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 بسمه تعالی

 

 اساسنامه کانون دانش آموختگان اقتصاد

 

 فصل اول: کلیـــــات و اهـــــــداف

نامیـده مـی  "کـانون"تشکلی است صنفی، غیرسیاسی وغیرانتفاعی که در این اساسنامه به اختصـار  "کانون دانش آموختگان اقتصاد"نام  : 1ماده 

 شود . 

واقع است و در صورت  14ساختمان امینی پ _نرسیده به چهارراه ولی عصر _هران خیابان ولی عصر محل : مرکز اصلی کانون در شهر ت : 2ماده 

 مدیره می تواند  باموافقت وزارت کشور در سایر شهرستانهاي هراستان کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید .  هیأتلزوم بنا به درخواست 

 انی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اعالم میدارند . تابعیت : اعضاي کانون تابعیت ایر : 3ماده 

 مدت فعالیت :  کانون از تاریخ تأسیس براي مدت نامحدودي تشکیل می گردد .  : 4ماده 

 کانون داراي اهداف زیر می باشد :  :5ماده 

 حفظ و استمرار روابط دوستانه اعضاء کانون  -1

 ی بیشتر با مسائل اقتصاد یش اقتصادي اعضا و آشنابه هنگام کردن دان -2

 پژوهش درباره مسائل اقتصادي از طریق ایجاد کمیته هاي تخصصی  -3

 کمک به اشتغال متناسب با تخصص فارغ التحصیالن اقتصاد  -4

 کمک به دانشجویان رشته اقتصاد در امور آموزشی و پژوهشی  -5

وده و به نحوي نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز الزم انجام می چوب اساسنامه بکلیه اقداماتی که در چار :تبصره

 .گیرد

 فصل دوم : شـرایـط، نحـوه عضــویت و انـــواع آن

 ویت کانون درآید . باشد میتواند به عض به شرح زیرهر فارغ التحصیل کارشناسی به باالي رشته اقتصاد که داراي شرایط مندرج در این ماده  :6ماده

مـورد تائیـد مراجـع  ،گـرایش هـاي آن کارشناسی ارشد یا دکتراي  اقتصاد و ،داشتن مدرك تحصیلی در حداقل یکی از مقاطع کارشناسی -1

 رسمی کشور

 پذیرفتن مفاد اساسنامه  -2

 عدم محرومیت از حقوق اجتماعی -3

 شهرت حرفه اي و اجتماعینداشتن سوء -4

 پرداخت حق عضویت -5



۲ 
 

 مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد. هیأتعضویت بنا به درخواست فرد، سلب شرایط ویا درخواست مکتوب اعضاي  خاتمه :تبصره

 عضویت : کانون داراي دو نوع عضو خواهد بود :  : 7ماده 

 اعضاي اصلی، که داراي حق رأي بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند و اعضاي اصلی محسوب می شوند.    -1

 مدیره، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند .  هیأتاعضاي افتخاري، که داراي مطالعات و تحقیقات ممتاز بوده و با پیشنهاد    -2

 فصل سوم : ارکان کــانــون

 ارکان کانون عبارتند از :   : 8ماده

 مجمع عمومی . -الف 

 مدیره  هیأت -ب 

 بازرس یا بازرسان  -ج 

 مجمع عمومی :  –الف 

 فوق العاده تشکیل می شود .  و ، عادي بطور فوق العادهبه صورت عادي و بودهترین مرجع تصمیم گیري درکانون  مجمع عمومی عالی : 9ماده 

جلسـه یـافتن ماه تشکیل خواهد شد براي رسـمیت  اردیبهشتبار در  سالی یک اساسنامه: مجمع عمومی عادي با رعایت تشریفات مندرج در 10ماده

کـه در دعـوت  و جهت تصویب هر موضوعی، رأي موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد. در صـورتی اصلییک نفر اعضاي  حضور نصف بعالوه

  .حاضر، جلسه رسمیت خواهدیافت عضوتشکیل و با هر تعداد حداکثریک ماهد، جلسه دوم به فاصله ان به حد نصاب نرسنخست تعداد حاضر

تشـکیل  اصـلیکل اعضـاء  یک سومبازرس ویا  مدیره، هیأتدعوت  العاده در هر زمان به تقاضا و مجمع عمومی عادي ممکن است به صورت فوق

 گردد . ودر هر صورت باید دستورجلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قیدشود

 کلیه مجامع عمومی باید با تایید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزارشود.: 1تبصره 

بازرس/بازرسان مکلف است /مکلفند پس از تاییـد وزارت  مجمع عمومی ساالنه را در موعد مقرربرگزار نکند،ره ،مدی هیأتدر صورتی که  :2تبصره

 بنمایند. راسا  اقدام به دعوت و برگزاري مجمع عمومی مزبور کشور،

و یـا سـایر روشـهاي اطـالع رسـانی  دعوت براي شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیراالنتشار یا دعوت نامه کتبـی: 11ماده 

(پیامک ،پست الکترونیکی و...) صورت می پذیرد. دعوت براي تشکیل مجمع نوبت اول باید حداقل دو هفته و براي نوبت دوم نیز حـداقل الکترونیک

 ده روز ،قبل از برگزاري مجمع صورت پذیرد.

 وظایف مجمع عمومی عادي :  : 12 ماده

 .  )بازرسان (و بازرس مدیره هیأتانتخاب اعضاء  -1

 .  )بازرسان (مدیره و بازرس  هیأتاستماع و رسیدگی به گزارش  -2

 تعیین خط مشی کل کانون .  -3

 مدیره .  هیأتبررسی و تصویب پیشنهادات  -4

 تعیین میزان حق عضویت ساالنه و تصویب ترازنامه و بودجه کانون . -5
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 اي کانون . تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه ه -6

مشابه مجمع عمومی عادي و با شرایط زیر تشکیل این اساسنامه،  11قانونی مندرج در ماده مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات  : 31ماده 

 خواهد شد . 

 مدیره یا بازرس ( بازرسان )  .  هیأتو دعوت اکثریت اعضاي  با درخواست -1

 کانون .  لیاص با درخواست یک سوم از اعضاء -2

 مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادي را خواهد داشت .  : 1تبصره 

 آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .  دوسومتصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل  : 2تبصره 

درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند، موضوع کتبـا بـه رئـیس  در صورتی که بازرس /بازرسان یا یک سوم اعضاء : 41ماده 

مجمـع روزطبق این اساسنامه، نسبت بـه برگـزاري  15مدیره موظف خواهد بودتا حداکثر ظرف مدت  هیأتمدیره اطالع داده خواهدشد،رئیس  هیأت

مدت ده روز با تایید و هماهنگی وزارت کشور نسبت بـه  ه اعضاي متقاضی ظرفعمومی فوق العاده اقدام کند، در غیر این صورت بازرس و یا نمایند

 برگزاري مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نماید.

 وظایف مجمع عمومی فوق العاده :  :15ماده 

 تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه .  – 1

 بررسی و تصویب انحالل کانون .  -2

 مدیره .  هیأتعزل  -3

مـدیره بـا همـاهنگی وزارت  هیـأتمدیره بنا به درخواست یک سوم اعضاي اصلی یا بازرس /بازرسان و یا اکثریت اعضـاي  هیأتل عز :1تبصره 

 کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.

لی بـراي مدیره ، مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفـر از اعضـاي اصـ هیأتدر صورت تصویب عزل دسته جمعی  :2تبصره

 مدیره جدید اقدام  می نماید. هیأتاجراي مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب 

مدیره یا بازرسان و یا داوطلبـان  هیأتکه از اعضاي  رئیسه اي مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر هیأتمجامع عمومی توسط  : 16ماده 

 اداره می شود . این دو رکن نمی باشند، 

رئیسه با اعالم قبولی نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهند شد . ومسئولیت اداره جلسه مطابق دستورکار اعالم شده و نیز  هیأتعضاي ا :1تبصره 

 تنظیم و ارسال صورت جلسه مجمع به وزارت کشوررا به عهده دارند.

 صب می نماید.ن کانون نسخه اي از صورتجلسه را براي اطالع  اعضاء در محل ت رئیسه،أهی :2تبصره

 

 ت مدیره : أهی –ب 

. که از میان اعضاي اصلی براي مدت سه سال می باشدنفر اعضاي علی البدل  3نفر عضو اصلی و  5مدیره مرکب از  هیأتداراي  کانون : 71ماده 

 انتخاب می شوند.



٤ 
 

نفر که از سوي اعضاي همان شـعبه انتخـاب  3ب از مدیره اي مرک هیأتبا رعایت ماده دو اساسنامه در شهرستانها توسط شعب کانون  : 1تبصره 

نفـر عضـو  30مدیره مرکزي فعالیت خواهند نمود .حدنصاب تاسیس شعبه  هیأتها طبق دستورالعمل  هیأتمی شوند ، اداره خواهد شد.اعضاي ااین 

 .می باشد که در صورت حصول آن می توان دفتر یا نمایندگی دایرنمود

 معتبر خواهد بود .  نفرسه  آرا موافقه با حضور نصف بعالوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با مدیر هیأتجلسات  : 2تبصره 

مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئـیس و یـک  هیأت اعضاء : 3تبصره 

نسخه اي ازصورت جلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند. حدود اختیارات آنها را آئین نامه مشخص  نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود .

 می نماید . 

مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطـالع قبلـی تـا سـه جلسـه  هیأتشرکت اعضاي  : 4تبصره 

 یب خواهد بود . اسال در حکم استعفاي عضو غ متوالی یا پنج جلسه متناوب در یک

نا به ضرورت بـا دعـوت کتبـی یـا تلفنـی مدیره عالوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل خواهد داد ب هیأت : 5تبصره 

 رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد . فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه حداقل سه روز خواهد بود . 

مـدیره بجـاي  هیـأتت باقیمانده مدیره عضو علی البدل براي مد هیأتدر صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاي  : 6تبصره 

 عضوي اصلی انجام وظیفه خواهد نمود . 

بالمانع بـوده و  دو دوره متوالیمدیره براي  هیأتسال انتخاب خواهد نمود . انتخاب مجدد  3مدیره را براي مدت  هیأتمجمع عمومی ،  : 18ماده 

مدیره جدید را با همـاهنگی وزارت کشـور برگـزار نمایـد و  هیأتنتخابات ماه قبل از پایان تصدي خود ، ا مدیره موظف است ظرف حداکثرسه هیأت

 نتیجه را یک هفته قبل از پایان تصدي خود را وزارت کشور اعالم نماید . 

 کانون بوده و ظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:  یمدیره نماینده قانون هیأت : 19ماده 

، رسیدگی به حسابهاي کانون پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجـراي مصـوبات مجمـع عمـومی افتتـاح حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول

انجام تشریفات قانونی تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محـاکم ، تعیـین حکـم و تعیـین ،حساب در یکی از بانکها 

ن از طریق سازش ، در صورت اقتضاء تفویض و واگذاري تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص وکیل و عزل آنان ، قطع و فصل دعاوي کانو

 دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل در چهارچوب آئین نامه هاي مربوطه که به تصویب اولین مجمع عمومی خواهد رسید . 

ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا رهن گـذاري و  مدیره میتواند هر اقدام و معامله اي را که هیأتبطور کلی 

 فک رهن و استقراض به استثناي فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام کانون انجام دهد . 

 هیـأت –اقدام درباره آنها در صالحیت خاص مجامع عمـومی اسـت  جز درباره موضوعاتی که بموجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و : 1تبصره 

 براي اداره امور را مشروط بر رعایت حدود موضوع کانون دارا می باشد .   ارات الزممدیره کلیه اختی

 معتبر خواهد بود.  "کانون  "مدیره یا نائب رئیس و خزانه دار و با مهر  هیأتکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي رئیس  : 2تبصره 

مدیره میتواند از بین خود یا  اعضاي کانون خارج یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات او را  هیأت : 3تبصره 

 تعیین نماید . 
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 وب شده و از طرف کانون حق امضاء را دارد . مدیره بوي تفویض میگردد نماینده کانون محس هیأتاختیاراتی که از طرف  مدیر عامل در حدود

  مدیره بیشتر نخواهد بود . هیأتمدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در  هیأتاگر مدیر عامل عضو  : 4تبصره 

زارت کشـور کمیتـه هـاي مدیره میتواند از بین اعضاء واجد شرایط و در جهت اجـراي اهـداف منـدرج در اساسـنامه بـا موافقـت و هیأت : 5تبصره

  تخصصی کانون را تشکیل دهد .

 مدیره و تائید وزارت کشور قابل اجراء خواهد بود .  هیأتآئین نامه اجرائی این اساسنامه بعد از تصویب  : 6تبصره 

 مدیره قابل اجرا است .  هیأتتصمیمات متخذه در کمیسیونها پس از تصویب در  : 7تبصره 

 بازرسان :  –ج 

 علی البدل براي مدت یکسال انتخاب خواهد نمود .بارزس  نفر را بعنوان یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یکمجمع عمومی عادي  : 02ماده 

 انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بالمانع است .  : 1تبصره 

 بازرس انتخاب شوند. مدیره و مدیرعامل و نزدیکان سببی و نسبی آن ها نمی توانند به عنوان هیأتاعضاي  :2 تبصره

 وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است :  : 21ماده 

 بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی کانون و تهیه گزارش براي مجمع عمومی .  – 1

 الع مجمع عمومی . طمدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد کانون براي ا هیأتمطالعه گزارش ساالنه  -2

 مجمع عمومی .یا مصوبات مجمع به مدیره از مفاد اساسنامه  هیأتگزارش هرگونه تخلف ارائه  – 3

گزارش بازرس (بازرسان) باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادي جهت مراجعه و مطالعه اعضـا در محـل دفتـر کـانون  : تبصره

 آماده باشد

جهـت بررسـی در  بایدمدیره کانون  هیأتز مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط  باید بوسیله کلیه اسناد و مدارك کانون اعم ا :22ماده 

 احزاب قرار گیرد .  10دسترس بازرس ( یا بازسان ) و نمایندگان کمیسیون ماده 

 
 فصل چهارم : بودجـه و مـواد مـتفرقـه

 شود .  ، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت اعضاء تأمین می بودجه کانون از طریق جمع آوري هدایا ، اعانات  : 23ماده 

کلیه وجوه دریافتی، درآمد و هزینه هاي کانون در دفاتر قانونی ثبت و شـرح و بـیالن آن در پایـان هـر سـال مـالی جهـت بررسـی بـه  : 24ماده 

 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد .   10ماده کمیسیون 

 دفاتر مالی کانون در مواقع مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .  کلیه : 1تبصره

 ختم می شود .  ماه اسفندسال مالی کانون منطبق به سال هجري شمسی بوده و همواره به پایان  : 2تبصره 

هاي رسـمی  نزد یکی از بانک "اقتصاد  دانش آموختگانکانون  "در حساب مخصوصی بنام  "کانون  "کلیه وجوه مازاد بر هزینه هاي  : 3تبصره 

 کشور جمهوري اسالمی ایران نگهداري خواهد شد . 



٦ 
 

رسمی در دفتر مرکزي کانون نگهداري می شود . مکاتبات رسمی کانون بـه امضـاء  نوشته هايکلیه مدارك رسمی کانون پرونده ها و   : 25ماده 

 مدیره و مهر کانون خواهد بود .  هیأتس ب رئییمدیره و در غیاب او نا هیأترئیس 

 مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضاي اعضاء ذیربط خواهد رسید .  هیأت: مصوبات و صورتجلسات  تبصره

نون فعالیـت احـزاب و قا 10مدیره در صورتی معتبر است که با تصویب کمیسیون ماده  هیأتترکیب  هرگونه تغییري در مفاد اساسنامه و : 26ماده 

 جمعیتها باشد . 

کـه  مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغیرات بعدي آن باید به اطالع وزارت کشـور برسـد و مـادامی هیأتمحل کانون و اقامتگاه اعضاء  : تبصره

 اطالع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود . 

تهیـه و اسـتفاده  کشـوروزارت   ومجوزمدیره   هیأتتصویب پس از متن آن  شکل و که مخصوص خواهد بود نشانکانون داراي مهر و  : 27ماده 

 خواهد شد . 

 کانون مسئولیت قانونی دارند .  نشانمدیره در حفظ و حراست از مهر و  هیأت  :تبصره

 ي انجام دهد . با توجه به اینکه کانون ماهیتاً غیر تجاري می باشد نمی تواند اعمال تجاري و اعتبار : 28ماده 

 

  :انحالل

 :در موارد زیرکانون منحل می شود : 29ماده 

 بنا به راي مجمع عمومی فوق العاده  -1

 انجام نداده یا انجام آن غیر ممکن باشد. پس از به ثبت رسیدن، موضوعی را که براي آن تشکیل شده در صورتی که تا یک سال، -2

 دورحکم قطعی دادگاهقانون احزاب و ص10بنا به تقاضاي کمیسیون ماده  -3

دیـون و وصـول  موظف خواهد بـود پـس از اداء هیأتمنصفه اي انتخاب و این  هیأتدر صورت انحالل کانون مجمع عمومی فوق العاده  :30ماده

است یک نسخه  مذکور موظف هیأتمطالبات کانون نسبت به واگذاري اموال و امالك به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی داخل کشور اقدام نماید 

 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد .  10از شرح کامل آن را جهت بررسی به کمیسیون ماده 

در تـاریخ  کـانونمجمـع عمـومی  تبصره در نشسـت اعضـاء 23و  ماده ویکاین اساسنامه مشتمل بر چهار بخش و چهار فصل و سی   : 31ماده 

 به تصویب رسید .  12/12/92

  یسهرئت أهی ءمحل امضا


