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انم و هدف
مـاده " -1انجمـن حسـابداران خبـره ایـران" بـه منظـور اعتلا ،گسـترش و تامیـن
اسـتقالل حرفه حسـابداری ،فراهم کردن شـرایط و فرصتهای مناسـب جهت رشـد
شـاغالن در حرفـه ،گـردآوری و تجهیـز امکانـات اعتالی سـطح آگاهـی و تخصص
حرفـهای و مشـارکت هـر چـه بیشـتر افـراد باصالحیـت در زمینـه خدمـات حرفهای
مـورد نیاز جامعه تشـکیل شـده اسـت.
تبصـره -حرفـه حسـابداری که در ایـن اساسـنامه اختصـاراً "حرفه" نامیده میشـود
شـامل کلیـه شـاخههای حسـابداری ،حسابرسـی ،و امور مالـی و فعالیتهـای مرتبط
است.
مـاده  -2انجمـن حسـابداران خبـره ایـران کـه در ایـن اساسـنامه "انجمـن" نامیده
میشـود انجمنـی غیرانتفاعـی و غیرسیاسـی اسـت.
ماده  -3اهداف انجمن عبارتند از:
الـف -فراهـم آوردن زمینـه مشـارکت همهجانبه تمامـی افراد صالحیـتدار در تعیین
سرنوشـت حرفه،
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ب -اسـتفاده از فنـون و تجـارب پیشـرفته حرفـهای در دنیـا بـا توجه به اهـداف ملّی
و بـا رعایـت قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران به منظـور باالبردن سـطح
معلومـات حرفـهای اعضـا و دیگـر عالقهمندان،
پ -وضـع رهنمودهـای حرفـهای بـرای اعضـا و دیگر فعـاالن حرفه با رعایـت قوانین
و مقررات جاری کشـور،
ت -تدوین آیین رفتار و موازین حرفهای و نظارت بر عملکرد اعضا،
ث -تقویت روحیه پژوهش و تتبع و ابتکار در زمینههای علمی و عملی حرفه،
ج -بررسـی و تلاش بـرای حل مسـائل و مشـکالت مرتبط با حرفه در سـطح کشـور
و ارائـه پیشـنهادهای مقتضـی در ایـن زمینه و نیـز ارائه مشـاورههای الزم به دولت
و مراجـع قانونگـذاری و دیگر سـازمانها در صورت درخواسـت،
چ -ایجـاد امکانـات الزم بـرای برقـراری ارتباط صحیـح و منطقی رفتـاری و فنی بین
اعضا،
ح -فراهـم کـردن امکانات آموزشـی الزم در جهت ارتقای سـطح دانـش افراد در حرفه
و برگزاری دورههای آموزشـی و سمینارها،
خ -سعی و اهتمام در جهت نشان دادن نقش اساسی و اصولی حرفه در اقتصاد مملکت،
د -ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از اعضاء در اجرای اصول و ضوابط حرفهای ،و
ذ -کمک به ایجاد شرایط و امکانات کار برای اعضا به طور یکسان.

مدت
ماده  -4مدت انجمن نامحدود است.
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مراکز و شعب
مـاده  -5مرکـز انجمـن در تهـران اسـت .تاسـیس دفترهـا و شـعبههای فرعـی در
شـهرهای دیگـر بـا تصویـب شـورای عالـی و پس از کسـب مجـوز از وزارت کشـور
(اسـتانداریهای ذیربـط) بالمانـع اسـت.

شرایط عضویت عادی،
خبره و افتخاری
ماده  -6شرایط عضویت عادی افراد در انجمن به شرح زیر است:
الف -اعالم التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
ب -دارا بـودن حداقـل درجـه کارشناسـی یـا معـادل آن در رشـته حسـابداری یـا
رشـتههای مرتبـط .تعییـن درجـه معادل کارشناسـی و رشـتههای مرتبط ،حسـب
مـورد ،طبـق آییننامـهای صـورت میگیـرد کـه توسـط شـورای عالـی تصویـب
میشـود.
پ -حداقـل سـه سـال سـابقه کار حرفـهای که حداقـل دو سـال آن بعد از اخـذ درجه
کارشناسـی باشـد .ضوابـط مربوط بـه سـابقه کار از نظر تنوع و کفایـت تجربه طبق
آییننامـه مصـوب شـورای عالی تعیین میشـود.
ت -دارا بـودن حسـن شـهرت و صالحیت اخالقـی و اعتقاد و تعهد به شـئون حرفهای
بـه تشـخیص کارگروه پذیرش و آزمـون اعضا و تایید شـورای عالی ،و
ث -پذیرفتهشدن در آزمون طبق آییننامهای که به تصویب شورای عالی میرسد.
3

تبصـره  -1کار حرفـهای عبـارت اسـت از تصدی در امور حسـابداری و حسابرسـی،
مالـی ،کارشناسـی و مشـاوره مالـی ،ارزیابـی سـهام و تهیـه و ارائـه طـرح و اجـرای
سـامانههای مالـی.
تبصـره  -2در مـورد دارنـدگان مـدارک کارشناسـی ارشـد بـه بـاال ،بـه تشـخیص
کارگـروه پذیـرش و آزمـون اعضـا ،یـک سـال تجربـه از سـوابق تجربی مـورد لزوم
(بـه شـرح بنـد پ بـاال) کاسـته خواهد شـد.
تبصـره  -3سـابقه کار حرفـهای قبـل از اخـذ درجـه کارشناسـی طبـق آییننامـه
مصـوب شـورای عالـی محاسـبه میشـود.
مـاده  -7انجمـن میتواند شـخصیتهای علمی و حرفـهای را که به نحـوی از انحا
در اعتلا و گسـترش حرفـه موثـر بودهانـد براسـاس آییننامـه مصوب شـورای عالی
به عنـوان "عضو افتخـاری" بپذیرد.
مـاده  -8اعضـای عـادی انجمن پـس از حداقل دوسـال عضویت و احراز شـرایطی
شـامل قبولـی در آزمـون تخصصـی ،کسـب تجربـه کاری ،و گذرانـدن دورههـای
آموزشـی کـه ضوابـط آن توسـط شـورای عالـی تعییـن خواهـد شـد میتواننـد بـه
عنـوان "عضـو خبـره" در یـک یـا چند شـاخه تخصصـی از جملـه حسـابداران خبره،
حسـابدار مسـتقل خبـره ،و حسـابدار مدیریـت خبره شـناخته شـوند.
مـاده  -9نظـارت بـر فعالیـت حرفـهای اعضـای خبـره بـه عهـده انجمـن اسـت؛ و
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در صـورت دریافـت شـکایات از کار حرفـهای اعضـای خبـره ،انجمـن طبـق آییننامه
انضباطـی مصـوب شـورای عالی به شـکایات رسـیدگی خواهد کرد .اعضـای خبره باید
برنامـه آمـوزش حرفهای مسـتمر را طبـق آییننام ه مصوب شـورای عالـی انجام دهند.
مـاده  -10اشـخاص حقیقـی بـه عضویـت انجمـن پذیرفته میشـوند .با ایـن حال،
انجمـن میتوانـد اشـخاص حقوقـی کـه توسـط اعضـای خبـره تشـکیل شـدهاند را
طبـق ضوابـط مصوب شـورای عالـی معرفـی کند.

ورودهی و ح قعضویت

مـاده  -11هـر متقاضـی در صـورت پذیرفتهشـدن بـه عنـوان عضـو انجمـن بایـد
حداکثـر پـس از یـک مـاه از تاریخ ابلاغ دبیرخانـه ،ورودیه و حقعضویت نخسـتین
سـال عضویـت را بپـردازد .اعضـا موظفنـد حقعضویـت سـاالنه انجمـن را حداکثـر
ظـرف دو مـاه از تاریـخ آغاز سـال مالی انجمن بپردازند .شـورای عالی اختیـار دارد بر
اسـاس ضوابطـی کـه تصویـب میکند ،شـرایط اخذ تفـاوت ،تعلیق ،خاتمـه عضویت،
و پذیـرش مجـدد اعضایـی کـه حقعضویـت سـاالنه انجمـن را در موعـد مقـرر
پرداخـت نکردهانـد تعییـن کند.
تبصـره  -1مبالـغ ورودیـه و حقعضویـت بـه پیشـنهاد شـورای عالی و بـا تصویب
مجمـع عمومـی عـادی تعیین خواهد شـد.
تبصـره  -2متقاضیـان عضویـت پـس از احراز شـرایط عضویـت و پرداخـت ورودیه
بـه عضویت انجمـن درخواهنـد آمد.
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نج
ارکان ا من

ماده  -12انجمن دارای ارکان زیر است:
الف -مجامع عمومی
ب -شورای عالی
پ -بازرسان

تبصـره -انجمـن دارای دبیرخانـهای اسـت کـه زیـر نظـر رئیـس شـورای عالـی
انجـام وظیفـه میکنـد .اداره سـازمان اجرایـی و اداری و مسـئولیت اداره دبیرخانـه
بـا "دبیـرکل" انجمـن اسـت؛ کـه از بین اعضـای انجمن و خـارج از اعضای شـورای
عالـی ،بـه پیشـنهاد رئیس شـورای عالـی و تصویب شـورای عالی منصوب میشـود.

مجامع عمومی
مـاده  -13مجامـع عمومـی عبارتنـد از :عـادی یـا عـادی بـه طـور فوقالعـاده ،و
فوقالعـاده .مجمـع عمومـی عـادی حداقـل هر سـال یـک بـار و در صورت لـزوم به
طـور فوقالعـاده نیـز تشـکیل خواهد شـد.
مـاده  -14مجامـع عمومـی انجمـن بـه دعوت رئیـس شـورای عالـی و در غیاب او
نایـب رئیـس شـورای عالـی تشـکیل خواهد شـد .همچنین تقاضای تشـکیل جلسـه
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مجمـع عمومـی اعـم از عـادی یـا فوقالعـاده ممکـن اسـت توسـط حداقـل یکصـد
نفـر از اعضـای انجمـن بـه عمـل آیـد .در این صـورت درخواسـت توسـط متقاضیان
تشـکیل جلسـه بـا قید دسـتور جلسـه مورد نظـر کتب ًا بـه دبیرخانـه انجمن تسـلیم و
رسـید دریافـت میشـود .سـپس رئیـس شـورای عالـی موظـف اسـت موضـوع مورد
درخواسـت را در نخسـتین جلسـه شـورای عالـی بـرای انطبـاق بـا اساسـنامه و اخـذ
مصوبـه شـورای عالـی طـرح و در صـورت تطبیـق ،مجمـع عمومـی مـورد تقاضـا را
وفـق مـاده  15دعـوت کنـد .هـر گاه شـورای عالـی بر خلاف مقـررات این مـاده و
بـدون اعلام دلیـل از دعـوت مجمـع خـودداری کنـد درخواسـتکنندگان میتواننـد
دعـوت مجمـع را از بـازرس خواسـتار شـوند؛ و بـازرس مکلـف خواهـد بـود کـه بـا
رعایـت تشـریفات مقـرر مجمـع مورد تقاضـا را حداکثر تـا ده روز دعوت کنـد .وگرنه
متقاضیـان میتواننـد راسـ ًا بـا رعایـت مقـررات مـاده  15بـه دعـوت مجمـع عمومی
مبـادرت ورزند.
تبصـره -مجامـع عمومـی باید بـا تاییـد و هماهنگـی قبلی بـا وزارت کشـور برگزار
شوند.
مـاده  -15دعـوت بـه هر مجمـع عمومـی باید از طریـق انتشـار آگهـی در روزنامه
کثیراالنتشـار یـا دعوتنامـه کتبـی یـا سـایر طـرق اطالعرسـانی از جملـه تارنمـای
(وبسـایت) انجمـن صـورت گیـرد .فاصلـه آگهـی و تشـکیل مجمـع عمومـی
نبایـد کمتـر از پانـزده ( )15روز و بیشـتر از سـی ( )30روز باشـد .در دعوتنامـه بایـد
دستورجلسـه ،محـل ،روز و سـاعت تشـکیل مجمـع قیـد شـود.
مـاده  -16حدنصـاب تشـکیل جلسـه مجمـع عمومـی عـادی در نوبـت اول حضور
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بیـش از  50درصـد اعضـای واجد شـرایط رایدادن اسـت .در صورت حاصل نشـدن
اکثریـت پیشگفتـه ،نوبـت دوم مجمـع یک سـاعت پـس از زمـان تعیینشـده برای
جلسـه نوبـت اول تشـکیل و بـا حضـور هـر تعـداد از اعضـا رسـمیت خواهـد یافـت.
تصمیمـات در مجمـع عمومـی عـادی اعـم از سـاالنه یا به طـور فوقالعـاده همواره
بـا موافقـت حداقـل نیمـی از آرای حاضـران اتخاذ میشـود.
مـاده  -17حدنصـاب تشـکیل جلسـه مجمـع عمومی فوقالعـاده نیـز همانند مجمع
عمومـی عـادی اسـت مگـر جلسـه نوبـت دوم که حضـور حداقـل یکصـد ( )100نفر
از اعضـای واجـد شـرایط رایدادن ضـروری اسـت .تصمیمـات در مجمـع عمومـی
فوقالعـاده همـواره بـا موافقـت حداقـل دو سـوم آرای حاضـران اتخاذ میشـود.
مـاده  -18اعضایـی واجـد شـرایط رایدادن محسـوب میشـوند کـه بدهـی بابـت
حقعضویـت نداشـته باشـند.
مـاده  -19اعمـال رای اعضـا در مجامـع عمومـی صرفـ ًا حضـوری اسـت و اعضـا
نمیتواننـد رای خـود را از طریـق وکالـت بـه دیگـران واگـذار کننـد.
مـاده  -20بـرای اداره جلسـات مجامـع عمومـی پـس از احـراز رسـمیت جلسـه و
اعلام آن توسـط رئیـس شـورای عالـی و در غیـاب او نایـب رئیـس شـورای عالـی،
از بیـن اعضـای حاضـر در جلسـه هیئـت رئیسـه مجمـع مرکـب از یـک نفـر رئیس،
دو نفـر ناظـر ،و یـک منشـی انتخـاب میشـود .در جلسـات مجمـع عمومـی اعـم از
عـادی یـا فوقالعـاده فقـط موضوعهایـی مطـرح میشـوند که در دسـتور جلسـه قید
شـده باشند.
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تبصـره -اعضـای هیئـت رئیسـه مجمـع عمومـی عـادی از بیـن اعضایـی انتخـاب
میشـوند کـه نامـزد عضویـت در شـورای عالـی نیسـتند.
مـاده  -21جلسـات مجمـع عمومی ممکن اسـت بنا بـه درخواسـت اکثریت اعضای
حاضـر در مجمـع ،بـه عنـوان تنفس ،تعطیل شـود؛ و بـه روز و وقت دیگـری که در
همـان جلسـه اعلام خواهـد شـد و دیرتـر از دو هفته بعـد نخواهد بود موکول شـود.
در جلسـات بعـدی موضوعـی بـه جـز آن چـه از مفاد دسـتور جلسـه اول باقـی مانده
اسـت مطـرح نخواهـد شـد .رعایت تشـریفات مربوط بـه دعوت مجمـع عمومی ،اعم
از عـادی یـا فوقالعـاده در مـورد جلسـات بعـدی کـه ادامـه جلســـــه اول هسـتند
الزامـی نیسـت؛ و حـد نصـاب تشـکیل جلسـه اول ملاک رسـمیت جلسـات بعـد
خواهـــد بود.
مـاده  -22مجمـع عمومـی عادی سـاالنه ظرف مدت چهـار ماه پس از پایان سـال
مالـی انجمـن و مجمـع عمومـی عـادی بـه طـور فوقالعـاده و نیـز مجمـع عمومـی
فوقالعـاده هـر گاه کـه ضـرورت پیـدا کند تشـکیل خواهد شـد.
تبصـره -تصمیمهایـی کـه در مجامـع عمومـی انجمـن گرفته میشـود بـرای همه
اعضـای انجمـن اعـم از حاضـر و غایب معتبـر و الزماالجرا اسـت.
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وظایف مجامع عمومی
ماده  -23وظایف مجامع عمومی انجمن به قرار زیر است:
الـف -وظایـف مجامـع عمومـی عادی اعم از سـاالنه یـا به طـور فوقالعاده علاوه بر
مـوارد دیگـر مذکور در این اساسـنامه به شـرح زیر اسـت:
 -1بررسـی و تصویـب عملکـرد شـورای عالـی و تصویـب صورتهای مالی ارائهشـده
توسـط شـورای عالـی پس از اسـتماع گـزارش بازرس،
 -2انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل شورای عالی و تعیین حقالزحمه آنان،
 -3انتخاب بازرسان اصلی و علیالبدل و تعیین حقالزحمه آنان،
 -4عزل هر یک از اعضای شورای عالی،
 -5بررسی و تصویب برنامه و خطمشی کلی پیشنهادی شورای عالی،
 -6تعیین ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضا،
 -7تعیین روزنامه کثیراالنتشار ،و
 -8تصویـب آییننامـه انضباطـی و رفتـار حرفـهای و آییننامـه انتخابـات اعضـای
ی عالـی بـه پیشـنهاد شـورای عالـی.
شـورا 
ب -وظایف مجمع عمومی فوقالعاده به شرح زیر است:
 -1هرگونه تغییر در اساسنامه به پیشنهاد شورای عالی ،و
 -2تصمیمگیـری نسـبت بـه هـر موضـوع دیگـری که در دسـتور جلسـه قـرار گرفته
اسـت و طبـق مقـررات اساسـنامه از وظایف مجمـع عمومی عـادی و در صالحیت
شـورای عالی نیسـت.
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شورای عالی
مـاده  -24شـورای عالـی انجمـن مرکـب از نـه ( )9عضو اسـت که بـا رأی مخفی
از بیـن اعضایـی انتخـاب میشـوند که حداقل سـه سـال سـابقه عضویـت در انجمن
دارنـد .نحـوه انتخـاب اعضای شـورای عالـی طبـق آییننامه مصوب مجمـع عمومی
عادی اسـت.
تبصـره  -1هنگامـی کـه شـریک یا کارمند اسـتخدامی یک موسسـه حرفـهای عضو
شـورای عالی اسـت شـخص دیگری از آن موسسـه حرفهای نمیتوانـد نامزد عضویت
در شـورای عالـی شـود .همچنیـن ،در مـواردی کـه از یک موسسـه حرفـهای چند نفر
نامـزد عضویـت در شـورای عالی باشـند ،تنهـا یک نفر که نسـبت به نامزدهـای دیگر
آن موسسـه حرفـهای رای بیشـتری دارد ،میتوانـد بـه عضویـت شـورای عالـی درآید.
در هـر حـال ،عضویـت بیـش از یک نفـر از اعضای یک موسسـه حرفهای در شـورای
عالـی؛ یـا انتخـاب بازرسـان از بین اعضای شـاغل در موسسـه حرفهای که یـک نفر از
آن موسسـه عضو شـورای عالی اسـت ،مجاز نیسـت.
تبصـره  -2اکثریـت اعضـای اصلـی شـورای عالـی باید عضو خبـره باشـند .مادامی
کـه ایـن اکثریت احراز نشـده باشـد؛ بـه ترتیـب آراء ،از عضـو علیالبدل خبـره برای
جایگزینـی آخریـن عضـو اصلـی که خبره نیسـت دعـوت بهعمـل میآید.
مـاده  -25علاوه بـر اعضـای اصلـی شـورای عالـی هـر سـال سـه ( )3عضـو بـه
عنـوان عضـو علیالبـدل شـورای عالـی بـه ترتیـب پیشگفته انتخـاب خواهند شـد.
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در صـورت فـوت ،اسـتعفا ،غیبـت مـداوم بـه تشـخیص شـورای عالـی ،معذوریـت،
ممنوعیـت قانونـی ،یـا عـزل هـر یـک از اعضـای اصلـی ،اعضـای علیالبـدل بـه
ترتیـب اولویـت از لحـاظ شـمار آرا و بـا رعایت مفـاد تبصرههای  1و  2مـاده  24و به
دعـوت شـورای عالـی بـرای باقیمانده مـدت ماموریت جانشـین اعضـای نامبرده در
شـورای عالی میشـوند.
مـاده  -26هـر یـک از اعضـای شـورای عالـی کـه در هـر سـال بدون عـذر موجه
سـه جلسـه پشـت سـر هم یا شـش جلسـه پراکنده غیبت داشـته باشـد ،خود به خود
مسـتعفی تلقی میشـود.
مـاده  -27مـدت مأموریت اعضای اصلی شـورای عالی سـه سـال اسـت .هر سـال
یـک سـوم اعضـای شـورای عالـی ،بـر حسـب قدمـت عضویـت در شـورای عالـی،
خـارج و بـا رعایـت مفـاد تبصرههـای  1و  2مـاده  24بـه جـای آنـان اعضـای جدید
انتخـاب میشـود .هیـچ یـک از اعضـا نمیتوانـد بیـش از سـه سـال متوالـی عضـو
شـورای عالی باشـند.
مـاده  -28اعضـای شـورای عالـی پس از خاتمه مدت سـه سـال موضـوع ماده 27
تـا هنگامـی کـه اعضای جدید شـورای عالی انتخاب نشـده باشـند به کار خـود ادامه
خواهند داد.
مـاده  -29اعضـای شـورای عالی در نخسـتین جلسـه پـس از برگزاری هـر مجمع
عمومـی عـادی سـاالنه ،از بیـن خـود یـک "رئیـس" ،یـک "نایـب رئیـس" ،و یـک
"خزانـهدار" بـه مـدت یـک سـال انتخـاب میکننـد .نایـب رئیس شـورای عالـی ،در
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غیـاب رئیـس ،مسـئولیت ریاسـت جلسـه را برعهـده دارد .همچنیـن ،شـورای عالـی
یـک نفـر را از بیـن اعضـای شـورای عالی یا خـارج از آن بـه عنوان "دبیر" جلسـات
برمیگزینـد .تغییـر هر یک از سـمتهای یادشـده مشـروط به انتخـاب جایگزین ،در
هـر زمـان بـرای باقیمانـده دوره تصدی شـورای عالی اسـت.
مـاده  -30رئیـس شـورای عالـی به عنـوان نماینـده شـورای عالـی در موضوعهای
حرفـهای شـامل شـرکت در همایشهـا و نشسـتهای حرفـهای ،جلسـههای مراجع
قانونـی ،و تشـکلهای دیگـر ،برای بحث دربـاره موضوعاتی که به حرفه حسـابداری
مربـوط میشـود و نیـز ارائه نظـرات انجمن تعیین میشـود.
مـاده  -31جلسـههای شـورای عالـی ،بـه دعـوت رئیس یـا تصویب شـورای عالی،
هـر دو هفتـه یـک بـار و در صـورت نیـاز در هـر زمـان کـه الزم تشـخیص داده
شـود ،تشـکیل میشـود .جلسـهها بـا حضـور اکثریت اعضای شـورای عالی رسـمیت
مییابـد؛ و تصمیمهـا بـا حداقـل پنـج رای موافـق معتبر اسـت .دعوت از اشـخاصی
غیـر از اعضای شـورای عالی برای شـرکت در جلسـه شـورای عالی بـا موافقت قبلی
شـورای عالـی ممکن اسـت.
مـاده  -32صورتجلسـه شـورای عالـی در همان جلسـه تنظیـم و خوانده میشـود و
توسـط اعضـای حاضـر در جلسـه امضا میشـود .مصوبههای شـورای عالی بـه منزله
ابالغیـه به دبیرکل اسـت.
مـاده  -33دبیـرکل در همـه جلسـههای شـورای عالـی شـرکت میکنـد؛ مگـر در
مـواردی کـه شـورای عالـی حضـور وی را ضـروری نداند.
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وظایف و اختیارات شورای عالی

مـاده  -34شـورای عالـی بـرای اداره امـور انجمن به جـز مواردی کـه در صالحیت
مجامـع عمومـی اسـت ،دارای کلیـه اختیـارات در حـدود مقـررات ایـن اساسـنامه و
مصوبـات مجمـع عمومـی اسـت؛ و بـه ویـژه عهـدهدار وظایف زیر اسـت:
الـف -فراهـم آوردن زمینـه تحکیـم و پیشـرفت موازیـن علمـی و عملـی و فنـی و
حرفـهای اعضـای انجمـن،
تبصـره -شـورای عالـی در اجـرای ایـن وظیفـه مجاز اسـت رأسـا نسـبت بـه انجام
مسـائل و مـوارد مطرحشـده تصمیمگیـری کنـد ،و بـر اجـرای تصمیمات گرفتهشـده
نظـارت نمایـد؛ یـا انجـام مراتـب را در وظیفـه گروهی از اعضـای انجمن قـرار دهد.
ب -انتخاب دبیرکل و تفویض بخشی از اختیارات خود به وی،
پ -تشـکیل کارگروههـای الزم بـرای کمـک بـه پیشـبرد اهـداف انجمـن ،تعییـن
شـمار اعضـای کارگروههـا ،و انتخـاب اعضـای کارگروههـا،
ت -تصویب آییننامه چگونگی تشکیل و وظایف کارگروهها،
تبصـره -نظـارت بـر انجـام وظایـف کارگروههـا بـا شـورای عالی اسـت .بـرای این
منظـور در هـر کارگـروه یـک نفـر از اعضـای شـورای عالـی بـا عنـوان عضـو رابط
شـورای عالـی بـا کارگـروه حضـور مییابد.
ث -تصویب بودجه انجمن،
ج -نظـارت بـر مخـارج جـاری انجمـن و تهیه گـزارش سـاالنه و صورتهـای مالی
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شـامل ترازنامـه و حسـاب درآمـد و هزینه سـاالنه و تقدیم آنها بـه مجمع عمومی
عادی سـاالنه،
چ -تایید نهایی پذیرش اعضای جدید طبق مقررات این اساسنامه،
ح -برقـراری ارتبـاط بـا انجمنهـا و کانونهـا و مجامـع مشـابه بینالمللـی پـس از
تأییـد مراجـع صالحیـتدار و طبـق مقررات کشـور،
خ -تعییـن ضوابـط عـزل و نصب کارکنـان اداری و دفتـری انجمـن و تعیین ضوابط
پرداخت حقـوق آنان،
د -تعییـن صاحبـان امضـای مجـاز از بین اعضای شـورای عالی یا اشـخاص دیگر و
حـق توکیل و عـزل وکیل ولـو کراراً،
ذ -خریـد و فـروش و اجـاره و اسـتیجاره و سـایر معاملات در مـورد امـوال منقول و
غیرمنقـول و عقـد و امضـای هرگونـه قـرارداد برای رهـن دادن و رهـن گرفتن و
اخـذ اعتبـار و اسـتقراض بـرای نیازمندیهـای انجمن،
ر -رسـیدگی و تصمیمگیـری و اعمـال تنبیهـات انضباطـی در مـورد اعضـا طبـق
مقـررات آییننامـه انضباطـی موضـوع مـاده  41ایـن اساسـنامه،
ز -رسـیدگی و تصمیمگیری در مورد گزارشها و پیشـنهادهای رسـیده از کارگروهها
و اعمـال مقـررات در حـدود آییننامههای مربوط،
ژ -تعلیـق یـا اخـراج هـر یـک از اعضـای انجمـن بـه اسـتناد مقـررات اساسـنامه و
آییننامـه انضباطـی و رفتـار حرفهای؛ و رفـع تعلیق اعضای تعلیقشـده و پذیرش
مجـدد اعضای اخراجشـده،
تبصـره -شـورای عالـی حـق اخـراج عضوی را کـه به هر عنـوان و سـمت از جانب
مجمـع عمومـی وظیفه یا مأموریتی به وی محول شـده اسـت ،طی مـدت مأموریت،
نـدارد .تصمیمگیـری در ایـن گونـه موارد بـا مجمع عمومی عادی اسـت.
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س -پیشنهاد هرگونه تغییر در اساسنامه انجمن به مجمع عمومی فوقالعاده،
ش -اجرای تصمیمات مجامع عمومی ،و
ص -اعلام آمادگـی بـه بـازرس ،حداقل یـک ماه پیـش از برگزاری مجمـع عمومی
عـادی سـاالنه ،بـرای رسـیدگی و بررسـی حسـابهای انجمـن بـه منظـور تهیه و
تسـلیم گـزارش بـازرس یـا بازرسـان به مجمـع مزبور.

بازرسان
مـاده  -35در هر جلسـه مجمع عمومی عادی سـاالنه دو نفر از حسـابداران رسـمی
شـاغل عضـو انجمـن ،به غیـر از اعضای شـورای عالی یا شـرکای آنان ،بـرای مدت
یـک سـال به سـمت بازرسـان اصلـی و علیالبـدل انجمن انتخـاب خواهند شـد .در
صـورت فـوت یـا اسـتعفا یـا معذوریـت یا سـلب شـرایط یا عدم قبول سـمت توسـط
بـازرس اصلـی از بـازرس علیالبـدل بـرای انجام کار بازرسـی انجمن دعـوت خواهد
شـد .بازرسـان منتخـب بایـد قبـول سـمت را کتبـ ًا بـه شـورای عالـی اطلاع دهند.
انتخـاب مجدد بازرسـان بالمانع اسـت.
مـاده  -36بـازرس موظـف اسـت صورتهای مالـی انجمـن را مورد رسـیدگی قرار
دهـد و گزارش رسـیدگیهای خـود را حداقل پانزده ( )15روز پیـش از تاریخ برگزاری
مجمـع عمومـی عـادی در اختیـار شـورای عالی بگـذارد؛ تا بـه پیوسـت صورتهای
مالـی انجمـن و گـزارش سـاالنه شـورای عالی به مجمـع عمومی عادی تسـلیم و در
دسـترس اعضـای انجمن قـرار گیرد.
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ساری مقررات

مـاده  -37سـال مالـی انجمـن از اول مهرمـاه هر سـال شمسـی آغاز میشـود و در
پایـان شـهریورماه سـال بعد پایـان مییابد.
مـاده  -38انجمـن و اعضـای وابسـته بـه آن ،بـه نام انجمـن ،حق فعالیت سیاسـی
یا وابسـتگی به احـزاب و گروههـای سیاسـی را ندارند.
مـاده  -39طرحهـا ،برنامههـا و دیگـر اقداماتی کـه با سـازمانهای دولتی ارتبـاط دارد
پـس از کسـب موافقت شـورای عالی بـه اجـرا در خواهد آمد.
مـاده  -40اعضـای انجمـن و همچنیـن اعضایی که بـه هر ترتیـب از عضویت انجمن
خـارج میشـوند یـا فـوت میکننـد نـه شـخص ًا و نـه از طـرف قائممقـام قانونـی آنـان
هیچگونـه حقی نسـبت بـه داراییهـای انجمـن ندارند.
مـاده  -41مقـررات عمومی انجمن و ضوابـط حرفهای و حدود و نحـوه اعمال مجازات
اعضـا طبـق آییننامـه انضباطـی و رفتـار حرفهای پیشـنهادی شـورای عالـی و مصوب
مجمـع عمومـی عادی تعییـن و اجرا خواهد شـد.
مـاده  -42در صورتـی کـه تصمیـم بـه انحالل انجمـن گرفته شـود یا انجمـن به هر
علتـی منحـل شـود؛ مجمع عمومـی فوقالعـاده عـده الزم را بـرای تصفیه امـور انجمن
انتخـاب خواهـد کـرد تا طبـق مقـررات مربـوط اقدامـات الزم را انجام دهنـد .در صورت
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انحلال همـه دارایـی انجمن اعـم از نقد یا غیرنقـد و منقول و غیرمنقـول پس از تصفیه
بدهـی و وصـول مطالبـات انجمن با نظـارت نماینده وزارت کشـور به یکی از مؤسسـات
خیریـه داخل کشـور واگذار خواهد شـد.
مـاده  -43هرگونـه تغییـر در این اساسـنامه باید بـه تصویب مجمع عمومـی فوقالعاده
برسد.
مـاده  -44ایـن اساسـنامه شـامل  44مـاده و  15تبصـره در تاریخ  23تیـر  1393به
تصویـب مجمـع عمومـی فوقالعاده رسـید و جایگزین اساسـنامه قبلی شـد.
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