
 سرطاني استان آذربايجان غربي من خيريه حمايت از بيماران  اساسنامه انج  

 هيأت امناء انجمن 26/04/1399طبق آخرين صورت جلسه مورخه 

 

 فصل اول : كليات و اهداف 

است و در اين اساسنامه به لحاظ   استان آذربايجان غربيسرطاني حمايت از بيماران   من خيريهنام ـ انج : 1ماده 

 يت اختصار ، ً انجمن ً ناميده مي شود.  رعا

انجمن ً غير سياسي و عام المنفعه و خيريه بوده و ضمن    :  2ماده   ل  رعايت كامنوع فعاليت ـ كليه فعاليتهاي ً 

 جمهوري اسالمي ايران، دقيقاً طبق اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود.ن قواني

  32اروميه به آدرس : اروميه ، شهرك فرهنگيان ، خيابان  محل ـ مركز اصلي ً انجمن ً در شهرستان    :  3ماده  

واقع است. و در صورت لزوم مي تواند بعد از موافقت ادارات ذيربط در تهران     5716835344متري، كد پستي  

 .ويا شهرستانهاي تابعه استان آذربايجان غربي دفتر و يا شعبه اي داير نمايد 

 مهوري اسالمي ايران را دارد.تابعيت : ً انجمن ً تابعيت ج : 4ماده 

 مدت فعاليت ـ ً انجمن ً از تاريخ تأسيس به مدت نا محدود تشكيل مي گردد.  : 5ماده 

دارايي اوليه ً انجمن ً اعم از منقول و غير منقول ، مبلغ هشتاد ميليون ريال مي باشد. كه توسط اعضاء   :  6ماده  

 گرفته است.   مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختيار انجمن قرار 

: آقايان ، حاج    :   7ماده   آقا قربانعلي سعادت ، حاج  آقا  علي اكبر قريشي، حاج  آقا  هيأت مؤسس عبارتنداز 

دكتر    ، سينا  علي  دكتر   ، سعيد صمدزاده  دكتر   ، مهري  الدين  عالء  سيد  دكتر   ، طريقت  محمدباقر صمدزاده 

قنديلي ، دكتر حميد اشرفي ، دكتر جليل لطيفي ، دكتر  ،    لطيف  قوام  محمدحسن خادم انصاري ، دكتر فرخ 



كتر جواد خشابي ، حاج محسن حاجي سالم ، حاج حسن اسعد ، اسد حبيبي جوانبختيار ، يوسف بهنود ، دكتر  د

 حسين مدني ، دكتر علي حسني افشار. 

ن مسئوليتي  هيأت مؤسس انجمن بعد از تأسيس ً انجمن ً و معرفي هيأت امناء از بين خود و يا ديگرا  :  1تبصره  

 در ً انجمن ً نخواهند داشت .

 اهداف انجمن عبارتند از :  : 8ماده 

 و خانواده آنان .  يـ حمايت هاي درماني ، مالي و معنوي به بيماران سرطان1

اورتوپدي   -داخلي   –جراحي  –تأسيس و مديريت بيمارستان هاي عمومي و تخصصي شامل بخشهاي زنان  -2

هاي  –ارولوژي    – بيني    -ويژه    مراقبت  و   -داروخانه    –آزمايشگاه    –كودكان    -توراكس    -گوش و حلق 

تأسيس و   نامه  آئين  با رعايت  به سرطان   مربوط  برداري و درمانگاههاي  و ديگر بخشهاي تصوير  راديولوژي 

 اداره مراكز خيريه بهداشتي و درماني وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي . 

 استان آذربايجان غربي. يكمياب براي بيماران سرطان ـ كمك در تهيه داروهاي3

 .در سطح استان آذربايجان غربي   يايجاد و مديريت آسايشگاه مخصوص بيماران سرطان -4

 در سطح استان آذربايجان غربي .  يجهت درمان بيماران سرطان،  ايجاد و مديريت مراكز راديوتراپي  - 5

بيماران    پزشكي  ـ فراهم نمودن امكانات آزمايشگاهي و6 در سطح    سرطانيبراي تشخيص زودرس  و درمان 

 استان آذربايجان غربي .

ـ همكاري و همياري با واحدهاي آموزشي و درماني و پژوهشي دانشگاه هاي  علوم پزشكي و ساير موسسات  7

 . سرطانيعلمي و پژوهشي در جهت پيشگيري، تشخيص زودرس و درمان بيماران 

كمك به پژوهشگران در مورد پيشگيري و تشخيص زودرس  و درمان سرطانهاي شايع    ـ بررسي و پژوهش و8 

 در سطع استان آذربايجانغربي با ايجاد پژوهشكده و مراكز تحقيقي .



 ـ فعاليت در جهت آگاهي دادن بيشتر به مردم به منظور پيشگيري ، تشخيص زودرس و درمان سرطانها.9

نمو10 فراهم  و  انجمن  شعبات  ايجاد  در صورت  ـ  استان  تابعه  شهرستانهاي  در  درمان  و  تشخيص  امكانات  دن 

 امكان با رعايت ضوابط قانوني .

العالج 11 بيماران صعب  المنفعه كه براي مساعدت ساير  عام  مالي و علمي به مؤسسات  ـ  حمايت وكمكهاي 

 يره. تشكيل شده و همچنين كمك مستقيم به ساير بيماران مستمند، در صورت تصويب هيأت مد

در سطح كشور و    يعضويت در انجمن ها و مؤسسات علمي و حمايتي مربوط به سرطان و بيماران سرطان  -12

 جهان با تأييد هيأت امناء .

 فصل دوم : اركان  

 اركان انجمن عبارتنداز :   : 9ماده 

 .(هد شدكه در اين اساسنامه پس از اين به عنوان مجمع عمومي ذكر خواـ مجمع عمومي هيأت امناء )1

 ـ هيأت مديره  2

 ـ بازرسان  3

 ـ اعضاء انجمن  4

 : مجمع عمومي الف 

تعداد    :  10ماده   به  امناء  با رأي مخفي اعضاء مؤسسين    30اولين اعضاء هيأت  انجمن و  توسط مؤسسين  نفر 

ايش  توان افزهيأت امناء مي  يا      و     د هيأت مديرهنفر به پيشنها  50انتخاب مي شوند و سپس تا سقف حداكثر  

اعضاء اصلي هيأت امناء حاضر در جلسه رسمي مجامع عمومي هيأت امناء    4/3داد. اعضاء جديد با رأي مخفي  

 و تصويب نيروهاي انتظامي به عضويت هيأت امناء پذيرفته مي شوند. 



اعضاء    :  11ماده   از  يك  امناء   هر  داراي صالحيت    تواند  ميهيأت  كه  را  نفر  يك  خود  حيات  هنگام  در 

ي بعنوان عضو هيأت امناء انجام  باشد، براي جانشيني خود معرفي نمايند، كه بعد از فوت يا استعفاي و   اخالقي

 ظيفه نمايد. و

در جلسه رسمي قرار گيرد. و به همين حاضر  اعضاء اصلي هيأت امناء    4/3عضو مذكور بايد مورد قبول حداقل  

جانشين خود را معرفي نمايد. بطوريكه  ميتواند ودترتيب هر كس كه بعداً به عضويت هيأت امناء برگزيده مي ش

 تكاليف و وظايف محوله در اين اساسنامه بدون وقفه انجام پذير باشد.

با توجه به بخشنامه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ، مسئول فني بيمارستان در مدت    :   2تبصره  

 اهد بود. زمان تصدي بعنوان عضو اصلي جزو پنجاه نفر هيأت امناء خو

استاندار و معاونين آن ، امام جمعه ، فرماندار، شهردار، فرمانده نيروهاي انتظامي و رئيس دانشگاه    :  12ماده  

، مدير كل   يني ، مدير عامل هالل احمر استانعلوم پزشكي ، رئيس دانشگاه اروميه ، رئيس كميته امداد امام خم

و پرورش ، مدير كل  ير كل اداره اوقاف ، مدير كل آموزش  اداره بهزيستي ، مدير كل دادگستري استان ، مد

جهاد   سازمان  كل  مدير   ، ايران  اسالمي  جمهوري  سيماي  و  صدا  كل  مدير   ، اسالمي  ارشاد  كشاورزي  اداره 

، رئيس اتاق بازرگاني ، رئيس انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان ،  استان ، رئيس مجمع امور صنفي  

نظام مهندسي و نمايندگان   سازمان  و رئيس  اروميه  پزشكي ، رياست شوراي اسالمي شهرامسازمان نظ  رياست

 باشند. جزء اعضاي افتخاري هيأت امناء انجمن مي شهرستان اروميه مجلس شوراي اسالمي

هيأت امناء از هر يك از شهرستانهاي تابعه اين استان يك الي سه نفر افراد حائز شرايط را جهت   :  3تبصره  

 آراء اعضاء اصلي هيأت امناء حاضر در جلسه رسمي انتخاب خواهد نمود. 4/3صويب تضويت افتخاري با ع



معنوي   :  4تبصره   و  مادي  انساني،  و  علمي  مقاصد  و  انجمن  اهداف  پيشبرد  در  انحاء  از  بنحوي  كه  افرادي 

گا تصويب  انجمن  با  بردارند،  مهمي  و  مؤثر  اعضاء  4/3مهاي  امناء  آراء  هيأت  رسمي    اصلي  در جلسه  حاضر 

 عضو افتخاري هيأت امناء انجمن خواهند شد.

فعاليت هيأت امناء و هيأت مديره افتخاري خواهد بود ومؤسسين و  وابستگان طبقات اول و دوم    :  5تبصره  

آنان و همچنين هيأت امناء و هيأت مديران اين انجمن حق معامله با انجمن را ندارند .در صورتيكه هر يك از  

اء هيأت امناء و اعضاء هيأت مديره عالوه بر وظايف قانوني و عرفي خود در هيأت امناء و هيأت مديره  به اعض

تقبل نمايند ميتبع حرفه و شغل خود وظايف و مسئوليت مالياتي  توان مطابق آئينهائي در انجمن  مالي و  نامه 

 انجمن با آنان اقدام نمود.

مناء انجمن در سه مرحله متوالي در جلسات انجمن حضور نيافته و كتباً در صورتيكه اعضاء هيأت ا  :  6تبصره  

دليل عدم شركت خود را ارائه ننمايند، مستعفي شناخته شده و هيأت امناء اصلي انجمن در اولين فرصت، نسبت 

 تخاب جانشين آنها طبق مقررات و مفاد اساسنامه انجمن اقدام خواهند نمود.نبه ا

هيأت امناء عاليترين مرجع تصميم گيري در انجمن مي باشد، كه به صورت عادي يا   مجمع عمومي:  13ماده  

 فوق العاده تشكيل مي شود.

هد شد و در مواقع مورد لزوم  اتشكيل خو  ماهة اول هر سال مالي  4مجمع عمومي عادي ساليانه در    :   14ماده  

تش نيز  العاده  فوق  بطور  عادي  صورت  به  توان  مي  سال  از  موقع  هر  جلسه، حضور  در  رسميت  براي  داد  كيل 

اعضاء   بعالوه يك  بعالوه يك  نصف  موافق نصف  نيز رأي  اصلي و جهت تصويب هر موضوعي  امناء  هيأت 

اعضاء حاضر در جلسه رسمي ضرورت دارد. در صورتيكه در دعوت نخست اكثريت حاضر نشد، جلسه دوم به 

رسميت خواهد ر از اعضاء هيأت امناء اصلي جلسه  روز و با دعوت كتبي تشكيل و با هر تعداد حاض  15فاصله  

 يافت.



 وظايف مجمع عمومي عادي :  : 15ماده 

 ـ انتخاب اعضاء هيأت مديره و بازرسان.  1

 ـ استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس و يا بازرسان.   2

 ـ تعيين خط مشي كلي انجمن . 3

   ـ بررسي و تصويب پيشنهادات هيأت مديره . 4

 ـ تصويب تراز نامه و بودجه انجمن . 5

 ـ تعيين روزنامه جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي انجمن .   6

 خوهد شد : لمجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكي : 16ماده 

 خواست هيأت مديره يا بازرس ) بازرسان (  ـ با در  1

 از اعضاء هيأت امناء .  خواست يك پنجم ـ با در 2

دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده ، كتبي بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشكيل آن به اطالع    :  7تبصره  

 اعضاء خواهد رسيد.

يافتن،    :  8تبصره   العاده جهت رسميت  با حضور يكمجمع عمومي فوق  امناء در  حداقل  سوم اعضاء هيأت 

 .يافتمرحله دوم جلسه تشكيل خواهد 

حاضرين در جلسه ،    دآراء موافق از تعدا  نصف بعالوه يك  مومي فوق العاده باتصميمات مجمع ع  :  9تبصره  

 معتبر خواهد بود. 

 وظايف مجمع عمومي فوق العاده :  : 17ماده 

 ـ تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه انجمن .   1

 ـ بررسي و تصويب انحالل انجمن .  2



 ـ عزل هيأت مديره انجمن .  3

 شود.منشي و دو ناظر اداره مي ك ييس ويك رئاي مركب ازمجامع عمومي توسط هيأت رئيسه : 18ماده 

  اعضاء هيأت رئيسه با اعالم و قبولي نامزدي خود در مجمع انتخاب مي شوند. : 10تبصره 

 اعضاء هيأت رئيسه نبايد از بين كانديداهاي هيأت مديره و بازرسان باشند. : 11تبصره 

 ب : هيأت مديره 

 نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود. 7اي مركب از  انجمن داراي هيأت مديره : 19ماده  

يافته    :  12تبصره   اكثريت اعضاء رسميت  با حضور  مديره  اكثريت آراء  جلسات هيأت  با  متخذه  و تصميات 

 خواهد بود. موافق

از اعضاء    يبا ابالغ كتبشركت اعضاء هيأت مديره در جلسات    :  13تبصره   ضروري است و غيبت هر يك 

 بدون عذرموجه و بدون اطالع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هريك از اعضاء هيأت مديره عضو علي البدل براي    :  20ماده  

 جام وظيفه خواهد كرد. مدت باقي مانده هيأت مديره ، به جاي عضو اصلي ان 

بنا به    :  21ماده   هيأت مديره عالوه بر جلساتي كه به طور مرتب و حداقل هر ماه يكبار تشكيل خواهد داد، 

 ضرورت با دعوت كتبي و يا تلفني رئيس يا نائب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد.

 يره حداقل سه روز خواهد بود. جلسه هيأت مدتشكيل فاصله بين ارسال دعوت نامه و يا تلفن، و 

تخاب شدن ، تشكيل جلسه داده و از بين خود يك  نهفته بعد از ا اعضاء هيأت مديره حداكثر تا يك : 22ماده 

نفر رئيس و يك نفر نائب رئيس و يك نفر خزانه دار انتخاب خواهد نمود. حدود اختيارات آنها را آئين نامه 

 مشخص مي نمايد.



انتخاب مجدد هيأت مديره براي دورههيأت مدي   :  23ماده   انتخاب خواهند شد.  هاي  ره براي مدت دو سال 

ماه قبل از پايان تصدي خود ، ازمجمع عمومي    بعدي بالمانع بوده ، و هيأت مديره موظف است ، حداكثر دو 

مديره جديد هيأت  منظورانتخابات  به  مديره حداقعادي  هيأت  نمايد.  پايان  دعوت  از  قبل  هفته  تصدي ل يك 

 آذربايجان غربي اعالم خواهند نمود.تخابات را به ناحيه انتظامي استان ن، نتيجه اخود

 هيأت مديره نماينده قانوني ً انجمن ً بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح زير مي باشد :  : 24ماده 

انجم منقول ، رسيدگي به حسابهاي ً  منقول و غير  جامع عمومي م وبات  ن ً ، اجراي مصحفظ و حراست اموال 

مراحل  ، كليه  ثبتي در  و  مالياتي  و  قضائي  تعقيب جريانات   ، قانوني  تشريفات  انجام   ، بانكها  در  افتتاح حساب 

اقتضاء در  و  طريق سازش  از  دعاوي  فصل  و  ، حل  آن  عزل  و  وكيل  تعيين  و  تعيين حكم  محاكم  در   قانوني 

به خود  اختيارات  از  قسمتي  يا  و  تمام  واگذاري  و  با حق    تفويض  يا حقيقي  حقوقي  از  اعم  ديگر  هر شخص 

 توكيل .

اي كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و  به طوركلي هيأت مديره مي تواند هر اقدام و معامله

اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع    ري و فك رهن و استقراض ، باستثناءتبديل به احسن و يا رهن گذا

 اشد، بنام انجمن انجام دهد.عمومي مي ب

كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي رئيس هيأت مديره يا نائب رئيس و خزانه دار با    :  14تبصره  

 مهر ً انجمن ً معتبر خواهد بود.

جز درباره موضوعاتي كه بموجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صالحيت    :  15تبصره  

است عمومي  مجمع  و  خاص  حدود  رعايت  بر  مشروط  را  امور  اداره  براي  اختيارات الزم  كليه  مديره  هيأت   ،

 اهداف انجمن دارا مي باشد.  



هيأت مديره مي تواند از بين خود يا خارج يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل انتخاب    :  16تبصره  

عامل در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره به وي كتباً  نموده و حدود اختيارات او را تعيين نمايد. مدير  

 تفويض مي گردد، نماينده انجمن محسوب شده و در موارد ياد شده از طرف انجمن حق امضاء دارد.

اگر مدير عامل عضو هيأت مديره باشد، دوره مديريت عامل او از مدت عضويتش در هيأت بيشتر   : 17تبصره 

 نخواهد بود. 

 رسان  ج : باز

نفر  :  25ماده   دو  عادي  عمومي  جامعه   مجمع  عضو  حسابرسي  مؤسسات  از  يكي  يا  و  حقيقي  اشخاص  از 

علي  بازرس  را بعنوان  با شخصيت حقيقي يا حقوقي  را بعنوان بازرس اصلي و يك نفر    حسابداران رسمي ايران

 البدل براي مدت يكسال انتخاب خواهند نمود. 

 ن بالمانع است. انتخاب مجدد بازرسا : 18تبصره 

 وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است :   : 26ماده 

براي    و اظهار نظر در مورد صورت حسابهاي مالي  ـ بررسي كليه اسناد و اوراق مالي انجمن و تهيه گزارش  1

 مجمع عمومي .

من براي اطالع مجمع  تهيه گزارش عملكرد انج ـ مطالعه گزارش ساالنه هيأت مديره اعم از مالي و غير مالي و  2

 عمومي . 

 ـ گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره و مدير عامل از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي .  3

 بازرس ميتواند بدون داشتن حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت كند.  : 19تبصره 



ان، بدون قيد و شرط  كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي با درخواست كتبي بازرس  :  27ماده  

بررسي   جهت  بايد  عامل،  مدير  يا  انجمن  مديره  هيأت  بوسيله  روز،  سه  ظرف  انجمن  حداكثر  محل  در  در 

 دسترس بازرس ) بازرسان ( قرار گيرد.

در صورت عدم امكان ارائه مدارك، در مهلت مقرر با تصويب هيأت مديره، مدت فوق تمديد   :  20تبصره  

 خواهد شد.

 ن  د : اعضاء انجم

انجمن  افتخاري  هر فرد حقيقي به شرط احراز صالحيت توسط هيأت مديره ميتواند به عنوان عضو   :  28ماده  

ت مديره با توجه به مصلحت انجمن  در رد و يا  ته شده و در جهت تحقق اهداف انجمن فعاليت نمايد. هيأپذيرف

 عضويت افراد آزاد است.لغو 

توانمند  :  29ماده   براي  ميتواند  به  انجمن  توجه  با  و  فعاليتهاي خود  علمي   نمودن  و  ويژگيهاي سني، جنسي 

خود گروههاي مختلف از جمله گروههاي بانوان، جوانان، دانش آموزي و دانشجوئي تشكيل دهد كه   اعضاء

 صرفاً در چهارچوب اهداف و اساسنامه انجمن فعاليت نمايند.

ادار   :  30ماده   و  اعضاء  فعاليت  نحوه  به  مربوط  مديره  مقررات  هيأت  نظر  طبق  آنان  به  مربوط  گروههاي  ه 

 انجمن خواهد بود.

 فصل سوم : بودجه و موارد متفرقه :  

هد  :  31ماده   آوري  جمع  طريق  از  انجمن ً  يبودجه ً  منقول  اموال   ( نقدي  اعانات  قبول ايا،   ،) منقول  غير  ا 

 وصيت وقف و كمكهاي هيأت امناء تأمين مي شود. 

هاي انجمن، در دفتر قانوني ثبت و شرح بيالن آن در پايان هر سال مالي به اداره امور  هدرآمد و هزين  :  32ماده  

 اقتصاد و دارائي شهرستان اروميه ارائه خواهد شد.



درصورتيكه انجمن با همكاري دانشگاه علوم پزشكي اروميه و ساير ادارات و نهادهاي دولتي و يا    :  21تبصره  

مؤس خود  اهداف  راستاي  در  هيأسات  خيريه  تصويب  با  نمايد،  ايجاد  با     امناءت  مشتركي  مؤسسه    مديريت 

ه آنها همكاري خواهد دار ه و انجمن در حسن او نهادهاي مربوطه بوددانشگاه علوم پزشكي اروميه و يا ادارت  

 نمود.

  سال مالي انجمن منطبق به سال شمسي بوده و همواره به پايان اسفند ماه ختم مي شود. : 22تبصره 

ها بعد از تصويب  نامهمالي و معامالتي انجمن بعد از تصويب هيأت امناء و ساير آئين  هايآئين نامه  :  33اده  م

 .مديره قابل اجراء خواهد بودهيأت

 در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي شود.  مستنداتها،  كليه مدارك، پرونده : 34ماده 

  يا مدير عامل با   غياب او نايب رئيس هيأت مديره و  و در    امضاء رئيس هيأت مديره  همكاتبات رسمي انجمن ب

 مهر انجمن خواهد بود.

  تاريخ ثبت و به امضاء اعضاءمصوبات و صورتجلسات هيأت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب    :  23تبصره  

 ذيربط خواهد رسيد. 

است كه به تأييد ناحيه انتظامي هر گونه تغييري در مفاد اساسنامه و اركان انجمن در صورتي معتبر    :  35ماده  

 آذربايجان غربي رسيده باشد. 

سسه و اقامتگاه اعضاء هيأت مديره و اشخاص صاحب امضاء و تغييرات بعدي آن بايد به  محل مؤ   :  36ماده  

 اطالع ناحيه انتظامي آذربايجان غربي، برسد. و ماداميكه اطالع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود. 

تهيه خواهد  ً:  37ماده   با تصوب هيأت مديره  با آرم مخصوص خواهد بود، كه متن آن   انجمن ً داراي مهر 

 شد. 

 



 انحالل   : 38ماده 

را   تصفيه  هيأت   ، العاده  فوق  عمومي  مجمع  امناءانجمن،  هيأت  توسط  انحالل  تصويب   و  تأييد  صورت  در 

صول مطالبات انجمن، در وحله نخست اموال  انتخاب و اين هيأت موظف خواهد بود كه پس از اداي ديون و و

واگذار شده از طرف دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان آذربايجان غربي به انجمن را ،  

به آن مسترد نموده و بقيه اموال و امالك نيز به يكي از مراكز خيريه مردمي ) غير دولتي (  اروميه و يا استان  

كه غربي  فعاليت    آذربايجان  سرطان  به  مبتال  بيماران  از  حمايت  و  درمان   ، پژوهش  امر  واگذار  در  نمايد  مي 

در صورت عدم مراكز خيريه ذيصالح در استان اموال و امالك انجمن به يكي از مراكز خيريه مردمي   نمايد.

 ستان ادامه دهند.  كشور واگذار خواهد شد  بشرطي كه درمان و حمايت از بيماران مبتال به سرطان را در اين ا 

آراء معتبر خواهد    3/2تصويب انحالل و واگذاري اموال به ديگر مؤسسات خيريه توسط هيأت امناء انجمن با    

 بود . 

پروانه  انتشار هرگونه مطبوعه  :39ماده   اي بعد از كسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و تحصيل 

 نجام مي شود.انتشارات با رعايت كامل قانون مطبوعات ا

اساسنامه    :  40ماده   اصالح   امناء انجمن هيأت    26/04/99تبصره در جلسه    23ماده و    40ر سه فصل و  داين 

 گرديد.

 

 


