اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ
اﻧﺟﻣن داﻧﺷﮕﺎه ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷرﯾف در ﺳوﺋد
)ﺳوﺗﺎی ﺳوﺋد(
ﭼﺷم اﻧداز
اﻧﺟﻣن ﺳوﺗﺎی ﺳوﺋد ﺟﻣﻊ اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ و ﯾﺎ ﺣﺎل در ﻣﻘﺎم اﺳﺗﺎد ،داﻧﺷﺟو و ﮐﺎرﻣﻧد ﺑﺎ داﻧﺷﮕﺎه ﭘﯾوﻧد داﺷﺗﮫ و
اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﯾن اﻧﺟﻣن را ﭘذﯾرﻓﺗﮫاﻧد .ﻋﺿوﯾت ھﯾﭼﮑس را ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣذھب ،واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻗوﻣﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎورھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ رد ﮐرد.
 .۱ﻧﺎم
ﻧﺎم اﯾن ﺗﺷﮑل "اﻧﺟﻣن داﻧﺷﮕﺎه ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷرﯾف در ﺳوﺋد" اﺳت ﮐﮫ ﻋﻧوان ﮐوﺗﺎه ﺷده آن ﺳوﺗﺎی ﺳوﺋد ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 .۲ﺗﻌرﯾف
 ۲٫۱ﺳوﺗﺎی ﺳوﺋد ﯾﮏ اﻧﺟﻣن ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳت.
 ۲٫۲ﺳوﺗﺎی ﺳوﺋد ﺑﮫ دور از واﺑﺳﺗﮕﯽھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣذھﺑﯽ اﺳت.
 ۲٫۳دﻓﺗر ﻣرﮐزی اﻧﺟﻣن در اﺳﺗﮭﮑﻠم ﻣﺳﺗﻘر ﺧواھد ﺑود.
 .۳ھدف و ﺑرﻧﺎﻣﮫ
 ۳٫۱ﺗﻘوﯾت رواﺑط آﮐﺎدﻣﯾﮏ ،ﺣرﻓﮫای و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻋﺿﺎ.
 ۳٫۲داﺷﺗن ﻧﻘﺷﯽ ﻓﻌﺎل در ﻋرﺻﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ.
 .۴ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ،ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻓوقاﻟﻌﺎده ،ھﯾﺋت ﻣدﯾره ،ھﯾﺋت ﺗدارک اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﺑﺎزرس
 ۴٫۱ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ و ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻓوقاﻟﻌﺎده
 ۴٫۱٫۱ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ارﮔﺎن ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری اﻧﺟﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ژوﺋن ھر ﺳﺎل ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود.
 ۴٫۱٫۲ﻣﺟﻣﻊ ﻓوقاﻟﻌﺎده ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ھﯾﺋت ﻣدﯾره و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی دﺳت ﮐم ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم اﻋﺿﺎی ﺳوﺗﺎی ﺳوﺋد ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽﺷود .درﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ و ﻓوق اﻟﻌﺎده ،ھر ﻋﺿوی دارای ﯾﮏ رأی اﺳت و ﺣﻖ اظﮭﺎر ﻧظر و اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
دارد.
 ۴٫۱٫۳ﺟﻠﺳﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺑﯾش از ﭘﻧﺟﺎه درﺻد اﻋﺿﺎ و ﻧﯾز اﮐﺛرﯾت اﻋﺿﺎی ھﯾﺋت ﻣدﯾره رﺳﻣﯾت
ﻣﯽﯾﺎﺑد.
 ۴٫۱٫۴در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺣد ﻧﺻﺎب ﻻزم را ﺑرای رﺳﻣﯽ ﺷدن اﺣراز ﻧﮑﻧد ،ظرف ﺣد اﮐﺛر دو ﻣﺎه ﺑﺎﯾد
ﻓراﺧواﻧﯽ ﺑﮫ اﻋﺿﺎ ﺑرای ﺷرﮐت در ﻣﺟﻣﻊ ﻓوقاﻟﻌﺎده ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود .اﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﺑﺎ اﮐﺛرﯾﺗﯽ ﺳﺎده اﻋﺗﺑﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑد.
ﺳوم اﻋﺿﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده و در ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﺑﺎ رأی اﮐﺛرﯾت ﻋﺎدی
ﺗﻐﯾﯾر در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ رأی ﻣﺛﺑ ِ
ت دﺳت ﮐم دو ّ
ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﻣﯽرﺳد.
 ۴٫۱٫۵ﻓراﺧوان ﺷرﮐت در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾد دﺳت ﮐم ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش از ﺗﺷﮑﯾل آن ﺑﮫ اﻋﺿﺎ ارﺳﺎل ﺷود.
 ۴٫۱٫۶در ﻓراﺧوان ﺷرﮐت در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﮑﺎن ،زﻣﺎن و ﻧﯾز ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دﺳﺗور ﮐﺎر ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷود.
 ۴٫۱٫۷ﻧﺣوه ﺑرﮔزاری ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻗرار زﯾر و ھﻣراه ﺑﺎ ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎﺷد:
 ۴٫۱٫۷٫۱ﮔﺷﺎﯾش ﺟﻠﺳﮫ.
 ۴٫۱٫۷٫۲اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس ﺟﻠﺳﮫ ،ﻣﻧﺷﯽ ،ﺷﻣﺎرش ﮔر آراء و ﺗﻧظﯾم ﮔر ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ.
 ۴٫۱٫۷٫۳ﺑﮫ رﺳﻣﯾّت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻣﺟﻣﻊ.
 ۴٫۱٫۷٫۴ﺗﺻوﯾب دﺳﺗور ﮐﺎر.
 ۴٫۱٫۷٫۵ﮔزارش ﻋﻣوﻣﯽ دوره ﭘﯾﺷﯾن.
 ۴٫۱٫۷٫۶ﮔزارش ﻣﺎﻟﯽ دوره ﭘﯾﺷﯾن.
 ۴٫۱٫۷٫۷ﮔزارش ﺑﺎزرس.
 ۴٫۱٫۷٫۸ﺗﺎﺋﯾد ﮔزارش ﻋﻣوﻣﯽ ،ﮔزارش ﻣﺎﻟﯽ ،ﮔزارش ﺑﺎزرس و ﺗﺎﺋﯾد رﻓﻊ ﻣﺳﺋوﻟﯾت از ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﭘﯾﺷﯾن.
 ۴٫۱٫۷٫۹طرحھﺎ و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ.
 ۴٫۱٫۷٫۱۰ﺗﺻوﯾب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎری و ﺑودﺟﮫ دوره ﻓرارو.
 ۴٫۱٫۷٫۱۱اﻧﺗﺧﺎب ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﺑرای ﯾﮏ دوره دوﺳﺎﻟﮫ:
 .۴٫۱٫۷٫۱۱٫۱اﻧﺗﺧﺎب ﭘﻧﺞ ﯾﺎ ھﻔت ﻋﺿو ھﯾﺋت ﻣدﯾره.
 .۴٫۱٫۷٫۱۱٫۲اﻧﺗﺧﺎب دو ﻋﺿو ﻋﻠﯽاﻟﺑدل.
 .۴٫۱٫۷٫۱۱٫۳اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎزرس و ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽاﻟﺑدل.
 .۴٫۱٫۷٫۱۱٫۴اﻧﺗﺧﺎب دو ﻧﻔر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺗدارک اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت.

 ۴٫۱٫۷٫۱۲ﭘﯾﮕﯾری ﻣوارد دﯾﮕری ﮐﮫ در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺟﻠﺳﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
 ۴٫۱٫۷٫۱۳اﻋﻼم ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺳﮫ.
 ۴٫۲ھﯾﺋت ﻣدﯾره اﻧﺟﻣن
ھﯾﺋت ﻣدﯾره اﻧﺟﻣن ،ﺷﺎﻣل ﭘﻧﺞ ﯾﺎ ھﻔت ﻧﻔر ﻋﺿو و دو ﻋﺿو ﻋﻠﯽاﻟﺑدل ،در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرﮔزﯾده ﻣﯽﺷوﻧد .رﺋﯾس ھﯾﺋت
ﻣدﯾره ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن رأی از ﻣﺟﻣوع آراء داده ﺷده را ﮐﺳب ﮐرده ﺑﺎﺷد.
 ۴٫۲٫۱ھﯾﺋت ﻣدﯾره از ﻣﯾﺎن ﺧود ﻣﻌﺎون ،ﻣﺳﺋول ﺗﺷﮑﯾﻼت ،ﻣﺳﺋول رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻣﺳﺋول ﮔردھﻣﺎﺋﯽھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی
ﻓوق ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺻﻧدوﻗدار و ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﺳﺋول ﺗﺎرﻧﻣﺎی اﻧﺟﻣن را ﺑرﻣﯽﮔزﯾﻧد.
 ۴٫۲٫۲ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﺳﺎﻻﻧﮫ دﺳت ﮐم ﭼﮭﺎر ﺑﺎر ﺟﻠﺳﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد و اﻋﺿﺎی ﻋﻠﯽاﻟﺑدل را ﺑﮫ ﺷرﮐت در ﺟﻠﺳﺎت
ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧد.
 ۴٫۲٫۳ھﯾﺋت ﻣدﯾره در ﻧﺷﺳتھﺎی اﻋﺿﺎ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد.
 ۴٫۲٫۴ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻣﺟری و ﻣﺳﺋول ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی اﻧﺟﻣن در ﻓﺎﺻﻠﮫ دو ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت.
 ۴٫۲٫۵ھﯾﺋت ﻣدﯾره در ﯾﮏ رأی ﮔﯾری ﻣﺧﻔﯽ و ﺑرای ﻣدت دو ﺳﺎل اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﺷود.
 ۴٫۲٫۶رﺋﯾس ھﯾﺋت ﻣدﯾره و ﻣﻌﺎون ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﯾش از دو دور ﭘﯾﺎﭘﯽ ﺑرﮔزﯾده ﺷوﻧد.
 ۴٫۲٫۷ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﺑﺎ رای اﮐﺛرﯾت ﻋﺎدی ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
 ۴٫۲٫۸اﻋﺿﺎی ﻋﻠﯽاﻟﺑدل ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾن اﻋﺿﺎی ﻣﺳﺗﻌﻔﯽ ﻣﯽﺷوﻧد و ﺑﮫ ﺷرﮐت در ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﺗﺷوﯾﻖ
ﻣﯽﺷوﻧد ،از ﺣﻖ رأی ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد.
 ۴٫۲٫۹رﺋﯾس ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ھﯾﺋت ﻣدﯾره را رھﺑری ﻣﯽﮐﻧد ،ﻧﺎظر اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﻧﺟﻣن اﺳت و ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
ﻣﻘررات و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﻧﺟﻣن ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑرای رﺋﯾس ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻣﺷﮑﻠﯽ ﭘﯾش آﯾد و ﯾﺎ ﺑﮫ
دﻟﯾل دﯾﮕری ﻧﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ دھد ،اﺳﺗﻌﻔﺎ ﻣﯽدھد و ﻣﻌﺎون ھﯾﺋت ﻣدﯾره ،ﺗﺎ ﻣﺟﻣﻊ ﺑﻌدی ،ﮐﺎر اﻧﺟﻣن را
اداره ﻣﯽﮐﻧد.
 ۴٫۲٫۱۰ﺳﺎل ﮐﺎری ھﯾﺋت ﻣدﯾره ،زﻣﺎن ﺑﯾن دو ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ را در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرد.
 ۴٫۳ﺑﺎزرس
 ۴٫۳٫۱ﺑﺎزرس و ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽاﻟﺑدل ﺑﺎ رأی ﻣﺧﻔﯽ اﻋﺿﺎ در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑﮫ ﻣدت دو ﺳﺎل اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﺷوﻧد.
 ۴٫۳٫۲ﺑﺎزرس ﻣﺳﺗﻘل از ھﯾﺋت ﻣدﯾره اﺳت.
 ۴٫۳٫۳ﺑﺎزرس ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺳوﺗﺎ و ﺳوﺗﺎی ﺳوﺋد ھﻣﺧواﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎزرس
در ﻧﺷﺳت ﺳﺎﻻﻧﮫ اﻋﺿﺎ ﮔزارش ﻣﯽدھد .
 ۴٫۳٫۴ﺑﮫ ﺑﺎزرس ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﮔزارش ﺧود را ﺳﯽ روز ﭘﯾش از ﻧﺷﺳت ﺳﺎﻻﻧﮫ اﻋﺿﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ھﯾﺋت ﻣدﯾره
ﻗرار دھد.
 .۵ﻋﺿوﯾت
 ۵٫۱ﻋﺿو
ھﻣﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺳوﺋد و اﺳﮑﺎﻧدﯾﻧﺎوی ﮐﮫ در داﻧﺷﮕﺎه ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷرﯾف داﻧﺷﺟو ﺑوده و ﯾﺎ ﮐﺎر ﮐردهاﻧد ﻣﯽﺗواﻧﻧد از طرﯾﻖ
ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﺿوﯾت ﮐﻧﻧد .ﺗﺎﺋﯾد ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت آﻧﺎن ﺑﺎ ھﯾﺋت ﻣدﯾره اﺳت.
 ۵٫۲ﻋﺿو واﺑﺳﺗﮫ
ﺑﺳﺗﮕﺎن ﯾﮏ ﻋﺿو ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺿو واﺑﺳﺗﮫ در ﺳوﺗﺎی ﺳوﺋد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد .ﯾﮏ ﻋﺿو واﺑﺳﺗﮫ از ﺣﻖ رأی
ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت.
 ۵٫۳ﺷروط ﻋﺿوﯾت
 ۵٫۳٫۱ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﺑﮫ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺳوﺗﺎ.
 ۵٫۳٫۲ﭘرداﺧت ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت.
 ۵٫۳٫۳ھﻣﮫ اﻋﺿﺎ از ﺣﻘوق و وظﺎﺋف ﺑراﺑری ﺑرﺧوردارﻧد.
 ۵٫۳٫۴ﻋﺿوﯾت ﺑﮫ ﺻورت ﻓردی اﺳت.
 ۵٫۳٫۵ﻣﯾزان ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﺗوﺳط ﺳوﺗﺎی ﺳوﺋد ﻣﺷﺧص ﻣﯽﺷود.
 ۵٫۳٫۶ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻣﯽﺗواﻧد ﺗداﺑﯾر اﺧطﺎر ،ﺗﻌﻠﯾﻖ و اﺧراج را در ﻣورد ﻋﺿوی ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ:
 ۵٫۳٫۶٫۱اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ را زﯾر ﭘﺎ ﻣﯽﮔذارد.
 ۵٫۳٫۶٫۲ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﺧود را ﻧﻣﯽﭘردازد.
 ۵٫۳٫۶٫۳ﭼﻧﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرﺳﻧد.
 .۶ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
 ۶٫۱اﻧﺟﻣن ﺑﺎﯾد ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﯾﺎ ﭘﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 ۶٫۲ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺟﻣن ﺑﮫ ﻗرار زﯾر اﺳت:
 ۶٫۲٫۱ﺣﻖ ﻋﺿوﯾتھﺎ.
 ۶٫۲٫۲ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ.

 ۶٫۲٫۳ﯾﺎراﻧﮫھﺎ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳوی ﺣﺎﻣﯾﺎن اﻧﺟﻣن ،ﯾﺎراﻧﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺳﺎﯾر ﯾﺎراﻧﮫھﺎی دوﻟﺗﯽ.
 ۶٫۳ﺳوﺗﺎی ﺳوﺋد در ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺧود اھداف اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ درآﻣدھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ را ﺻرف ﺑﮭﺑود ﮐﺎر و ﭘﯾﺷرﻓت
اﻧﺟﻣن ﻣﯽﮐﻧد.
 ۶٫۴ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﯾﺎراﻧﮫ ،ﭘس از ﺗﺻوﯾب آن در ھﯾﺋت ﻣدﯾره ،ﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑورد ﺳوﺗﺎ ارﺳﺎل ﺷود .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺑﻠﻎ درﯾﺎﻓت
ﺷده ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑود ،از ﺣﺎﻣﯾﺎن اﻧﺟﻣن و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ و ﮐﻣوﻧﯽ ﻣﯽﺗوان ﯾﺎراﻧﮫ درﺧواﺳت ﮐرد .ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﺑﺎﯾد
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﺻرف ﯾﺎراﻧﮫھﺎ را در ﮔزارش ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺧود ﺑﮫ دﻗت ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 .۷اﻧﺣﻼل
اﻧﺟﻣن ﺑﮫ دﻻﯾل زﯾر ﻣﻧﺣل ﻣﯽﺷود:
 ۷٫۱ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ :در ﭼﻧﯾن ﺻورﺗﯽ ﮐﻠﯾﮫ داراﺋﯽھﺎی اﻧﺟﻣن در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن ﮐﺷور
ﺳوﺋد ﻣﻘرر ﻣﯽدارد.
 ۷٫۲اﻋﺿﺎی اﻧﺟﻣن در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﯾﺎ ﻓوق اﻟﻌﺎده و ﺑﺎ ﮐﺳب دوﺳوم آرا ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ اﻧﺣﻼل آن ﺑﮕﯾرﻧد .در ﭼﻧﯾن
ﺻورﺗﯽ ﮐﻠﯾﮫ داراﺋﯽ ھﺎی اﻧﺟﻣن ﺑﯾن اﻋﺿﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷود.
 .۸ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ
ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﻧﺟﻣن ﻣطﺎﺑﻖ ﺗﻘوﯾم ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺳوﺋد اﺳت.
 .۹ﺗﻐﯾﯾرات و ﺗﮑﻣﯾل
ﺗﻐﯾﯾرات و ﺗﮑﻣﯾل اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑﺎ آراء دو ﺳوم اﻋﺿﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت .ھر ﻋﺿوی
ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺗﺑر اﻧﺟﻣن را ﺑﺎﯾد درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
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