
  غير انتفاعي)(مهندسي روشنايي و نورپردازي ايرانيانسسه واساسنامه م
  

دانش روشنايي و نورپردازي و لزوم استفاده بهينه از منابع نــوري و نظــر ي توسعه و گسترش با استعانت از خالق هستي و به انگيزه
ان و در كشــور مــا بــوده و نيــاز بــه نگــرش هنر نورپردازي در كنار دانش مهندسي روشنايي از تخصص هاي جديد در جهبه اينكه 

تعمــيم  بنابراين با هدف گردد.احساس مياي سيس و فعاليت چنين موسسهأت لزوم وشود اي در اين حوزه هر روزه بيشتر ميحرفه
ان تشكلي از همــه دســت انــدركارپردازي و مهندسي روشنايي، اين موسسه در حوزه نور  فني و علمي مهندسيهاي تحقق آموزه و

  روشنايي و نورپردازي و دانش آموختگان وابسته به اين فن و هنر مي باشد.
حرفــه اي و تخصصــي بطــور با التزام به رعايت مقــررات موضــوعه كشــوري و ضــوابط حــاكم بــر تأســيس مؤسســات  اين موسسه 

  گردد.تشكيل ميغيرسياسي و غير انتفاعي 

  
  

  تعاريف، اهداف و موضوع فعاليتكليات،  –فصل اول 
   نام مؤسسه:  - 1ماده 

  مهندسي روشنايي و نورپردازي ايرانيانمؤسسه 
  

   نوع مؤسسه:  - 2ماده 
به صورت غير انتفاعي اداره  صنفي تأسيس شده است و سياسي و غير تجاري، غير فرهنگي و مقاصد غير ،علميمؤسسه با اهداف 

  شود.مي
  

  سرمايه و تابعيت:  - 3ماده 
  .و تابعيت آن ايراني است ريال است 1200000مبلغ  ي مؤسسهسرمايه

  
  مدت فعاليت:  - 4ماده 

  به مدت نامحدود خواهد بود.مدت فعاليت مؤسسه از تاريخ صدور مجوز و ثبت رسمي 
  

  نشاني مؤسسه:  - 5ماده 
    1581736514كد پستي  ،واحد يك طبقه سوم، ،282پالك  چهارراه ايرانشهر ،طالقانيخيابان  تهرانشهر:  تهراناستان: 
  88003884تلفن: 

 
   تغيير نشاني مؤسسه:  - 6ماده 

  تغيير نشاني مؤسسه با تصميم مؤسسان بالمانع است. 
  



   ي اوليه:سرمايه - 7 ماده
  ي اوليه، دارايي و منابع درآمد مؤسسه به شرح زير است: سرمايه
س يا مؤسسان به قرار زير تعيين و ريال در هنگام تأسيس مؤسسه از سوي مؤس 1،200،000مبلغ  ي اوليه:سرمايه - الف

  پرداخت گرديد:   
  ريال 150،000مبلغ   فريد حنيفيآقاي محمد - 1
  ريال   150،000مبلغ آقاي آرلن استپانيان  - 2
  ريال 150،000 مبلغ  آقاي روبرت آبراميان - 3
  ريال 150،000آقاي شهرام نورصالحي مبلغ   - 4
  يالر 150،000خانم فاطمه هل فروش مبلغ   - 5
  ريال 150،000آقاي حميد مصلحي مبلغ   - 6
  ريال 150،000آقاي كاوه احمديان تازه محله مبلغ   - 7
   ريال 150،000آقاي عليرضا قنادي اف مبلغ   - 8
 ،نشريهتاليف  برگردان و، ي آموزشيهاي دورهشهريهها، برگزاري سميناردرآمد مؤسسه توسط ( ه:منابع درآمد مؤسس - ب

 ،براساس رديف نه بند ب از ماده هشت ءحق عضويت اعضادريافت ، نورپردازي ها در زمينه روشنايي وندارداستا ها وكتاب
چنين قبول هدايا، قبول وصيت، هماساسنامه و و ماده نه عقد قرارداد براي ارائه خدمات در چهارچوب بند ب ماده هشت 

  مردمي)، تأمين و تسليم خواهد شد. هايكمك
ي وجوه نقدي، اموال منقول و غيرمنقول كه از طرف اشخاص ي ثبت شده، عبارت خواهد بود از كليههاي مؤسسه عالوه بر سرمايهيداراي )1 تبصره

  اساسنامه استفاده شود.  8هاي مذكور بايستي تماماً در جهت اجراي ماده حقيقي و حقوقي به مؤسسه هبه شده است. دارايي
  
   ؤسسه:اهداف و موضوع فعاليت م - 8ماده 

  اهداف و موضوع فعاليت مؤسسه به شرح زير است:
 اهداف: - الف
   تعميم و تحقق و بسط فني و علمي دانش مهندسي در حوزه نورپردازي 
  :موضوع فعاليت - ب

 مطالعه و بررسي در زمينه روشنايي و نورپردازي همكاري با نهادهاي مختلف در زمينه هاي مرتبط با فعاليت هاي موسسه برگزاري
سمينارها فراهم كردن كتب و نوشته ها دستور كارها و استانداردهاي علمي و فني در زمينه روشنايي و نورپردازي اخذ وام از بانكها و 

انعقاد قرارداد  –مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور باال بردن سطح كارآيي و توانايي هاي موسسه  –موسسات مالي و اعتباري 
از همكاري افراد عالقه مند در  - قي و حقوقي در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه و دستورالعمل هاي اجرايي موسسهبا اشخاص حقي

  .زمينه فن روشنايي و نورپردازي بر پايه آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي موسسه

  ها: تداخل وظايف و اختيارات موسسه با دستگاه - 9 ماده 
داشته باشد، قبل از انجام و  تداخلها هاي مؤسسه با وظايف و اختيارات برخي از وزارتخانهها و فعاليترنامههرگاه انجام و اجراي ب

  ي ذيربط اقدام خواهد شدخانهاجراي آن نسبت به كسب مجوز از وزارت

  



  اركان اصلي مؤسسه –فصل دوم 
  اركان اصلي:  - 10ماده 

  ت:اركان و تشكيالت اساسي مؤسسه به شرح زير اس
  )مجمع عمومي( مؤسسان  - الف
  مديره  هيئت - ب
  عاملدير م - ج
  بازرس - د

  
   وظايف كلي مؤسسان:  - 11ماده 

  وظايف مؤسس يا مؤسسان به شرح زير است:
  تصويب اساسنامه الف)
  مؤسسه  مديره هيئتانتخاب  ب)
  انتخاب بازرس )ج

  
  مؤسسان:  مؤسس يا و وظايف اختيارات - 12ماده 

كننــده گيري و تعيــينگذاري، تصميم، مسئول سياستمجمع عموميتأسيس مؤسسه و پس از برگزاري  آغازاز مؤسس يا مؤسسان 
  باشند: مشي كلي مؤسسه بوده و داراي اختيارات و وظايف به شرح زير ميخط

  رايي مؤسسهاج كارهايها و دستورنامههاي آتي و تصويب آئينمشي و برنامههاي كلي، خطتعيين و تصويب سياست الف)
  بازرس ياموسسه عامل مدير بركناري گزينش و ، مديره هيئتدر اعضاي  اعضاء و تغيير انتخاب ب)
  ي گزارش بازرسو رسيدگي به آن و اظهارنظر دربارهمديره  هيئتاستماع گزارش  ج)
  و استماع گزارش مربوطه تصويب بودجه و تراز مالي د)
  مؤسس  تهيئتصويب و قبول عضويت اعضاي جديد  ه)
  هاي مؤسسه و انتشار تصميمات قانوني نامهها و دعوتي كثيراالنتشار جهت درج آگهيتعيين روزنامه و)
غير انتفاعي بودن موسســه  هدف ها و اصالحات به هيچ وجه  (اين تغيير وتغيير و اصالح مواد اساسنامه با رعايت ضوابط قانوني  ز)

  ).گيرد را در بر نمي
  هاي ثابت، امالك، مستغالت، همچنين تبديل به احسن نمودن اموال و امالك مؤسسهدارايي د فروشتصميم در مور ح)
  هاي اجرايي مورد نياز و نظارت بر حسن اجراي آنها و دستورالعملتصويب آيين نامه ط)
  هاي مؤسسهاليتي فعمردمي در جهت توسعههاي و حمايتها اتخاذ تدابير الزم براي توانمندسازي و جلب مشاركت ي)
  اتخاذ تصميم نسبت به انحالل مؤسسه ك)
در زمينــه دريافــت ديــدگاه هــاي آنــان بــه منظــور  8براساس بند ب از ماده  اعضاءاز  همگانيساليانه  سنجينظر ) برگزاري ل

تور و مــدير موسســه برپايــه دســمديره  هيئتگزينش  ،موضوع بند الف ماده هشت اساسنامه دستيابي به هدف هاي موسسه
  .هاي موسسهكارهاي اجرايي و آيين نامه



  
   تشكيل جلسات مجمع عمومي: - 13 ماده

در محل تعيين شده تشكيل خواهد شد و براي رسميت يافتن العاده انه و مجمع عمومي به طور فوقجلسات مجمع عمومي سالي
در آراء حاضرين اتخاذ خواهد شد و جلسه، حضور دو سوم موسسين يا نمايندگان آنها ضروري است و تصميمات با اكثريت 

  .رسميت خواهد يافتاز مؤسسين  نيميدر هر زمان با حضور حداقل جلسه دوم  تشكيل ،اول رسميت جلسهصورت عدم 
  

  العاده:تشكيل مجمع عمومي ساليانه و مجمع عمومي به طور فوق خواستدر - 14ماده 
رسمي نامه دعوت .يا رئيس هيئت مديره قابل تشكيل استسسه ؤمعامل رخواست مديربه د در موعد مقرر در اين اساسنامهمع عمومي امججلسه 
بديهي است اين دعوتنامه با استتفاده از ديگر . چاپ خواهد گرديد در روزنامه كثيراالنتشار مؤسسهروز تقويمي قبل از تشكيل جلسه  15حداقل 

  روش ها نيز به آگاهي موسسين خواهد رسيد.
  

   مديره: هيئتعضاء و مدت فعاليت تعداد ا - 15ماده 
يان افراد از م 11راساس بند ب ماده بسال  سهكه براي مدت  علي البدل نفر  دونفر اصلي و  هفتمتشكل از  مديره هيئتامور اجرايي مؤسسه توسط 

از اعضاء هيئت مديره از ميان اعضاء هيئت در هر دوره بايستي دستكم سه نفر شوند، اداره خواهد شد. انتخاب ميموسسان يا اعضاء توانمند و  متعهد
  برگزيده خواهند شد.  هار نفرديگر از ميان اعضاءو چ موسس و از سوي آنان برگزيده شوند

هيئت مديره در اولين جلسه از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس هيئت مديره و يك نفر را به عنوان مدير موسسه برخواهد 
گزيد(گزينش مدير عامل موسسه). هم چنين هيئت مديره مي تواند چنانچه نياز باشد براي ساير  اعضاء(در صورت انتخاب) سمت هاي 

توركارهاي ا جرايي تعيين نمايد. رئيس هيئت مديره مي تواند همزمان سمت مدير عامل موسسه را دارا ديگري را برپايه آيين نامه و دس
  اعضاء هيئت مديره در هر دوره متعهد به پذيرش و اجراي اهداف موسسه مي باشند. باشد.

  
  عضو يا اعضاء علي البدل: – 16ماده 

تا در صورت  (يك نفر از ميان موسسين و يك نفر از ميان اعضاء)، دننكمي  البدل انتخابنفر را به عنوان عضو علي دوموسسان 
  ، جايگزين عضو اصلي شود.مديره هيئتي فعاليت هر يك از اعضاي فوت يا استعفا و يا سلب شرايط ادامه

  
   :مديره هيئتي رسميت جلسه - 17ماده 

با اكثريت آراي موافق معتبر خواهد بود. در صورت با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات گرفته شده  نشستجلسات 
  االجرا خواهد بود. موافق آن است، الزمموسسه عامل تساوي آراء، رأي طرفي كه مدير

  
  

   :مديره هيئتزمان تشكيل جلسات  - 18ماده 
  مي است.يل خواهد شد الزاتشك موسسهشركت اعضاء هيئت مديره در جلسات كه حداقل هر پانزده روز يكبار در محل 

  
  



   :مديره هيئتاختيارات  - 19ماده 
توانند اختيارات محوله را بين ي قانوني مؤسسه داراي تمامي اختيارات الزم قانوني اجرايي بوده و ميبه عنوان نماينده مديره هيئت

  خود تقسيم نمايد؛ اهم وظايف آنان به شرح زير است: 
  ا امور مؤسسه(مؤسسان) در ارتباط ب مجمع عمومياجراي مصوبات  
 حفظ و حراست از اموال مؤسسه، تهيه صورت دارايي از اموال آن  
 ها و وصول مطالباتهاي مؤسسه، پرداخت بدهيرسيدگي به حساب  
 هاي اجراي آن پس از تصويب مجمعنامه و دستورالعمل و روشتهيه و تنظيم بودجه و تراز مالي و تنظيم آيين  
 روش، اجاره و عقد قراردادهاي الزم با اشخاص حقيقي و حقوقيها، خريد و فافتتاح حساب در بانك  
 رجاع دعوي به داوري و تعيين داورطرح و تعقيب دعاوي اعم از حقوقي و جزائي در مراحل مختلف دادرسي، ا  
  انتخاب وكيل با حق توكيل به غير، اعطاي اختيارات الزم به وكال و عزل آنان، قطع و فصل دعاوي از طريــق صــلح و

ثبتي و انجام تمامي اقدامات و تشريفات قانوني، اقــدام  ش، پيگيري و انجام تمامي امور و مسائل قضايي، مالياتي،ساز
  ور مؤسسه در حدود ضوابط اساسنامهبه ثبت و انتشار آنها و انجام ام

  
   :هموسسعامل تفويض اختيارات به مدير - 20ماده 
تواند يك نيز ميموسسه عامل رتفويض نمايد و مديموسسه عامل ات خود را به مديرتواند تمام يا قسمتي از اختيارمي مديره هيئت

  نفر را به سمت قائم مقام خود انتخاب و قسمتي از اختيارات محوله را به وي واگذار كند.
  

   :موسسهعامل مديرايف وظ - 21ماده 
  هاي اداري و اجرايي مؤسسه به شرح زير است:، مسئوليتمديره هيئتبه عنوان مجري تصميمات مديرموسسه با توجه به اينكه 

  مديره، و نظارت بر حسن جريان امور مؤسسه هيئتاجراي مفاد اساسنامه، مصوبات  
 ي منابع انساني مورد نياز و بهبود منابع انساني موجودريزي براي تأمين و توسعهبرنامه  
  هاي مصوب مؤسسهمؤسسه بر اساس آيين نامهاستخدام، عزل و نصب، ارتقاء و اعطاي پاداش و حقوق به كاركنان  
 ها، ايجاد ارتباط و همكاري بــا مســئوالن و اشــخاص حقيقــي و حقــوقي وها، برنامهي امور جاري و تدوين طرحاداره 

  هاي مؤسسهجلب مشاركت آنها در انجام فعاليت
 بمؤسس جهت تصوي هيئتهاي مورد نياز مؤسسه و ارائه به نامه تهيه و تنظيم آيين  

  
  انتخاب بازرس:  - 22ماده 

هاي ي گزارش از وضعيت حسابتوانند به منظور بررسي اسناد اداري و مالي و تهيهمي مجمع عموميدر مؤسس يا مؤسسان 
يك نفر را به عنوان بازرس اصلي براي يك سال از بين خود  مديره هيئتو موسسه عامل مديري گزارش ساالنه و اعالم نظر درباره

  باشد. مديره هيئتبازرس نبايد از اعضاي  از اعضاء انتخاب نمايند،يا خارج 
  
  
  



  اختيارات بازرس:  - 23ماده 
ها تواند به اسناد، مدارك و پروندهبازرس بدون اينكه حق دخالت مستقيم در امور اجرايي مؤسسه را داشته باشد، در هر زمان مي

رات ضروري را به مسئوالن و متصديان امر بدهد و در صورت برخورد با مراجعه و اطالعات الزم را كسب و در صورت لزوم تذك
  اطالع دهد. )مجمع عمومي (نارسايي يا تخلف در حين رسيدگي، خود مراتب را به مؤسسان 

  



  انحالل و تسويه –امور عمومي، مالي، محاسباتي  –فصل سوم
  

   سال مالي مؤسسه: 24ماده 
شود، مگر سال اول كه از تاريخ تأسيس، شروع ل آغاز و به پايان اسفندماه همان سال ختم ميماه هر ساسال مالي از اول فروردين
  گردد. و به پايان سال ختم مي

  
  امضاء اسناد تعهدآور:  - 25ماده 

مديره به  دو نفر از اعضا هيئت و تمامي قراردادها، اسناد مالي، اوراق بانكي تعهدآور از قبيل چك، سفته، برات با امضاي مديرعامل
  همراه مهر موسسه معتبر مي باشد.

  كليه مكاتبات اداري موسسه با امضاي مديرعامل موسسه به تنهايي به همراه مهر موسسه اعتبار خواهد داشت.

  
   :هموسسعامل مدير تفويض امضاء - 26ماده 
مقام خود (در صورت انتخاب) و يا به قائم تواند امضاي تمام يا قسمتي از اسناد ياد شده و مكاتبات مؤسسه راميموسسه عامل مدير

  تفويض نمايد. مديره هيئتيكي از اعضاي 
  

  ثبت اموال و دارايي مؤسسه:  - 27ماده 
گونه سودي را ندارنــد. به لحاظ غير انتفاعي و عام المنفعه بودن مؤسسه، صاحب يا صاحبان سرمايه حق برداشت و يا تخصيص هيچ

به مؤسسه تعلق گرفته يا بعداً به دارايي آن افزوده شود، در دفاتر مربوطه ثبت خواهد شد. در صورتي  هايي كهتمامي اموال و دارايي
ي احتيــاطي هاي جاري و قانوني، بقيه بــه عنــوان ذخيــرههاي مؤسسه درآمدي حاصل شود، پس از كسر هزينهكه از محل فعاليت

    براي توسعه و پيشبرد امور مؤسسه در نظر گرفته خواهد شد.
  

  فوت يا محجوريت اعضاء مؤسسه:  - 28ماده 
موجب انحالل مؤسسه نخواهد شد. عضو جانشــين يــا موسسه عامل مديرفوت يا حجر يك يا چند نفر از مؤسسان يا هيأت مديره و 

ر در ي محوله را تا معرفي عضو جديد توسط هيأت مؤسس انجام خواهند داد. ورثــه يــا قــيم متــوفي يــا محجــوساير اعضاء، وظيفه
خصوص معرفي عضو جديد اولويت خاص نخواهند داشت. اموال مربوط به متوفي و محجور به لحاظ اينكه هبــه شــده اســت، قابــل 

    برگشت نخواهد بود.
  
  

   انحالل مؤسسه: - 29ماده 
ه انتخاب مؤسســان اي بپذير خواهد بود. همزمان با انحالل، مدير تسويهامكانمجمع عمومي موسسان انحالل مؤسسه با رأي موافق 

چنــين ) از بين اعضاء يا خارج از اعضاء تعيين خواهد شد. مدير تسويه موظف است به حساب مطالبات و ديــون هــممجمع عمومي(



ها اقدام و گــزارش نهــايي را بــه مؤسســان هاي مؤسسه رسيدگي و نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهيتمامي اموال و دارايي
  تغيير)نمايد. (غيرقابل(مجمع عمومي) تسليم 

  
  هاي مؤسسه پس از انحالل: ضعيت اموال و داراييو - 30ماده 

ري قرار ـي ديگي عام المنفعهيا مؤسسه يـنهاد آموزشي مؤسسه در اختيار ماندههاي باقييــوال و دارايـي امدر صورت انحالل، كليه
  گيرد. مي
  

   مرجع تأييد تغييرات در مؤسسه: - 31ماده 
ها و ساير ، تغيير موضوع فعاليتمديره هيئتيير غونه تغيير و اصالح مفاد اساسنامه از قبيل تغيير آدرس، تغيير مؤسسان، تهرگ

. ها ثبت شودباشد و در ثبت شركتمجمع عمومي موسسان ي جلسهتغييرات بايد بر اساس اساسنامه مصوب و طبق صورت
  .(غيرقابل تغيير)

  
   نشده در اساسنامه: موارد پيش بيني - 32ماده 
بيني نشده طبق مقررات قانوني حاكم بر مؤسسات غيرتجاري و ضوابط تأسيس ي مسائلي كه در اين اساسنامه پيشدرباره

    رفتار خواهد شد. غير انتفاعيمؤسسات 
  

   تعداد مواد اساسنامه: - 33ماده 
مهندسي  مؤسسه" فوق العاده مجمع عمومي.... ......13/10/90......... ي مورخماده در جلسه 33اين اساسنامه در سه فصل مشتمل بر 

تصويب اعضاي حاضر در جلسه به قرائت و به اتفاق آراء  با حضور تمامي اعضاي حاضر در جلسه "روشنايي و نورپردازي ايرانيان
  و جايگزين اساسنامه قبلي گرديد. رسيد

  
  انـروبرت آبرامي آرلن استپانيان آوروشن

  يـحميد مصلح  يــحنيفمحمدفريد 

  فاطمه هل فروش  يــشهرام نورصالح

  


