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  به نام خدا

  انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهیاساسنامه 
  17898شماره ثبت 

 مقدمه 
اجتماعی  ۀتوسع مهمِ اخیر باتحوالت ۀ، دردودههاي فرهنگیثرترین زیرساختؤترین ومکتاب به عنوان یکی از مهم ةحوز

گذاري فرهنگی شده سیاست ۀعرصهاي جدید دره شدن افقاین خود باعث گشود ما همراه گردیده و ۀجامع وفرهنگیِ
پژوهشی  نهادهاي آموزشی و اي نشر وتالش مشترك براي تشکیل نظام وایجاد سازمان حرفه رایند تخصصی شدن و. فَاست

حمایت از حقوق ایشان  صیانت و همسویی میان ناشران دانشگاهی و ایجاد همفکري و ۀ، و فراهم نمودن زمینسوآن از یک
ن داشت که درچارچوب ضوابط از ناشران را برآ اري، شمالمللی از سوي دیگرفرهنگی، ملی و بین هاي علمی ودرعرصه

  سیس نمایند.أ، انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی را تیط پیش بینی شده در این اساسنامهشرا ، با مشخصات وقانونی
  

 تعاریف کلیات و –فصل اول 
  شود.سنامه به اختصار انجمن نامیده میاین اسا است و در» ن کتاب دانشگاهی انجمن فرهنگی ناشرا« نام انجمن  -1ماده 
داراي شخصیت  غیر سیاسی است وو  انتفاعی، غیرغیر تجاري گردیده،نوع انجمن که با اهداف فرهنگی تشکیل  -2ماده

  باشد .استقالل مالی می حقوقی و
  .، ایرانی استانجمن ۀتابعیت وسرمای -3ماده 
  ، نامحدود است.آنت فعالیت انجمن از تاریخ تشکیل وصدور مجوز وثبت مد -4ماده 
بین خیابان دانشگاه و ابوریحان، ساختمان فروردین،  خیابان انقالب، تهران، نشانی:به مرکز اصلی انجمن درتهران  -5ماده 

  باشد.می 15، طبقه چهارم، واحد 1182پالك 
رسیدگی به امور مراکز  هیئتو دبیرخانه  مدیره هیئتتایید وتصویب  و یر نشانی با رعایت مقررات قانونیتغی -6ماده

  خواهد بود. فرهنگی
  است : زیرمنابع درآمد آن به شرح  دارایی انجمن و سرمایه و -7ماده 

  پرداخت شده است . سسان تامین وؤسیس انجمن از سوي مأبدو ت آن در %35الف) مبلغ ده میلیون ریال که 
یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی به حساب انجمن  سسان وؤغیر منقول که از طرف م وال منقول وام ب) وجوه نقدي و

  شد. واریز ویا واگذارشده و یا درآینده واگذار خواهد
  دولتی . ، عمومی وخش خصوصیبپ) هدایا وکمک هاي بالعوض اعطایی از سوي اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از  

  هاي انجمن با توجه به اهداف فرهنگی ي حاصل از فعالیتدرآمدهات ) 
  ث) وجوه حاصل از حق عضویت اعضاء

فقط  به نام شخصیت حقوقی انجمن دردفاتر مربوط ثبت می شود و 7دارایی هاي انجمن به شرح ماده  کلیه اموال و - 8ماده 
انتقال اموال  . هرگونه نقل ودموضوع فعالیت انجمن استفاده نمودرجهت اجراي اهداف ومقاصد و توان از منافع آن صرفاًمی
  گیرد.منقول نیز با تصویب مجمع عمومی انجمن انجام میغیر
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 وظایف وفعالیت ها –فصل دوم 
  موضوع فعالیت انجمن به شرح زیر است : اهداف و -9ماده 

مند ان عالقهمخاطبان به ویژه دانشجویی وکیفی کتب دانشگاهی به منظور اعتالي سطح آگاهی الف ) ارتقاي سطح کم
  وتالش درجهت توسعه وگسترش آن .

، نشگاهی با استفاده از نظر اساتیدهاي دانشر کتاب ، چاپ وون مسائل ومعضالت مربوط به تولیدب) پژوهش ومطالعه پیرام
  کاران مربوط.ئه پیشنهادهاي سازنده به دست اندراندیشمندان وصاحبنظران وارا

نظر بحث وتبادل جشنواره هاي فرهنگی به منظور مایش وسمینارهاي ادواري وه پ) تشکیل جلسات گفتگو، سخنرانی و
  اعضاء. بینگسترش روابط سالم فرهنگی وحفظ  سایر امورفرهنگی و نشر و پیرامون مسائل مختلف تولید وچاپ و

ي اهبه روشالمللی مبادالت کتاب درسطح داخلی و بین تقویت مبادالت فرهنگی به ویژه ت ) اقدام درجهت تسهیل و
فراهم نمودن شرایط  برپایی نمایشگاه کتاب ومحصوالت فرهنگی در داخل وخارج کشور و و جمله ایجاد گوناگون از

  ها .درنمایشگاه اعضا مناسب براي حضور فعالِ
نظور تجربیات به م تبادل اطالعات و خدمات وابسته و ث) ایجاد بانک اطالعاتی در تمام ابعاد آموزشی مربوط به نشر و

  اي ناشران دانشگاهی .مهارت هاي حرفه افزایش دانش فنی و
 سایر اشخاص حقیقی یا مراکز علمی پژوهشی کشور و هاي دانشگاهها واي به کتابخانهاي کتابخانههج) اهداي مجموعه

  .مناطق محروم به مناسبت هاي مختلفدر حقوقی به ویژه
اعتالي  هاي منتشره وارتقاي سطح کیفی کتاب برتر و مناسب و ياهانتشار کتاب ا به تولید مشترك وچ) تشویق اعض

  ها در همه نقاط کشور.زمینه توزیع مطلوب این گونه کتاب تالش در نشر وکتابخوانی و  فرهنگ
تصویرگران براي تولید  ، ویراستاران واهداي جوایز به ناشران، نویسندگان، مترجمان معرفی کتابهاي برتر و ح) انتخاب و

  ثار بهتر.آ
 ،خدمات وابسته ۀنشر وکلی تولید وچاپ و ۀزمین نیاز اعضا در  هاي کوتاه مدت آزاد فرهنگی موردخ) اقدام به تشکیل دوره

  هاي بهتر .رائه روشا آنان و ياهبردن اطالعات وآگاهیبه منظور باال
صحافی با اخذ  تجهیز چاپخانه و به تاسیس واقدام  توزیع جزوه، مقاله، کتاب و نشر و چاپ و ، ترجمه ود) تهیه، گردآوري

  مجوز الزم.
  اي آموزشی وتوزیع آن.ند رسانهچو نرم افزارهاي  CD، ، تهیه و تکثیر نوار) انجام فعالیت هاي تبلیغی فرهنگیذ

 تید وایجاد ارتباط با اسا و یگتبادل خدمات وکاالهاي فرهن ی وگهاي فرهنانجمن دیگر مراکز وط با ر) برقراري ارتبا
  فرهنگی . صاحبنظران امور

  الطرفین.داوري مرضی اي احتمالی میان اعضاي انجمن از جمله از طریق حکمیت وهز) اقدام براي رفع اختالفات حرف
براي هرگونه فعالیت درموضوع این اساسنامه پیش از اقدام مجوزهاي الزم از مراجع ذیصالح مربوطه اخذ خواهد  :تبصره

  شد.
واند با رعایت ت، انجمن میاساسنامه در شدهبینی هاي فرهنگی پیشموضوع فعالیت منظور نیل به اهداف وبه  - 10ماده 

  عملیات زیر مبادرت نماید: ت وا، به اقداممقررات مربوط
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  هاي انجمن .مین هزینهأتالش به منظور ت ابزارکار و تدارك وسایل و تامین مواد وکاالهاي مورد نیاز و الف) تهیه و
  انجمن . هايتوانایی کارایی وباال بردن سطح حقوقی به منظور  مشارکت با اشخاص حقیقی و گذاري و) سرمایهب 

  موضوع اساسنامه . محدوده اهداف و انجام معامالت مجاز در پ) انعقاد قرارداد و
وایز به اعطاي ج وقبول هدایا  سات اعتباري وموس ها واشخاص وت) کوشش براي تامین تسهیالت اعتباري از بانک

  اشخاص.
  فعالیت انجمن. موضوع اهداف و حقیقی در ي آن به اشخاص حقوقی واعطا ث) قبول نمایندگی و

، با قبل از ثبت تغییرات اهداف انجمن باید پس از تصویب مجمع عمومی و موضوع فعالیت و درهرگونه تغییر  - 11ماده 
  راکز فرهنگی انجام پذیرد.رسیدگی به امور م هیئتیید  دبیرخانه أت اطالع و

  
 عضویت درانجمن  –فصل سوم 

می توانند با معرفی  ،که داراي پروانه معتبر باشند حقیقی یا حقوقیکلیه ناشران کتابهاي دانشگاهی اعم از اشخاص  -12ماده 
 رعایت موارد زیر به عضویت انجمن پذیرفته شوند: یک نماینده و

  الف ) قبول اساسنامه انجمن .
  مجامع عمومی.مصوب  هايها وشیوه نامهنامهسایرآیین دیره وم هیئتیرش مصوبات ب) پذ

  .رسدمیاي که به تصویب مجمع عمومی انجمن نامهابط انجمن طبق آیینپ) دارابودن شرایط الزم از لحاظ ضو
  نامه خواهد بود.مدیره وطبق آیین هیئتاز سوي  ،ت ) قبول عضویت وموافقت با تقاضا

، می توانند تنها یک پروانه هاي نشر موجود سازمان خودسسات وسازمان هاي حقوقی به ازاي تمام ؤ: کلیه م 1تبصره
  نماینده درانجمن داشته باشند.

هیئت مدیره مجاز است حداکثر سه نفر را به عنوان عضو افتخاري برگزیند. اعضاي افتخاري حق عضویت هر :  2تبصره
  و انتخاب شدن در مجامع عمومی ندارند.پردازند و حق انتخاب کردن نمی

  مدیره وتصویب مجمع عمومی عادي تعیین خواهد شد. هیئتحق عضویت براساس پیشنهاد  - 13ماده 
 ةیید مقام تصمیم گیرندأاشخاص حقوقی واجد شرایط ومتقاضی عضویت در انجمن باید نماینده خودراکه مورد ت -14ماده 

عرفی نمایند. شخص حقوقی عضو انجمن می تواند نماینده خود را عزل کند مشروط به انجمن م اًکتب ،شخص حقوقی باشد
  به اینکه با رعایت مفاد این ماده ، جانشین واجد شرایط را بالفاصله به انجمن معرفی نماید.

کمیل س از بررسی وتمدیره پ هیئتمدیره تسلیم می نماید و هیئتویت درانجمن تقاضاي خود را به متقاضی عض -15ماده 
نیز موارد تعلیق آن به موجب نامه عضویت می پذیرد. شرایط لغو عضویت و، تقاضا را با توجه به آیین مدارك متقاضیان

  مدیره پیشنهاد وبه تصویب مجمع عمومی خواهد رسید ، تعیین خواهد شد. هیئتاي که از سوي نامهآیین
راکز فرهنگی می رسد م رسیدگی به امور هیئتیید دبیرخانه أاجرا به ت این اساسنامه قبل از 15نامه موضوع ماده تبصره : آیین

  داشته باشد. یانجمن هاي فرهنگی تعارض مراکز و سسات وؤسیس مأمقررات ت تواند با ضوابط وومفاد آن نمی
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 ارکان اصلی  –فصل چهارم 

  :تشکیالت انجمن به شرح زیر است ارکان اصلی و -16ماده 
  الف ) مجمع عمومی

  مدیره  هیئتب) 
  پ) بازرسان 

 ،اندکرده اساسنامه درج گردیده وآن را تصویبمشخصات آنان درذیل  سسان که اسامی وؤانجمن با تصمیم م -17ماده 
  به شرح زیر است : موسسان، وظایف سیس شده استأت

  الف) بررسی وتصویب اساسنامه 
  انجمن  ۀاخذ پروان ب مدیر مسئول وب ) انتخا

  بازرسان  مدیره و هیئتتخاب اولین عمومی براي انپ ) دعوت مجمع 
  نمایند.ت خودرا به مجمع عمومی واگذار می، اختیاراانجمن ۀسسان پس از دریافت پروانؤم

  
 وظایف آن: مجمع عمومی و

ی بینشرایط پیش با رعایت ضوابط قانونی و بعداًسسان اولیه وکسانی است که ؤمجمع عمومی انجمن متشکل از م - 18ماده 
، انی که عضو جدید پذیرفته نشدهشوند وتا زماب دانشگاهی به عضویت پذیرفته میاساسنامه به عنوان ناشران کت شده در

  سسان اولیه اعضاي مجمع عمومی را تشکیل می دهند.ؤم
ن است انجمگیریی در کلیه امور گذاري وتصمیممسئول سیاست ترین رکن انجمن والیمجمع عمومی به عنوان ع - 19ماده 

  :واهم وظایف آن به شرح زیر می باشد
  تراز مالی انجمن. عملکرد و تصویب بودجه و بررسی و الف ) تعیین خط مشی و

  مدیره . هیئتهاي پیشنهادي از سوي نامهها وشیوهنامهب ) تصویب آیین
  رعایت مقررات مربوط. یا انحالل انجمن با پ) هرگونه اصالح یا تغییر دراساسنامه و

   انعزل آن بازرسان و مدیره و هیئتانتخاب  ت )
  بازرسان . مدیره و هیئتهاي مطرح شده توسط ث) اخذ تصمیم درباره پیشنهاد

 هیئت ۀیید دبیرخانأ، قبل از ثبت باید به تعضویت انجمن و تغییر مدیر مسئول ۀنامدر اساسنامه وآیینهرگونه تغییر - 20ماده 
  ارشاد اسالمی برسد. ت فرهنگ ورسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزار

. مجمع از پایان سال مالی تشکیل می شود ماه پسو حداکثر ظرف مدت  چهار  ي سالی یکبارمجمع عمومی عاد  -21ماده 
مدیره یا بازرس یا بنا به درخواست حداقل یک  هیئتو مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده به تشخیص   عمومی فوق العاده
 ن تشکیل می شود.پنجم اعضاي انجم

مدیره خواستار شوند  هیئت: حداقل یک پنجم اعضاي انجمن حق دارند که دعوت اعضا را براي تشکیل مجمع عمومی از  1تبصره 
 مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند، در غیر اینصورت هیئتو 

ند دعوت مجمع را از بازرس انجمن خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات کنندگان  می تواندرخواست
 ت نماید و گرنه اعضاي درخواست کننده حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعو
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مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست 
  مدیره و بازرس تصریح نمایند. هیئتخود توسط 

ل یا نماینده هریک از اعضا به شرط ارائه مدرك وکالت یا نمایندگی به منزله حضور درکلیه مجامع عمومی حضور وکی :2تبصره 
  آن عضو است.

  هریک از حاضران در مجمع می توانند حداکثر از دو نفر دیگر از اعضاي انجمن نمایندگی داشته باشند. :3تبصره 
 هیئتجراید توسط رئیس  ن شده وانتشار دردعوت اول مجمع عمومی از طریق  پست سفارشی به نشانی هاي تعیی -22ماده  

فاصله دعوت تا تشکیل  آگهی قید وو  ۀمحل تشکیل آن در دعوت نام روز ودستور جلسه و . ساعت ومدیره انجام میشود
  روز تعیین خواهد شد. 10جلسه حداقل 

انتشار  دور دعوت نامه و، صامضاي صورت جلسه توسط آنان صورت حضور کلیه اعضاي مجمع عمومی در جلسه و در تبصره :
  آگهی در روزنامه ضرورتی نخواهد داشت.

حدنصاب تشکیل مجامع عمومی اعم از عادي و فوق العاده، حضور نصف به عالوه یک اعضاي انجمن است.  -23ماده 
مصوبات مجمع عمومی عادي با اکثریت (نصف به عالوه یک) اعضاي حاضر معتبر بوده و مصوبات مجمع عمومی فوق 

دو سوم اعضاي حاضر در مجمع اعتبار حد اقل عاده که مربوط به تغییر اساسنامه و انحالل انجمن می شود، با راي مثبت ال
  خواهد داشت.

روز بعد، جلسه  حداکثر15عادي و فوق العاده به فاصله : در صورت به حد نصاب نرسیدن هریک از مجامع عمومی 1تبصره  
ع عمومی عادي، هر تعداد از اعضا که حضور یابند و براي مجمع عمومی فوق العاده، الاقل گردد که براي مجمدیگري تشکیل می

  یک سوم اعضا باید حضور داشته باشند تا جلسه رسمیت داشته باشد.
  تشریفات قانونی مجمع عمومی فوق العاده همانند مجمع عمومی عادي است. :2تبصره 

  
 مدیره ووظایف آن : هیئت

یا نمایندگان آنان براي  و علی البدل است که از بین اعضانفر عض 3نفر عضو اصلی و 7یره متشکل از مد هیئت  -24ماده 
مدیره قبل از پایان مدت  هیئتشوند. عزل یک یا چند نفر از اعضاي ع عمومی انتخاب میسال توسط مجم 2مدت 

ده و تصمیم گیري درباره آن به عهده مجمع بالمانع بو  مجدد آنان حداکثر براي دو دوره متوالیماموریت و یا انتخاب 
  عمومی است.

  نامزدهاي عضویت در هیئت مدیره و بازرسی نباید سوءپیشینه کیفري مؤثر داشته باشند.تبصره: 
گزیند منشی برمی خزانه دار و، مدیره، نایب رئیس هیئتهاي رئیس سمت مدیره از میان خود افرادي را با هیئت -25ماده 

عضوي از هیئت مدیره، مدیره خواهد بود.  هیئتماموریت  ةیت آنان درعناوین یاد شده حداکثر تا پایان دورمورأکه مدت م
  انتخاب مجدد مدیر مسئول بالمانع است. کند.مأموریت خود انتخاب می ةرا به عنوان مدیر مسئول براي طول دور انجمن
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تعیین خواهد کرد به  هیئتبراساس شرح وظایفی که این  ه ومدیره بود هیئتهاي اجرایی مدیرمسئول تابع سیاست : تبصره
  کند.انجام وظایف خود اقدام می

در جلسه قبل از  ل ماهی یک بار درمحل انجمن خواهد بودمدیره که حداق هیئتتاریخ وترتیب تشکیل جلسات  -26ماده 
ضور اکثریت اعضاي آن رسمیت خواهد مدیره با ح هیئتمدیره خواهد رسید. جلسات  هیئتبه آگاهی اعضاي  آن تعیین و

مدیره موافق  هیئتي طرفی که رئیس أدر صورت تساوي آرا، ر تصمیمات با اکثریت آراي حاضر اتخاذ می شود و یافت و
  آن است معتبر خواهد بود.

اهم وظایف  بوده ومدیره به عنوان نماینده قانونی انجمن داراي کلیه اختیارات الزم براي اداره امور انجمن  هیئت -27ماده 
  آن به شرح زیر است :

  اجراي مصوبات مجمع عمومی الف) 
  وارائه آن به مجمع عمومی . هانامهب ) تنظیم بودجه وآیین

  شرایط اساسنامه . اساسنامه با رعایت ضوابط قانونی و هرگونه تغییر در پ ) پیشنهاد اصالح و
تهیه گزارش ساالنه از وضعیت کلی انجمن  دیون و رت دارایی وصو ۀتنظیم خالص حراست از اموال انجمن و ت ) حفظ و

  عملکرد آن. و
  آمدهاي انجمن .در ثبت کلیه هزینه هاي و تنظیم دفاتر قانونی و ث ) تهیه و

  تشریفات قانونی مربوط به ثبت و انتشار تصمیمات قانونی . اقدامات و ةاخذ تصمیم دربار ج ) انجام امور اجرایی انجمن و
، اجاره و عقد قراردادهاي الزم و طرح افتتاح حساب، خرید وفروش ،عتبار به نمایندگی از سوي انجمنصیل وام یا اچ ) تح

 تعیین وکیل با حق توکیل به غیر و ارجاع دعوي به داوري و مراحل مختلف دادرسی و درحقوقی و جزایی  هرگونه دعاوي
مفاد  گونه اقدام قانونی به نمایندگی انجمن در حدود ضوابط قانونی وعزل آنان وانجام هر اختیارات الزم به وکال واعطاي 

  اساسنامه و اقدامات اجرایی . 
 ح)دعوت و برگزاري مجامع عمومی عادي و فوق العاده 

  هاي انجمن.خ) تعیین روزنامۀ کثیراالنتشار براي درج آگهی
گزارش به اره و تشکیل جلسات و دعوت از اعضا ویاب وي نائب رئیس عهده دار ادمدیره و در غ هیئترئیس   -28ماده 

مدیره است.  هیئتمدیرمسئول مجري تصمیمات مدیره خواهد بود.  هیئتمصوبات  مجمع عمومی و نظارت بر حسن اجراي
پرداخت ها و درآمدهاي وصولی تحت نظارت  ، سرپرستی امور مالی را عهده دار بوده وکلیه اسناد هزینه وخزانه دار انجمن

  شد. مدارك آن به نحو مقتضی نگهداري خواهد اسناد و محاسبات مالی در دفاتر مربوط  ثبت و نجام خواهد گرفت واو ا
به عنوان اسناد  مدیره توسط منشی درصورت جلسات منعکس خواهد شد و هیئتتصمیمات  کلیه مذاکرات و-29ماده 

مدیره ( اعم از موافق ومخالف  هیئتآراي اعضاي . صورت جلسات متضمن مورد استناد قرار خواهد گرفت انجمن ضبط و
  ) و مصوبات است.
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 بازرس ووظایف واختیارات او
یک نفر را به عنوان بازرس علی  بین اعضاي خود یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و مجمع عمومی عادي از -30ماده 

ان براي دوره هاي بعدي بالمانع است . البدل به مدت یک سال انتخاب می کند. عزل بازرسان ویا تجدید انتخاب آن
  مدیره برگزیده شوند. هیئتبازرسان نباید ازبین اعضاي 

به بازرس ارائه دهد تا مورد  ، گزارش هاي خود رایک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی مدیره مکلف است هیئت -31ماده 
الم نظر صریح نسبت به مفاد متضمن اعگزارش بازرس به مجمع عمومی باید اظهار نظر بازرس قرارگیرد. بررسی و

بازرس باید حداقل یک هفته قبل از  مدیره و هیئتگزارش هاي مدیره و وضعیت عمومی انجمن باشد. هیئتهاي گزارش
  اعضا واطالع ازمفاد آن آماده باشد.  ۀتشکیل مجمع عمومی درمحل انجمن براي مراجع

هرگونه سوء جریان در امور  ةی انجمن، موظف است در صورت مشاهدبازرس بدون دخالت مستقیم در امور اجرای -32ماده 
و سپس در صورت عدم توجه، به اولین مجمع عمومی گزارش دهد و یا در تذکر مدیره  هیئتانجمن، مراتب را نخست به 

ورت نسبت به صورت لزوم ، مجمع عمومی را به طور فوق العاده دعوت نماید و موضوع مورد نظر را مطرح کند. درغیر این ص
  تخلفات با مباشران آن مسئولیت مشترك خواهد داشت . سوء جریان و

، بازرس علی البدل به ي قادر به انجام وظایف خود نباشد، حجر ویا بیمارهرگاه بازرس اصلی به دلیل فوت، استعفا -33ماده 
  موریت وي انجام وظیفه خواهد کرد.أجاي وي وتا پایان مدت م

اسناد مراجعه کند  هرزمان به دفاتر و تواند در، بازرس میبازرسی در امور انجمن حسن جریان نظارت و به منظور -34ماده 
  باشند.بازرس می مدیره انجمن موظف به همکاري با هیئت مدیر مسئول و و

  ، انحالل وتصفیه رمالی، محاسباتیامو –فصل پنجم 
شود مگر سال اول که و به آخر اسفند همان سال ختم می شروعسال مالی انجمن از اول فروردین هرسال شمسی  -35ماده 

  پذیرد.به پایان همان سال خاتمه می ثبت انجمن آغاز و از تاریخ تاسیس و
امضاي  یکی از دو و دارخزانهثابت ، با امضاي قرارداد آور وهرگونه سند تعهد ، بروات وامضاي چک ها، سفته ها -36ماده 

هاي عادي با امضاي مدیرمسئول نامه سایر مکاتبات و ومهر انجمن معتبر خواهد بود  و رمسئولمدی یامدیره  هیئترئیس 
  صادر خواهد شد.ومهر انجمن 

موضوع فعالیت به  پیشبرد اهداف و قانونی در جهت توسعه و هاي جاري ومازاد درآمد انجمن پس از وضع هزینه - 37ماده 
مدیره  هیئتیا بخشی از آن به ذخیره قانونی به پیشنهاد  رف مورد نظر ونحوه تخصیص آن به مصا مصرف خواهد رسید و

  ازسوي مجمع عمومی تعیین خواهدشد.
  اعالم خواهد شد. مدیره و حق الزحمه بازرس با تصویب مجمع عمومی تعیین و هیئتحقوق مدیر مسئول توسط  -38ماده 
موضوعات  اجراي مقاصد و  ،23نصاب مقرر در ماده با حد ةدرصورتیکه به تشخیص مجمع عمومی فوق العاد -39ماده 

و همزمان یک یا چند نفر را  به عنوان مدیر  ي می دهدأ، مجمع به انحالل انجمن رینی شده در اساسنامه مقدور نباشدپیش ب
ه و پرداخت دیون احتمالی انجمن بود مسئول وصول مطالبات و ،تصفیه هیئتکنند. مدیر یا تصفیه انتخاب می هیئتیا 

 چنانچه مدت  و به ثبت رساند. امر تصفیه را خاتمه دهد ها رسیدگی کند واست حداکثر شش ماه به کلیه حساب موظف
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تمدید  شود.ل میمجمع عمومی تشکی ،تصفیه هیئتدعوت مدیر یا ، به تصفیه کافی نباشد هیئتیا اختیارات  ومزبور 
  صفیه با تصویب مجمع عمومی امکانپذیرخواهد بود.ت هیئتی دیگر یا عزل مدیر یا عزل موریت براي مدتأم

ي أالمنفعه و امور دیگري که مجمع عمومی رل انجمن پس از تصفیه به امور عامها وامواکلیه دارایی ةباقیماند -40ماده 
د این زمینه خواه مجمع عمومی مذکور حق هرگونه اختیاري را در دهنده به انحالل تصویب کند اختصاص خواهد یافت و

  داشت.
  نشانی انجمن قید خواهد شد. مجوز تاسیس و ، شماره ثبت ودر کلیه مکاتبات وآثار انجمن، نام -41ماده 
 این اساسنامه پیش بینی نشده طبق مقررات قانونی حاکم بر تشکیل موسسات غیر تجاري و درباره مسائلی که در -42ماده 

  شوراي عالی انقالب فرهنگی رفتار خواهد شد. مراکز فرهنگی مصوب ضوابط مربوط به تاسیس موسسات و
 مجمع عمومی فوق العاده 4/10/1391 تبصره در جلسه مورخ ده ماده و چهل و دواین اساسنامه در پنج فصل مشتمل بر 

 انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی قرائت و به اتفاق آراء تصویب شد.

  
  موسس هیئتنام و نام خانوادگی و امضاء 

  
  امضاء  تلفن  آدرس  انتشارات  شماره ملی  نام خانوادگیام و ن

    66404110  12میدان انقالب، بازارچه کتاب، پ   چاپخش  2648928774  رسول دادمهر
  

    66400220  142م انقالب، خ اردیبهشت،نبش نظري، پ   دانش نگار  0639601286  محمدرضا حاتمی
  

شهداي ژاندارمري، ساختمان خ ب، خ انقال  کتاب دانشگاهی 0049620967  مسعود پایدار
  20، واحد 5، ط 58ایرانیان، پ 

66976319    

سازمان انتشارات   3961034257  محمد سلگی
  جهاددانشگاهی

    66487159  ، ط اول72خ انقالب، خ شهداي ژاندارمري، پ

منوچهراشرف 
  الکتابی

، ط سوم، 1410خ انقالب، پاساژ فروزنده، پ   کلمه  0044236379
  610واحد 

66408606   
  

تهران ، خیابان شریعتی، بین میرداماد و همت، خ   سنجش اول   1755451636  شهداد شعبانی 
  5، واحد 14ویرا، پالك 

22895959   

 
 


