيين درخصوص مديره هيئت به پيشنهادات ارائه 2‐19

 و اساسنامه اهداف اياجر حسن بر نظارت مسئوليت كانون عمومي مجمع عضويت مسئوليت بر عالوه استان هر گردهمايي منتخب نمايندگان 3‐19
 دفتر مدير رياست به جلساتي در بايست مي يكبار روز 45 هر حداكثر و باشند مي دارا را اند شده انتخاب آن از كه استاني در كانون هاي نامه آئين

 ارسال مديره هيئت يترو جهت و تنظيم مصوبات و مذاكرات مشروح از اي صورتجلسه و نموده شركت دار خزانه حضور با و شعبه يا نمايندگي
  .نمايند

  عمومي مجمع تشكيل براي را اعضاء دعوت كتبي، صورت به روشن دليل و علت ذكر با توانند مي كانون عمومي مجمع اعضا از 2/1 حداقل 4‐19
 درخواست اينصورت غير در  كند، دعوت را درخواست مورد مجمع روز 20 ظرف حداكثر بايست مي مديره هيئت شوند خواستار مديره هيئت از

 در. نمايد دعوت را مجمع اين روز ده مدت ظرف است مكلف بازرسي هيئت. شوند خواستار كانون بازرسي هيئت از را موضوع ميتوانند كنندگان
 ارگانهاي و پروانه صدور مرجع نظر جلب با مستقيماً توانند مي آنها بازرسي، هيئت سوي از كنندگان درخواست تقاضاي به رسيدگي عدم صورت

 و مديره هيئت توسط خود درخواست اجابت عدم به دعوت آگهي در است الزم و نمايند اقدام عمومي مجمع تشكيل و آگهي درج به نسبت ناظر
 و مديره هيئت اعضا و است شده ذكر تقاضانامه در كه بود خواهد موضوعي منحصراً مذكور مجمع جلسه دستور و نمايند تصريح بازرسي هيئت
  .باشند مي مذكور مجمع در شركت به ملزم بازرسي تهيئ

  .گردد مي تشكيل 15 ماده 6 بند اساس بر ضرورت بنابر كه تخصصي هاي كميته در مشاركت  5‐19

 3 دبن در شده داده شرح جلسات در متوالي غير جلسه 4 يا و متوالي جلسه 3 صورتيكه در استانها گردهمايي منتخب نمايندگان 1‐5‐19:  تبصره 
    .گردد مي آنان جايگزين البدل علي عضو و شده شناخته مستعفي ننمايند، شركت

 يا البدل علي ديگر عضو به عمومي مجامع در شركت جهت توانند مي دوره كل در نوبت يك فقط كانون عمومي مجمع اعضاي 2‐5‐19: ه تبصر
   .دهند وكالت اصلي
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 با اي صورتجلسه طي  اعضاء توافق با تواند مي 3 بند موضوع جلسات جهت استانها هماييگرد منتخب نمايندگان از دعوت 3‐5‐19: ه تبصر
  .گيرد مي انجام نمايندگي دفتر مدير توسط وصول پيگيري با وپيامك كتبي  صورت به يا و ايميل از استفاده

 20 ماده

 مديره هيئت

 مي اداره شوند مي انتخاب مجمع اعضاي بين از كه البدل علي عضو نفر 4 و اصلي عضو نفر 11 از متشكل اي مديره هيئت وسيله به كانون 1‐20
  .گردد

 از مديره هيئت فعاليت دوره. است مانع بال آنها مجدد انتخاب و شوند مي انتخاب سال دو مدت براي عادي عمومي مجمع توسط مديره هيئت 2‐20
 .شود مي آغاز رسمي روزنامه در تغييرات ثبت تاريخ

 انتخاب كانون وابسته و افتخاري اعضاي بين از تواند مي البدل علي اعضاي از نفر يك و مديره هيئت اصلي اعضاي از نفر چهار ثرحداك 3‐20
  .گردند

 مدت و كنند مي انتخاب دار خزانه نفربعنوان يك و دبير يك و رئيس نايب دو رئيس، يك خود بين از جلسه اولين در مديره هيئت اعضاي 4‐20
 .باشد بيشتر مديره هيئت آنهادر عضويت مدت از تواند نمي نهاآ تصدي

  .ندارند را پاداش و الجلسه حق الزحمه، حق دريافت حق اعضا از يك هيچ بابت اين از و بوده افتخاري صورت به مديره هيئت در عضويت 5‐20

 عضويت كانديداي كارمند، عنوان داشتن با صورتيكه در و باشد كانون بگير حقوق و كارمند تواند نمي عنوان هيچ به مديره هيئت عضو 6‐20
  .باشد بندمي اين از مستثني مديرعامل.دهند استعفا بايست مي انتخاب شونددرصورت مديره درهيئت

 شش و متوالي جلسه سه در قبلي اطالع و موجه عذر بدون اعضا از يك هر غيبت و است ضروري جلسات در مديره هيئت اعضاي شركت 7‐20
  .گردد مي او جايگزين البدل علي عضو و بود خواهد غائب عضو استعفاي منزله به متناوب جلسه

 اول، رئيس نايب نبود صورت در و اول، رئيس نايب او غياب در و مديره هيئت رئيس امضاي با كانون آور تعهد و مالي اوراق و اسناد كليه 8‐20
  .است معتبر كانون مهر و دار خزانه بعالوه دوم رئيس نايب

   .است معتبر رئيس نواب از يكي و مديره هيئت رئيس امضاي با آور تعهد اوراق و اسناد كليه دار خزانه حضور عدم صورت در 1‐8‐20: هتبصر
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 كانون دار هخزان و  نمايندگي دفتر مدير امضاي با استان هر جغرافيايي حوزه در كانون آور تعهد و مالي اوراق و اسناد كليه 2‐8‐20: ه تبصر
   .است معتبر يك تبصره رعايت با دار خزانه حضور عدم شرايط در  و ايران هموفيلي

 هاي حساب از برداشت. بنمايد بانكي حساب افتتاح به اقدام كشور مالي معتبر موسسات و ها بانك كليه در است مجاز كانون 3‐8‐20: ه تبصر
   .است آن بصرهت دو و اساسنامه 8 بند 20 ماده اساس بر مذكور

  .باشند داشته يكديگر با يك درجه فاميلي نسبت هيچگونه نبايستي مديره هيئت اعضاء و استانها منتخب نمايندگان  9‐20

 بر مشتمل كه مذكور كه دفتر در اي صورتجلسه خود جلسات از يك درهر و تهيه صورتجلسات براي را دفتري مديره هيئت است الزم 10‐20
 كليه امضاي به جلسه تاريخ قيد با و نمايند تنظيم باشدرا مي مخالفين نظرات و متخذه تصميمات و مطروحه مباحث از اي خالصه حاضرين، اسامي

  .برساند جلسه در حاضرين

 به مكلف مديره هيئت كه مواردي در را عمومي مجامع است موظف مديره هيئت جلسات اداره و دعوت بر عالوه مديره هيئت رئيس 11‐20
  .نمايد دعوت است آن شكيلت

 از چنانچه و باشد داشته الزم، موارد تصويب و جاري امور بر نظارت و هماهنگي جهت جلسه يك هرماه حداقل است موظف مديره هيئت 12‐20
 از دعوت عدم صورت در و رئيس نواب نكند، جلسه دعوت به اقدام مديره هيئت رئيس و باشد گذشته نيم و ماه يك جلسه آخرين تشكيل تاريخ
  .نمايند مديره هيئت جلسه دعوت به اقدام توانند مي اعضا از يك هر رئيسان، نايب از يك هر طرف

 عامل مديريت به را خارج از يا) دار خزانه و رئيس جز به( مديره هيئت اعضاي بين از حقيقي شخص نفر يك است موظف مديره هيئت 13‐20
 اعضاي بين از مديرعامل چنانچه.  نمايد نظارت او اعمال كليه به و تعيين را او الزحمه حق و تصدي مدت ف،وظاي شرح اختيارات، حدود و برگزيند
  .باشد بيشتر مديره هيئت تصدي مدت از بايست نمي او تصدي مدت شود انتخاب مديره هيئت

 ناظر ارگانهاي و پروانه صدور مرجع به مديره هيئت صورتجلسه از اي نسخه ارسال با بايد مديرعامل اختيارات حدود و مشخصات و نام 14‐20
  .گردد ثبت رسمي روزنامه در و انجام الزم قانوني مراحل و اعالم

 تنظيم را خود مالي صورتهاي و ترازنامه مالي، هاي گزارش مشروح عادي عمومي مجمع از قبل ماه دو حداقل ساله هر بايد مديره هيئت 15‐20
 را آن از نسخه يك كتبي، نظر اظهار و رسيدگي از پس است مكلف بازرسي هيئت و دهد قرار بازرسي هيئت اختيار در ار آن از نسخه يك و نموده

  .نمايد ارائه ذيربط ناظر مراجع ديگر و پروانه صدور مرجع به
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 ادامه به موظف قبلي مديره هيئت جديد، مديره هيئت انتخاب و عمومي مجمع تشكيل از قبل تا مديره هيئت تصدي زمان اتمام صورت در 16‐20
 و مديره هيئت اعضاي از نفر چهار از بيش استعفاي يا ياحجر فوت صورت در و است باقي خود قوت به كان كما ايشان سمت و بوده خود فعاليت
 انتخاب جهت عمومي معمج دعوت به نسبت روز بيست مدت ظرف حداكثر موظفند باقيمانده نفرات البدل علي اعضاي توسط آنها جايگزيني عدم

 كانون بازرسي هيئت عهده به وظيفه اين مديره هيئت اعضاي جمعي دسته استعفاي يا حجر يا فوت صورت در و نمايند اقدام مذكور افراد جايگزين
  .است

 به كانون عليه دعاوي مقابل در فاعد يا دعوي طرح براي تواند مي اللزوم عند و است غير به توكيل حق با كانون قانوني نماينده مديره، هيئت 17‐20
  .نمايد مراجعه انتظامي و قضائي مراجع و ارگانها نهادها، ادارات، به كانون مسائل پيگيري براي يا و دادگستري

  .دهد انتقال ديگري به مديره هيئت عضو عنوان به را خود حقوقي سمت تواند نمي مديره هيئت 1‐17‐20: ه تبصر

 تحويل به ملزم قبلي مديره هيئت ثبت، قانوني مراحل انجام و جديد مديره هيئت انتخاب و قبلي مديره هيئت عزل يا تصدي دوره پايان در 18‐20
  .باشد مي جديد مديره هيئت به كانون به متعلق مدارك و اسناد دفاتر، اموال، كليه

  و يابد مي رسميت باشد حاضرين جمع در رئيس نواب از يكي يا رئيس صورتيكه در اعضا از نفر 7 حداقل حضور با مديره هيئت جلسات 19‐20
  .باشد مي معتبر حاضر اعضاي  نفراز 6 تصويب با متخذه تصميمات

  :گردند مي انتخاب عمومي مجمع توسط باشند ذيل شرايط واجد كه كساني بين از مديره هيئت اعضاي 20‐20

  : مديره هيئت اعضاي شرايط

  ايران تابعيت 1‐20‐20

  .باشد گرديده اجتماعي محروميت به منجر كه كيفري پيشينه سوء نداشتن  2‐20‐20

  قانوني غير هاي گروه به وابستگي عدم   3‐20‐20

  .آنها مركزيت يا و سياسي احزاب مؤسس هيئت در عضويت عدم   4‐20‐20

  وخيريه لتيدو غير سازمانهاي هاي فعاليت ضوابط و اصول اهداف، به احترام و آگاهي  5‐20‐20

  متوسطه ديپلم حداقل تحصيلي مدرك داشتن  6‐20‐20
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   مخدر مواد به اعتياد عدم 7‐20‐20

 زمينه در كه المللي بين و ملي حوزه در دولتي غير و خصوصي دولتي شركتهاي و سازمانها كاركنان – مشاوران – مديران 1‐20‐20: ه تبصر
 به توانند نمي دارند فعاليت انعقادي اختالالت با بيماران مصرف مورد داروها ساير و تركيبنو و خوني محصوالت آوري جمع و توليد توزيع

    . شوند انتخاب بازرسي هيئت و مديره هيئت عضويت

 21 ماده

 مديره هيئت اختيارات و وظايف

  است دار عهده  را ذيل اختيارات و وظايف و باشد مي محلها ساير و مؤسسات و نهادها سازمانها، مراجع، كليه در كانون قانوني نماينده مديره هيئت

  .اساسنامه 8 ماده در مندرج كانون اهداف تحقق جهت در تالش 1‐21

  .عمومي مجمع مصوبات اجراي و اساسنامه چارچوب در اجرايي امور اداره 2‐21

 ارايه و عمومي مجمع برگزاري از قبل يكماه حداقل ميعمو مجمع به ارائه جهت كانون مالي گزارش و ساالنه عملكرد گزارش تنظيم و تهيه 3‐21
  . بازرسي هيئت به آن تصوير يك

  .شرايط واجد متقاضيان عضويت تقاضاي تصويب و بررسي 4‐21

  .آن به دستيابي براي اجرايي راهكارهاي تدوين و كانون مالي بنيه تقويت راهكارهاي بررسي و مطالعه 5‐21

 تشكيالت حمايتي و درماني مؤسسات تمامي و نمايندگي دفاتر و كانون اجرايي كادر بازنشستگي با موافقت و ريدبازخ اخراج، استخدام، 6‐21
  .كشور سراسر در كانون

 تدوين و تشكيالتي ساختار تنظيم و مديريتي و مالي هاي نامه آئين و نمايندگي دفاتر و كانون داخلي هاي نامه آئين و العملها دستور تهيه 7‐21
  .مجامع مصوبات و اساسنامه اساس بر اجرايي حهايطر

  .تصويب و تأييد جهت عمومي مجمع به آن ارائه و كانون كالن هاي برنامه و اساسي و عمده راهكاردرامور پيشنهادوارائه تهيه  8‐21

 بررسي و مطالعه است موظف مديره ئتهي شوند، اساسنامه در اصالحات انجام و بررسي خواستار عمومي مجمع اعضاي از 2/1 صورتيكه در 9‐21
  .نمايد اقدام العاده فوق عمومي مجمع به ارائه جهت تصويب از پس و داده قرار كار دستور در را موضوع كارشناسانه
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 اهداف هب نيل و استانها هموفيلي بيماران به مطلوب رساني خدمات راستاي در كانون دفاترنمايندگي امور به مستمر رسيدگي و نظارت 10‐21
 .اساسنامه

 22 ماده

 بازرسي هيئت

 كانديدها بين از البدل علي بازرسان بعنوان را نفر دو و اصلي بازرسي هيئت بعنوان را مجمع اعضاي از نفر سه سال هر در عادي عمومي مجمع 1‐22
 مؤسسات از يكي كتبا است موظف ذكورم هيئت همچنين نمايد عمل خود وظايف به اساسنامه اساس بر تا نمايد مي انتخاب بازرسي هيئت و

 مؤسسه مشروح و كتبي نظر اظهار و نمايد معرفي حسابداري، و مالي امور كليه در نظر اظهار و بررسي جهت را معتبر) رسمي حسابداران( حسابرسي
  .نمايد ارائه عمومي مجمع به را مذكور حسابرسي

 بايد بازرسي هيئت اعضاي و شوند انتخاب پيوسته اعضاي بين از بايست مي موكداً بازرسي هيئت شخصيت  نفر سه از نفر دو 1‐1‐22: هتبصر
    . باشند داشته را آن ذيل تبصره و 20 ماده 20 بند در مندرج مديره هيئت اعضاي انتخاب شرايط

    .بود نخواهد سيبازر هيئت حقيقي هاي شخصيت قانوني مسئوليت رافع بازرسي هيئت در حقوقي مؤسسه انتخاب 2‐1‐22: ه تبصر

 مربوطه وظايف مدت بقيه براي البدل علي بازرسان بازرسي، هيئت اعضاي از يك هر استعفاي يا قانوني ممنوعيت يا حجر فوت، صورت در 2‐22
  .گرفت خواهند بعهده را

 حداكثر است موظف مديره تهيئ كافي تعداد به جايگزين وجود عدم و بازرسي هيئت اعضاي جمعي دسته استعفاي يا فوت صورت در 3‐22
  .نمايد اقدام بازرسي هيئت انتخاب جهت العاده، فوق بصورت عادي عمومي مجمع دعوت به نسبت روز 45 ظرف

 هيئت اعضاي. گردد مي تعيين عمومي مجمع تصويب با و مديره هيئت پيشنهاد به بازرسي هيئت در حسابرسي و بازرسي مؤسسه الزحمه حق 4‐22
  .نمايند مي وظيفه انجام فتخاريا بصورت بازرسي

 به و رسيده عمومي مجمع تصويب به ساله هر و پيشنهاد هيئت آن توسط محوله وظايف انجام جهت بازرسي هيئت اختيار در بودجه: ه تبصر
  . گيرد مي قرار هيئت آن  اختيار در فصلي صورت

  .نمايند شركت مديره هيئت جلسات در أير حق بدون توانند مي آن اعضاي از كدام هر يا بازرسي هيئت  5‐22
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 درخواست مورد اطالعات و مدارك اسناد، موظفند كشور سراسر در كانون داران خزانه و نمايندگي دفاتر مسئولين و كانون مديره هيئت  6‐22
  .دهند قرار آنها اراختي در رسيد اخذ مقابل در شرط قيد بدون نمايند كتبي تقاضاي كه زمان هر در را بازرسي هيئت بازرسان

 هر اعضاي بين از را افرادي ماه يك طي حداكثر خود حقيقي اعضاي اكثريت رأي با اي صورتجلسه اساس بر است موظف بازرسي هيئت 7‐22
  .نمايند شركت يرأ حق بدون استاني جلسات در توانند مي بازرسي هيئت نمايندگان. نمايند منصوب و انتخاب استان، در خود نماينده بعنوان  استان

 23 ماده

 بازرسي هيئت وظايف

  .عمومي مجمع براي الزم گزارش تهيه و كانون اداري و مالي اوراق و اسناد كليه بررسي 1‐23

  .مربوطه هاي نامه آئين و اساسنامه با آن انطباق و مديريتي و اجرايي عمليات كليه و آن نمايندگي  دفاتر و كانون اداره نحوه بر مستمر نظارت 2‐23

 و عمومي مجمع به گزارش ارائه نشدن حل صورت در و آن حل و رفع بمنظور مديره هيئت به موضوع ارجاع و اعضاء شكايت به رسيدگي 3‐23
  .ذيصالح مراجع به لزوم صورت در

 مجمع به مجمع، مصوبات و اساسنامه دمفا از كانون داران خزانه و نمايندگي دفاتر مسئوالن و مديره هيئت احتمالي تخلفات گزارشات ارائه 4‐23
  .عمومي

 و مالي صورتهاي و مالي تراز و ها دارايي صورت و عمومي مجامع به  مديره هيئت گزارش سقم و صحت با دررابطه است مكلف بازرس  5‐23
 به يا و بوده واقع خالف مذكور ارشاتگز چنانچه و نمايد صريح و كتبي نظر اظهار عمومي مجمع برگزاري از قبل روز 10 حداقل اجرايي، عملكرد

  .نمايد اعالم عمومي مجمع به تصميم اتخاذ جهت را موضوع بايست مي دهد، قرار تعرض مورد را اعضا حقوق شكلي هر

  .دارد قرار بازرس عهده بر تجارت قانون در كه مواردي ساير  6‐23

 موارد ساير و انحالل بودجه،: سوم فصل

 24 ماده

 آمد در و  بودجه

  :شود مي تأمين ذيل طرق از كانون بودجه
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 و خارجي و داخلي منابع از حقوقي و حقيقي اشخاص اعانات هبه، نقدي، غير و نقدي هاي كمك هدايا، آوري جمع طريق از كانون بودجه 1‐24
  .كانون فاهدا حوزه در قانوني مجاز فعاليتهاي و خصوصي و عمومي و غيردولتي و دولتي سازمانهاي اختياري كمك

  .كانون اهداف چارچوب در قانوني و مشروع فعاليتهاي ساير و عضويت حق حبس، وقف، وصيت، قبول  2‐24

 و فرهنگي موضوعات با غيردولتي و دولتي سازمانهاي با مشترك هاي پروژه انجام و مشاركت از حاصل قانوني درآمدهاي كسب محل از 3‐24
  .كانون اهداف راستاي در عمراني، و درماني بهداشتي ،خدماتي علمي، ورزشي، تعاوني، هنري،

  كشور قوانين با مطابق اقتصادي هاي فعاليت ساير و  گذاري سپرده و گذاري سرمايه سهام، خريد 4‐24

  .نمايد خذا اعتباري تسهيالت مالي و اعتباري هاي صندوق و بانكي نظام از عادي عمومي مجمع تصويب با تواند مي كانون 1‐4‐24: ه تبصر

  .شد خواهد ارائه پروانه صدور مرجع به و مجمع به مالي سال هر پايان در آن بيالن شرح و ثبت قانوني دفاتر در كانون هاي هزينه و درآمد  5‐24

 مالي سال نپايا در چنانچه و نمايد وظايف انجام و اهداف صرف اساسنامه براساس را ساالنه حاصله درآمدهاي كليه است مكلف كانون 6‐24
 ايران رسمي و معتبر مؤسسات و بانكها از يكي نزد، كانون نام به معلوم و مشخص حساب در داشت وجود كانون هاي هزينه بر مازاد وجوهي
  .شود كانون آتي توسعه و اهداف تأمين صرف ساليانه عمومي مجامع تصويب با تا نمايد نگهداري

 و نيت مطابق بايست مي گردد، مي دريافت كانون توسط خاص عنوان و شرط با خيرين طرف از كه غيرنقدي و نقدي كمكهاي 1‐6‐24:  تبصره
   .گردد هزينه و مصرف شده تعيين شرط

 پس مجمع به ارائه جهت ساليانه پيشنهادي بودجه تدوين به نسبت مديره هيئت برنامه اساس بر مديرعامل همكاري با است موظف دار خزانه 7‐24
 به ارايه جهت  شعبه يا دفتر مدير همكاري با استان دار خزانه برعهده استانها در تكليف اين. نمايد اقدام مقرر مهلت در مديره تهيئ تصويب از

  .گرفت خواهد انجام استاني گردهمايي

  .شود مي ختم اسفند پايان به همواره و بوده شمسي سال با منطبق كانون مالي سال  8‐24

 25 ماده

 انحالل

 و مستند داليل ذكر با و) استانها نمايندگان عمومي مجمع( اعضاء 3/2 حداقل يا بازرسي هيئت يا مديره هيئت پيشنهاد و درخواست رتصو در
 .گردد مي منحل كانون العاده فوق عمومي مجمع تصويب و مستدل
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 به رسيدگي از پس است موظف هيئت اين و انتخاب تصفيه هيئت عنوان به را  نفر پنج حداقل العاده فوق عمومي مجمع كانون انحالل صورت در
 عمومي مجمع تصويب با را كانون هاي دارايي منقول غير و منقول از اعم ها دارايي كليه تعيين و مانده باقي مطالبات وصول و بدهي تسويه و حسابها
 يا ها انجمن يا ها كانون از يكي به دارايي و اقتصادي امور رتوزا و خيريه، امور و اوقاف سازمان در له معظم نماينده يا فقيه ولي اذن با و كانون

  .نمايد واگذار انقالبي نهادهاي يا و مشابه خيريه مؤسسات

 .نمايد اعالم ناظر ارگانهاي وديگر پروانه صدور مرجع به الزم مستندات همراه به كتباً را نتيجه است موظف مذكور هيئت 1‐25 :ه تبصر

  

 26 ماده

 :  دموار ساير

  .نمايد اعالم فعاليت پروانه صدور مرجع به را اساسنامه اصالح يا تغيير گونه هر است مكلف كانون 1‐26

  .نمايد اعالم پروانه صدور مرجع به را آن بعدي تغييرات و مؤسسه محل است مكلف كانون 2‐26

 مديره هيئت را رسمي مكاتبات امضاي ترتيب شوند، مي ينگهدار و ثبت كانون مركزي دفتر در مكاتبات، و ها پرونده مدارك، كليه 3‐26
  .نمايد مي مشخص

 و حفظ در مديره هيئت.   است گرديده نقش اساسنامه اين صفحات كليه در آن طرح كه بود خواهد مخصوص آرم و مهر داراي كانون 4‐26
  .دارد قانوني مسئوليت كانون آرم و مهر از حراست

  يك درجه بستگان و خود  همچنين نداشته  خود براي را سودي گونه هيچ تخصيص يا برداشت حق بازرسي هيئت و مديره  هيئت اعضاي 5‐26
  .نمايند اقدام كانون با معامالت انجام به ندارند حق آنها

  .مايدن اعالم ناظر ارگانهاي ديگر و پروانه صدور مرجع به را خود عملكرد هاي گزارش و مالي بيالن است مكلف كانون 6‐26

 واحده ماده

 فوق عمومي مجمع توسط كه باشد مي واحده ماده يك و تبصره  34 و فرعي بند 53 و اصلي بند  115 و ماده  26 و فصل 3 بر مشتمل اساسنامه اين
 اساسنامه اين در آنچه هر. گرديد قبلي اساسنامه جايگزين و تصويب اساسنامه اصالح عنوان تحت 92/ 11/ 25  تاريخ به ايران هموفيلي كانون العاده
   .باشد مي تجارت قانون مطابق نگرديده درج


