
اساسنامه

 انجمن دوستداران زبان و فرهنگ فارسی در جمهوری
بلغارستان

کلیات و اهداف:  فصل اول

۱ماده 
» انجم))ن دوس))تداران زب))ان و فرهن))گ:  انجم))ن تح))ت عن))وان   عن))وان
نامی)ده م)ی ش)ود و در ای)ن اساس)نامه ب)ه»   فارس)ی در جمه)وری بلغارس)تان

لحاظ رعایت اختصار انجمن نامیده می شود.

۲ماده 
  شهر صوفیه، بلوار اولوگی گئورگیف شمارهمحل انجمن در محل انجمن: 

طبقه دوم واقع شده است.۱۰۱

۳ماده 
  غیر انتفاعی جهت انجام فعالیتهای مفید برایانجمن فوق بعنوان انجمن

 ق))انون اش))خاص حق))وقی دارای اه))داف غی))ر 2ج))امعه ب))ر طب))ق م))اده 
 انتف)اعی دای)ر خواه)د ب)ود و ای)ن انجم)ن نم)ی توان)د تب)دیل ب)ه شخص)یت
 حق))وقی دارای اه))داف غی))ر انتف))اعی ب))رای انج))ام فعالیته))ائی ب))ه نف))ع

خصوصی شود.

۴ماده 
انج)ام کلی)ه فعالیته)ای علم)ی، فرهنگ)ی و اجتم)اعی:   ن)وع فع)الیت و اه)داف

 انجمن در جهت بهبود، ترغیب و توسعه فعالیتهای مربوط به حوزه زبان و
 ادبی)ات فارس)ی، گس)ترش زب)ان فارس)ی و غن)ی نم)ودن رواب)ط فرهنگ)ی
 بلغارستان با جمهوری اسلمی ایران و سایر کشورهای فارسی زبان و در
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 چ)ارچوب ق)وانین و مق)ررات جمه)وری بلغارس)تان م)ی باش)د و دارای اعتب)ار
 : اهداف انجمن عبارتند از.  حقوقی است

 برق)راری ارتب)اط ب)ا ف)ارغ التحص)یلن و نخبگ)ان ای)ران ش)ناس و زب)ان و  -۱
ادبیات فارسی در جمهوری بلغارستان.

 برگ)زاری جلس)ات و همایش)های مرتب)ط ب)ا موض)وعات ادب)ی، علم)ی و –۲
شب شعر مرتبط با اهداف انجمن. 

 انجام فعالیتهای تحقیقاتی در ب)اره موضوعات مرتبط با زبان، فرهنگ –۳
 و ادبی)ات فارس)ی و ایرانشناس)ی ب)ا همک)اری مراک)ز ایرانشناس)ی و زب)ان و

ادبیات فارسی در جمهوری اسلمی ایران.
۴–. انتشار نشریه ویژه 
 ایج))اد ارتب))اط بی))ن مراک))ز علم))ی در بلغارس))تان ب))ا مراک))ز علم))ی در –٥

جمهوری اسلمی ایران و سایر کشورها در زمینه موضوعات مربوطه.
 ایج)اد ارتب)اط بی)ن دانش)جویان زب)ان و ادبی)ات فارس)ی و ایرانشناس)ی ب)ا –۶

انجمن.
 کم)ک ب)ه برگ)زاری دی)دارهای علم)ی، آموزش)ی و فرهنگ)ی از مراک)ز –۷

ذیربط در جمهوری اسلمی ایران و سایر کشورها.
جذب علقمندان برای شرکت در فعالیتها و برنامه های انجمن. –۸
۹ . برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی- 

 آش))نا ک))ردن ج))امعه بلغارس))تان ب))ا دس))تاوردهای فرهن))گ و زب))ان- ۱۰
فارسی. 

۵ماده 
عض)ویت در انجم)ن ف)ردی و داوطلب)انه م)ی باش)د و کلی)ه دان)ش:   عض)ویت

 آموختگ)ان و دانش)جویان و نخبگ)ان ایرانشناس)ی و زب)ان فارس)ی و ایرانی)ان
 مقیم و اعضای خانواده هایشان و سایر فارسی زبانان مقیم و علقمندان

داوطلبان عضویت، در.   به فرهنگ ایران می توانند به عضویت آن در آیند
 محل انجمن ثبت نام می شوند و متعاقبا مورد تایید هیئت رئیسه قرار می

خ))روج از انجم))ن م))ی توان))د داوطلب))انه و ی))ا بن))ا ب))ه تص))میم هیئت.   گیرن))د
اعض)ا موظ)ف هس)تند اعتب)ار انجم)ن را حف)ظ نماین)د و در.   رئیس)ه باش)د
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میزان حق عضویت از سوی هیئت.   چارچوب اهداف انجمن تلش نمایند
رئیسه  تعیین می شود. 

  ساختار   –  فصل دوم 

۶ماده 
ارکان اصلی عبارتند از: 

) ۲مجم)ع عم)ومی – ۱ ) هیئت رئیس)ه–   بازرس)ان –۳ب)الترین رک)ن اج)رائی 
( یا بازرس(

مجمع عمومی :  الف

۷ماده 
 مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری هیئت رئیسه می باشد که به
 ص)ورت ع)ادی ی)ا ف)وق الع)اده تش)کیل م)ی ش)ود و ش)امل تم)ام اعض)ای

انجمن می باشد .

۸ماده 
 مجمع عمومی عادی سالی یکبار توسط هیئت رئیسه و بعد از اطلعیه به
 کلیه اعضای انجمن ده روز قبل از تاریخ مشخص بویسله دعوتنامه هائی

اطلعی)ه.   ش)امل تاری)خ و مک)ان و س)اعت برگ)زاری آن تش)کیل خواه)د ش)د
ب)رای.   در یک)ی از روزن)امه ه)ای کثیرالنتش)ار پ)ایتخت چ)اپ خواه)د ش)د

 رس))میت جلس))ه حض))ور نص))ف بعلوه ی))ک اعض))ا و جه))ت تص))ویب ه))ر
موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضا حاضر ضرورت دارد. 

 در ص)ورتیکه در دع)وت نخس)ت، اک)ثریت حاص)ل نش)د، جلس)ه دوم ب)ه فاص)له
 روز تشکیل و با هر تعداد اعضای حاضر،  جلسه رسمیت خواهد یافت.۱۵

 مجم)ع عم)ومی ممک)ن اس)ت ب)ه ص)ورت ف)وق الع)اده در ه)ر زم)ان ب)ه
 ( ) ( ی))ا( بازرس))ان ، ب))ازرس  هیئت رئیس))ه   تقاض))ای ب))الترین رک))ن اج))رائی 

یک سوم اعضا تشکیل گردد.
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۹ماده  
:وظایف مجمع عمومی عادی

۱–.  ( ) و بازرسان  هیئت رئیسه انتخاب اعضای بالترین رکن اجرائی 
۲–( ) هیئت رئیس)ه   اس)تماع و رس)یدگی ب)ه گ)زارش ب)الترین رک)ن اج)رائی 

.( بازرسان( و بازرس 
۳–. تعیین خط مشی کلی انجمن 
۴–) هیئت   بررس)ی و تص)ویب ی)ا رد پیش)نهاد ه)ای ب)الترین رک)ن اج)رائی 

رئیسه).
۵. تصویب ترازنامه و بودجه انجمن- 
 ۶–.  ( ) و بازرسان  هیئت رئیسه برکناری اعضای بالترین رکن اجرائی 

۱۰ماده 
هیئت رئیسه:  :ب

 نفر عضو خواهد بود و این هیئت رئیسه ۵هیئت رئیسه مرکب از حد اقل 
تع)داد اعض)ای هیئت بای)د ط)اق.   نی)ز رئی)س انجم)ن را انتخ)اب م)ی نمای)د

باشد.
سال انتخاب می شود.۲هیئت رئیسه برای مدت - ۱
 جلسات هیئت رئیسه با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات –۲

متخذه با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. 
۳ ( ) م)ی بایس)ت-  هیئت رئیس)ه  دع)وت از اعض)ای ب)الترین رک)ن اج)رائی 

  ساعت قبل از تشکیل جسله۴۸با دعوتنامه کتبی و امضای رئیس حد اقل 
به صورت قانونی انجام  پذیرد.

 هیئت رئیس)ه بص)ورت مرت)ب و ح)داقل ه)ر دو ی)ا س)ه م)اه یکب)ار تش)کیل- ۴
می شود.

 میهمانان وی)ژه انجمن نی)ز بن)ا ب)ر دع)وت هیئت رئیس)ه ب)دون داشتن ح)ق –۵
رآی در جلسات شرکت می نمایند.
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 در ص)ورت اس)تعفا ی)ا س)لب ش)رایط از ه)ر ی)ک از اعض)ای ب)الترین رک)ن- ۶
 ( عض))و عل))ی الب))دل م))ی توان))د ب))رای م))دت ب))اقی( هیئت رئیس))ه  اج))رائی 

 ( بج)ای عض)و( هیئت رئیس)ه  مان)ده ب)ر اس)اس رای ب)الترین رک)ن اج)رائی 
اصلی انجام وظیفه نماید .

 س))فیر مح))ترم جمه))وری اس))لمی ای))ران و وابس))ته فرهنگ))ی س))فارت- ۷
  عض)و افتخ)اری انجم)ن ب)وده و م)ی توانن)د بعن)وانجمه)وری اس)لمی ای)ران 

 میهمان ویژه در جلسات هیئت رئیسه حضور یابند. 

۱۱ماده 
  توسط مجمع عمومی، هیئت رئیسه جلسه ای را تشکیلبعد از انتخاب آن

 می دهد که در آن رئیس و منشی برای مدت دو سال تصدی هیئت رئیسه
انتخاب می شوند.

۱۲ماده 
 هیئت رئیس)ه بعن)وان رک)ن دس)ته جمع)ی نماین)ده ق)انونی انجم)ن ب)وده و

وظایف و اختیارات آن بشرح ذیل می باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول. - 

. رسیدگی به حسابها - 
. پرداخت دیون و وصول مطالبات - 
. اجرای مصوبات مجمع عمومی - 

. افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی - 
 پیگی))ری کلی))ه مراح))ل ق))انونی انجم))ن در نهاده))ای مالی))اتی، ثب))تی و - 

قضائی.
 . تعیین حکام  و تعیین وکیل و عزل احتمالی آن - 

 به طور کلی هیئت رئیسه می تواند هر اقدامی را که ضروری بداند
 در م)ورد نق)ل و انتق)ال ام)وال منق)ول ک)ه مس)تلزم تص)ویب مجم)ع عم)ومی

در بعض)ی م)وارد ب)ر طب)ق ص)لحدید.   نم)ی باش)د بن)ام انجم)ن انج)ام ده)د
 خ)ود، هیئت رئیس)ه م)ی توان)د وظ)ایف و اختی)ارات خ)ود را ب)ه رئی)س ی)ا ی)ک

.  ( عضو دیگر هیئت ارجاع نماید( چند
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بازرسان:  ج

۱۳ماده 
 مجمع عمومی عادی یک یا چند نفر را بعنوان بازرس برای مدت دو سال

انتخاب خواهد نمود.

۱۴ماده 
( بازرسان( وظایف بازرس 

۱–. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی 
۲– ( ) اع)م  هیئت رئیس)ه  مط)العه و گ)زارش س)النه ب)الترین رک)ن اج)رائی 

از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلع مجمع عمومی.
 ب)ازرس م)ی توان)د ب)دون داش)تن ح)ق رای در جلس)ات ب)الترین رک)ن –۳

 .  ( شرکت نماید( هیئت رئیسه اجرائی 

بودجه و مواد متفرقه:  فصل سوم

۱۵ماده 
 بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، حق عضویت و سایر فعالیتهای
 ق)انونی و مج)از ت)أمین م)ی ش)ود و کلی)ه ام)ور م)الی در اختی)ار هیئت رئیس)ه

است که یک نفر از اعضا بعنوان مسئول امور مالی انتخاب می شود. 
 هیئت رئیس))ه مکل))ف اس))ت کلی))ه درآم))دهای حاص))له س))النه را مط))ابق
 اساس)نامه ص)رف اه)داف و وظ)ایف نمای)د و ش)رح فعالیته)ای م)الی، توس)ط
 مس)ئول ام)ور م)الی در دف)اتر ثب)ت و در پای)ان س)ال میلدی ب)ه هیئت رئیس)ه

گزارش نماید و از نظر اداری زیر نظر هیئت رئیسه انجام وظیفه نماید.
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۱۶ماده 
کلیه مدارک، پرونده ها و مکاتبات در دفتر انجمن نگهداری می شود. 

۱۷ماده 
. زمان اعتبار انجمن بدون تاریخ است:  زمان اعتبار انجمن

۱۸ماده 
انحلل انجم)ن براس)اس تص)میم و تص)ویب مجم)ع:   نح)وه انحلل انجم)ن

انجام خواهد شد.  طبق قانون عمومی و بر

۱۹ماده 
در ص)ورت انحلل، انجم)ن، توس)ط هیئت رئیس)ه مطالب)ات:   ترتی)ب انحلل

 پرداخ))ت و ام))وال انجم))ن، ب))ا نظ))ر مس))اعد وابس))تگی فرهنگ))ی س))فارت
 جمه))وری اس))لمی ای))ران در بلغارس))تان ب))ه مرک))ز ایرانشناس))ی دانش))گاه

صوفیه اهدا می شود.
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 براب))ر ب))ا۲۰۰۸ژوئن ۱۷ای))ن اساس))نامه توس))ط هیئت موس))س در تاری))خ 
به تصویب رسید.۱۳۸۷خرداد ۲۸

اعضای هیئت موسس:

      شماره شهروندی:       نام پدر: نام و نام خانوادگی:
    امضا:
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