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   اساسنامه

 مرکز آموزش بازرگانی
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  :1ماده 

  نام: مؤسسه مرکز آموزش بازرگانی

  :2ماده 

هـاي آموزشـی در زمینـه    هـا و کارگـاه  مدت، همـایش هاي کوتاه مدت، میانموضوع و اهداف مؤسسه: برگزاري دوره

هـا  سات آموزشی و دانشـگاه سموضوعات بازرگانی، اقتصاد، مدیریت، زبان بازرگانی، کامپیوتر، همکاري با سایر مؤ

  هاي آموزشی مرتبط.درزمینه موضوعات فوق و دیگر فعالیت

  :3ماده 

، 27/7/77ریال بوده است که متعاقب مصوبه مورخ  000/000/1سرمایه مؤسسه: سرمایه اولیه در زمان تشکیل، مبلغ 

ریال افزایش  000/000/931ه بملغ ، سرمایه مؤسسه ب 12/9/77هیأت امناء مندرج در روزنامه رسمی کشور به تاریخ 

  یافت.

  :4ماده 

باشـد.  می 1204مرکز و نشانی مؤسسه: محل مؤسسه در تهران، خیابان کارگر شمالی، باالتر از بلوار کشاورز، پالك 

  ها اقدام نماید.تواند عنداللزوم نسبت به تأسیس نمایندگی درمراکز سایر استانمیمؤسسه 

  :5ماده 

  شود.براي مدت نامحدود تشکیل میمدت مؤسسه: مؤسسه 

  :6ماده 

  (الف) هیأت امناء

  (ب) هیأت عامل

  (ج) مدیر عامل

  : 7ماده 



3 
 

سال از طرف سرپرست  5اعضاء و انتصاب هیأت امناء: هیأت امناء مرکب از سه نفر عضو است که همگی براي مدت 

  شوند.هاي بازرگانی منصوب میمؤسسه مطالعات و پژوهش

  :8ماده 

باشد. از جمله اختیـارات  اختیارات هیأت امناء: اختیارات هیأت امناء در راستاي موضوع و اهداف مؤسسه نامحدود می

  مزبور موارد زیر است:

  هاي آن.الف) تعیین خط مشی کلی مؤسسه و تصویب برنامه

  ب) استماع گزارش هیأت عامل در امور مالی و ترازنامه سالیانه مؤسسه و تصویب آن 

  شود.انتخاب اعضاي هیأت عامل و تعیین حقوق آنها و همچنین تعیین مدیرعامل بر حسب پیشنهاد میج) 

  د) تغییر و یا اصالح اساسنامه

  شود.مالی و استخدامی که از طرف هیأت عامل پیشنهاد می هاي اداري،نامههـ) اتخاذ تصمیم نسبت به آئین

  شود.که از طرف هیأت عامل پیشنهاد می و) اتخاذ تصمیم در مورد انجام معامالت عمده

  ز) تعیین مؤسسه حسابرسی براي رسیدگی به وضع مالی مؤسسه و انتخاب بازرس قانونی.

  شود.ح) تصویب بودجه پیشنهادي مؤسسه که از طرف هیأت عامل پیشنهاد می

  ط) تصویب افزایش (کاهش) سرمایه و یا انحالل مؤسسه.

  شود.تصمیم به اموري که از طرف هیأت عامل پیشنهاد و تقاضا می ي) به طور کلی رسیدگی و اتخاذ

  :9ماده 

هاي بازگرانی عضو و رئیس هیأت امناء خواهد بـود. هیـأت   رئیس هیأت امناء: سرپرست مؤسسه مطالعات و پژوهش

  تواند اتخاذ تصمیم در بعضی از موارد را به رئیس هیأت امنائ تفویض نماید.امناء می

  

  

  :10ماده 

گردد. جلسـه عـادي هـأت امنـاء     لسات هیأت امناء: جلسات هیأت امناء بر حسب دعوت رئیس هیأت امناء تشکیل میج

العاده نیز در هـر موقـع بـر حسـب     ساالنه یکبار جهت تصویب ترازنامه تشکیل خواهد شد و عالوه بر ان به طور فوق

  گردد.درخواست هیأت امناء و یا هیأت عامل تشکیل می

  :11ماده 
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تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در هیأت امناء: جلسات هیأت امناء با حضور 
�

�
شـود و تصـمیمات   اعضاء تشـکیل مـی   

  آنها با اکثریت آراء حاضران در جلسه معتبر و قابل اجرا است.

  :12ماده 

موجـه و  که هر یک از اعضاي هیأت امنـاء دوبـار متـوالی بـدون عـذر      انتخاب جانشین اعضاي هأت امناء: در صورتی

اطالع قبلی در جلسات هیأت امناء شرکت نکنند، دلیل بـر انصـراف و اسـتعفا از عضـویت هیـأت امنـاء خواهـد بـود و         

تواند شـخص واجـد صـالحیت دیگـري را در نظـر رگفتـه و       هاي بازرگانی میسرپرست مؤسسه مطالعات و پژوهش

  انتخاب نماید.

  :13ماده 

اي تنظیم و پس از امضـاء در  رات هیأت امناء در هر جلسه طی صورتجلسهثبت تصمیمات هیأت امناء: تصمیمات و نظ

  مؤسسه نگهداري خواهد شد.

  :14ماده 

سال انتخـاب   5اعضاي هیأت عامل: هیأت عامل مؤسسه مرکب از سه نفر خواهد بود که توسط هیأت امناء براي مدت 

  شوند و تجدید انتخاب آنها بالمانع است.می

  : 15ماده 

ختیارات هیأت عامل: هیأت عامل باالترین مقام اجرایی مؤسسه و مسئول اداره کلیه امور و نماینده قـانونی  وظایف و ا

  باشد ولی محدود به آن نیست:مؤسسه بوده و داراي وظایف و اختیارا زیر می

  الف) اجراي تصمیمات و نظرات هیأت امناء.

  جراي مقاصد مؤسسه ضروري است.که براي اگذاري در موارديب) انجام معامالت و سرمایه

هـاي  ج) تنظیم بودجه مؤسسه و پیشنهاد آن به هیأت امناء . در پیوست بودجه باید کلیه اطالعات الزم درباره فعالیـت 

  واحدها درج گردیده باشد.

  د) پیشنهاد افزایش (کاهش) سرمایه و یا انحالل مؤسسه به هیأت امناء.

  اري، مالی و استخدامی و پیشنهاد آن به هیأت امناء براي تصویب.هاي ادنامههـ) تهیه و تنظیم آیین

  شود.و) بررسی و تصویب محتواي دروس آموزشی مؤسسه که از طرف مدیرعامل پیشنهاد می

  شود.ز) بررسی و تأیید صالحیت علمی مدرسین مؤسسه که از طرف مدیرعامل پیشنهاد می

  :16ماده 

عنـوان نایـب رئـیس انتخـاب     خود یک نفر را به عنوان رئـیس و یـک نفـر را بـه     ترکیب هیأت عامل: هیأت عامل از بین

  نماید.می
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  :17ماده 

جلسات و ثبت تصمیمات هیأت عامل: جلسات هیأت عامل حداقل ماهانه یکبار بر حسب دعـوت مـدیرعامل بـا یکـی از     

چنین تضمیمات هیـأت عامـل در   شود. همشود و تصمیمات آن با اکثریت آراء اتخاذ میاعضاي هیأت عامل تشکیل می

  شود.اي امضاء در مؤسسه نگهداري میهر جلسه طی صورتجلسه

  :18ماده 

انتخاب مدیرعامل: مدیرعامل مؤسسه از بین اعضاي هیأت عامل یا خارج از هیأت عامل بـراي مـدتی کـه کمتـر از دو     

  شد و تجدید انتصاب وي بالمانع است.سال نخواهد بود به پیشنهاد هیأت عامل و تصویب هیأت امناء منصوب خواهد 

  :19ماده 

شود. مدیر عامل در مقابل وظایف و اختیارات مدیرعامل: اختیارات و وظایف مدیرعامل از طرف هیأت عامل تعیین می

  باشد. از جمله اختیارات مدیرعامل عبارتند از:هیأت عامل و هیأت امناي مؤسسه مسئول می

ها، تهیه انجام تشریفات قانونی، تنظیم بودجه پیشنهادي، پرداخت حقوق و انجام هزینه امور اداري مؤسسه از هر قبیل،

هاي داخلی، اجراي تصمیمات هیأت امناء و هیـأت عامـل، دعـوت بـه همکـاري از نیروهـاي واحـد        نامهو پیشنهاد آیین

  ي در مؤسسه.هاي جارنامهها و مؤسسات دیگر با رعایت آیینشرایط، عقد هر گونه پیمان با شرکت

  :20ماده 

دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بـا امضـاي مـدیرعامل و یکـی از اعضـاي هیـأت عامـل و        

  باشد.ممهور به مهر مؤسسه و اوراق عادي با امضاي مدیرعامل و ممهور به مهر مؤسسه داراي اعتبار می

  :21ماده 

  یابد.اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفندماه همان سال خاتمه می سال مالی مؤسسه: سال مالی مؤسسه از

  

  : 22ماده 

تواند در پایان هر سال مالی، از محل سود ویژه پس از کسر مالیات درصدي را با مصرف سود مؤسسه: مؤسسه می

نگهـداري نمایـد و باقیمانـده    گذاري در حسـاب مخصـوص   تأیید هیأ امناء بعنوان ذخیره احتیاطی جهت انجام سرمایه

  شود.بصورت سود تقسیم نشده در حسابها نگهداري می

  :23ماده 
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هـاي  هاي مالی اعـم از نقـدي و غیرنقـدي و همچنـین کمـک     تواند کمکدریافت کمک: مؤسسه همیشه و در هر حال می

  غیرمالی اشخاص حقیقی و حقوقی را بپذیرد.

هاي رایی مؤسسه خواهد بود و درآمد حاصل از آنها در مقاصد و هدفهاي مالی به هر صورت که باشد جزو داکمک

کننده خواسته باشد به ترتیب دیگري به مصرف برسد کـه بـه همـان    مؤسسه به مصرف خواهد رسید مگر اینکه کمک

  ترتیب عمل خواهد شد.

  :24ماده 

ه مؤسسه از میـان بـرود، هیـأت امنـاء     هاي وارده حداقل نصف سرمایافزایش یافته یا کاهش سرمایه: اگر بر اثر زیان

العاده تشکیل دهد و در مورد انحالل یا ابقاأ مؤسسه وارد شـور شـود و در صـورت    مکلف است بالفاصله جلسه فوق

  توانند سرمایه شرکت را به مبلغ زیان موجود کاهش دهند.رأي به عدم انحالل و موافقت اعضاء می

العـاده در صـورت   رت اعضاء هیأت امناي مؤسسه پس از تکیل جلسه فـوق در مورد افزایش سرمایه نیز به همین صو

موافقت و تعیین درصد مشخص شده از محل ذخیره احتیاطی، طلب و یا آورده نقدي و غیرنقدي صاحب سرمایه و یا 

  نمایند.نسبت به افزایش سرمایه اقدام می 23هاي اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده کمک

  :25ماده 

  مؤسسه:انحالل 

اي وارده، حداقل نصف سرمایه مؤسسه از میان برود، هیأت عامل مکلف است بالفاصله از هیأت امناء هانیاگر بر اثر ز

العاده دعوت نموده و موضوع انحالل و یا ابقاي مؤسسه را برسی نمایند. هرگـاه هیـأت امنـاء    براي تشکیل جلسه فوق

  سرمایه مؤسسه را به میزان زیان موجود کاهش دهد. تواند در همان جلسهرأي به انحالل ندهد، می

  :26ماده 

  به تصویب هیأت امناء مؤسسه رسید. 8/8/1378باشد، در تاریخ ماده می 26این اساسنامه که مشتمل بر 

  

  


