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  �ناوری  و  وزارت ع�وم، ����قات  

�����ون 
���ن 

  ا�ان  �ی ع��ی ا

 یرانا عمومیهاي  کتابخانه ارتقايانجمن علمی  اساسنامۀ

  

  فصل اول) کلیات و اهداف

توسـعۀ  هـاي عمـومی و    دانش تخصصی در حـوزة کتابخانـه  و ارتقاي  گسترش و پیشبردمنظور  به .1 ةماد

مـدیریت  هاي مرتبط بـا   کیفی متخصصان آن، همچنین بهبود بخشیدن به امور پژوهشی و آموزشی در زمینه

 يارتقـا انجمـن علمـی   «، هاي عمومی کشـور  براي کتابخانه هشد هاي علمی بومی مبتنی بر روزآمدترین یافته

  گردد. شود، تشکیل می نامیده می انجمنکه از این پس در این اساسنامه » هاي عمومی ایران کتابخانه

و فنـی مـرتبط بـا     نظـري و عملـی   دانـش بـراي   کـه انتفـاعی و علمـی اسـت     انجمن نهادي غیر .2 ةماد

کند و از تـاریخ ثبـت داراي شخصـیت حقـوقی      ژوهش و آموزش فعالیت میهاي عمومی، از طریق پ کتابخانه

  .  استقانونی انجمن  بوده رییس هیئت مدیره آن نمایندة

هـاي علمـی    آن پس از موافقت کمیسیون انجمـن  هاي هو شعب است تهرانشهر مرکز انجمن در  .3 ةماد

  تواند در هر استان از کشور تشکیل شود. می

تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشـانی مرکـز اصـلی انجمـن اقـدام       میمدیره  هیئت .تبصره

رسمی کثیراالنتشار اعالم شود و کتباً به اطالع کمیسـیون   ۀکند؛ به شرط آنکه موضوع در روزنام

  هاي علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري برسد. انجمن
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شـود و ملـزم بـه رعایـت      دود تشکیل مـی انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه براي مدت نامح .4 ةماد

  قوانین جمهوري اسالمی ایران است. 
  

  ها فصل دوم) وظایف و فعالیت

  آورد: عمل خواهد  )، انجمن اقدامات زیر را به1مذکور در مادة (  منظور نیل به هدف به  .5 ةماد

ارتباط دانشی و فنی با هاي علمی و فرهنگی در سطح ملی و فراملی، همچنین ایجاد  انجام پژوهش -1-5

اي با گرایش کتابخانـۀ عمـومی علـم اطالعـات و      شتهر پژوهشگران و متخصصانی که به گونۀ مستقیم یا میان

  و برآمدهاي خدمت اجتماعی آن مرتبط اند. شناسی دانش

هـا و   همکاري با نهادهاي اجرایی، علمی و پژوهشـی در زمینـه ارزیـابی، بـازنگري و اجـراي طـرح       -2-5

  هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن؛ مهبرنا

تر بس هاي عمومی با فراهم کردن کتابخانه علمی ها و کارکردهاي تولید دانش تخصصی دربارة بنیان -3-5

هاي عمـومی بـراي همسـو کـردن      کتابخانه اتی توسعۀهاي مطالع و زمینه تخصصیهاي  مناسب براي فعالیت

  ؛فرایند امور با مقتضیات زمان

هـاي   ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از دانشوران و استادان ممتاز فعـال در حـوزة کتابخانـه    -4-5

  عمومی؛

  ارائۀ خدمات آموزشی و پژوهشی و فنّی مرتبط؛  -5-5

پژوهشـی و  افزارهـاي   ها و نشریات و نـرم  کتابقالب آن در و انتشار  پژوهشی -ي علمیمحتواتولید  -6-5

  ؛شیآموز

در سـطوح ملـی،    هـاي علمـی مـرتبط    و آموزشـی و نمایشـگاه   پژوهشـی هـاي   برگزاري گردهمایی -7-5

  المللی؛ اي و بین منطقه
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  فصل سوم) انواع و شرایط عضویت

  :پذیرد صورت می هاي ذیل شیوهعضویت در انجمن به  .6 ةماد

  پیوستهعضویت  -1-6

هـاي عمـومی    حوزة کتابخانهدر  و دکتريارشد  کارشناسی داراي درجۀ افراد سان انجمن و کلیۀمؤس

شناسـی و علـوم    رسـانی، روان  شناسی/ کتابـداري و اطـالع   علم اطالعات و دانش تحصیلی هاي (رشته

 مـرتبط هاي  سایر رشته وتربیتی، علوم اجتماعی، علوم کاربردي از قبیل مدیریت و فناوري اطالعات 

  عضویت پیوسته در آیند. توانند به  می، )مدیره به تشخیص هیئت

مـذکور در  ، مـدیره  هیئتموسس و  هیئت عمومی طیشرا داعضاي پیوسته انجمن بای .1ة تبصر

مصـوبه دویسـت و    4 ةنامه نحوه تشکیل و شرح وظائف کمیسـیون موضـوع مـاد    آئین« 7 ةماد

  را دارا باشند. »فرهنگیعالی انقالب   دومین جلسه شوراي

تواننـد بـا    مـی  6-1مذکور در بند  هاي کارشناسی در یکی از رشته ۀافراد داراي درج .2 تبصرة

  مدیره به عضویت پیوستۀ انجمن درآیند. تصویب هیئت

  عضویت وابسته -2-6

  توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند: می ذیلداراي شرایط  دافرا

سـال   بـا سـه   6-1مـذکور در بنـد    هاي ارشد و باالتر در سایر رشته کارشناسیدارندگان مدرك الف) 

  مراکز مرتبط؛هاي عمومی و ادارات و  بخانهسابقۀ اشتغال در کتا

هـاي   نحوي در یکـی از رشـته   اشخاصی که داراي مدرك کارشناسی هستند و مدت پنج سال، بهب) 

  شاغل باشند؛ 6-1مذکور در بند 

سـال سـابقۀ کـار     10ارشد و باالتر بـه شـرط داشـتن     اي مدرك کارشناسیافراد دار .تبصره    

توانند با تصویب هیئت مدیره به عضـویت پیوسـتۀ انجمـن     هاي عمومی می مرتبط در کتابخانه

  درآیند.
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  دانشجویی عضویت -3-6

سـایر  شناسی و  علم اطالعات و دانش گرایش کتابخانۀ عمومی رشتۀکلیۀ دانشجویانی که در عضویت 

  .پذیر است امکان، به تحصیل اشتغال دارند )6-1(بند  هاي مرتبط رشته

  عضویت افتخاري -4-6

هـاي مـرتبط بـا     که مقام علمی، اجتماعی و فرهنگی آنان در زمینـه  غیرایرانیهاي ایرانی و  شخصیت

هاي مـؤثر و   هاي عمومی حائز اهمیت خاص است یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک موضوع کتابخانه

  شوند.  توانند به عضویت افتخاري پذیرفته اي بنمایند، می زندهار

  .است رهیمد تیئبه عهدة ه يافتخار تیعضو تیصالح صیتشخ .هتبصر

  )مؤسساتی( عضویت حقوقی -5-6

تواننـد بـه عضـویت انجمـن      وهشی مربوط فعالیت دارند میهاي علمی و پژ هایی که در زمینه نسازما

  درآیند.

  .شوند مثابۀ عضو وابستۀ انجمن محسوب می مؤسساتی بهاعضاي  تبصره. 

گردد، سـاالنه بـه    عمومی تعیین میمبلغی را که میزان آن توسط مجمع  هر یک از اعضاي انجمن .7 ةماد

  عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

گونـه حقـی    . عضویت در انجمن یک فعالیت داوطلبانه است و پرداخت حـق عضـویت هـیچ   1 تبصرة

  کند.  نسبت به دارایی انجمن براي عضو ایجاد نمی

  .اند معافضویت انجمن از پرداخت حق ع. اعضاي افتخاري 2 ةتبصر

  یابد: عضویت در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل خاتمه می. 8 ةماد

  کتبی؛استعفاي  -1-8

  پرداخت نکردن حق عضویت ساالنه. -2-8

  مدیره است. تأیید خاتمه عضویت با هیئت تبصره.
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  فصل چهارم) ارکان

  عبارتند از:انجمن اصلی  ارکان .9 ةماد

  بازرسان )ج    مدیره هیئت )ب    مجمع عمومی   الف)

  الف) مجمع عمومی

  .العاده است عادي یا فوق صورت دو به، از گردهمایی اعضاي پیوسته متشکل مجمع عمومی .10 ةماد

شود و با حضور یا رأي کتبی نصـف بـه    بار تشکیل می  سالی یکحداقل مجمع عمومی عادي  -1-10

نصـف   اکثریـت  رأي موافق با مجمع تصمیمات .یابد اعضاي پیوسته انجمن رسمیت می کلّ عالوه یک)

  ؛معتبر است به عالوه یک)

و یـا بـا تقاضـاي     بازرسانمدیره یا  هیئترد ضروري با دعوت االعاده در مو مجمع عمومی فوق -2-10

  ؛شود سوم اعضاي پیوسته تشکیل می کتبی یک

دوم بـه فاصـله    جلسـۀ  رسـمیت نیابـد،  ر دعوت نخست که جلسه مجمع عمومی د در صورتی -3-10

  یافت.   رسمیت خواهد انحاضراز تعداد هر با این جلسه شود و  حداقل بیست روز بعد تشکیل می

مـدیره   هیئـت اي که توسـط   نامه اي ـ براساس آیین  تواند بصورت مکاتبه اخذ آراء می  .1 ةتبصر

  شود ـ انجام شود. تدوین می

آگهی  اعالن کتبی یا نامۀ ارسال دعوت صورت بهدعوت براي تشکیل مجامع عمومی  .2 ةتبصر

روز قبل از تشکیل مجمع بـه اطـالع اعضـاي     15االنتشار است و باید حداقل  کثیر در روزنامۀ

  پیوسته برسد.

توانند مستقیماً اقدام بـه دعـوت بـراي تشـکیل مجمـع       سوم اعضاي پیوسته می یک .3 ةتبصر

بـه تقاضـاي   نیـز  بازرسـان انجمـن   مدیره و  هیئتمشروط بر اینکه  ؛العاده نمایند عمومی فوق
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در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعـوت بـه عـدم اجابـت      .نفی داده باشدایشان پاسخ م

  تصریح نمایند. ،مدیره یا بازرسان هیئتدرخواست خود توسط 

موضـوعی  دربـارة  عمومی منحصراً مجمع ، دستور جلسه سه ةدرصورت تحقق تبصر .4 تبصرة

  است. نامه ذکر شده  دعوتخواهد بود که در 

العاده هماننـد شـرایط تشـکیل مجمـع عمـومی       شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق .5 ةتبصر

  معتبر است. آراي موافق سوم-دواکثریت  تصمیمات با لیعادي است و

  وظایف مجامع عمومی .11 ةماد

  مجمع عمومی عادي1-11

  ؛البدل بازرسان اصلی و علیمدیره و  تئانتخاب اعضاي هی -

 ؛انجمن مشی تصویب خط -

 بازرسان؛مدیره و  تئهی تصویب پیشنهادهايبررسی و  -

 ؛تعیین میزان حق عضویت -

 بازرسان؛مدیره و  تئعزل هی -

 مـالی گذشـته و بودجـۀ   هاي سـال   بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه -

 .سال آتی

  العاده مجمع عمومی فوق 2-11

 ؛تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه -

  ؛سوم اعضاي پیوسته) مدیره، بازرسان و یا یک (به دعوت هیئتموارد ضروري رسیدگی به  -

 تصویب انحالل. -

االختیـار کمیسـیون    العاده با حضـور نماینـدة تـام    . جلسات مجامع عمومی عادي و فوق1تبصرة 

  یابد. هاي علمی ایران رسمیت می انجمن
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دو نـاظر اداره  اي مرکب از یک رئیس، یک منشی و  رئیسه تمجامع عمومی توسط هیئ. 2 ةتبصر

  شوند. می

رئیسـه بـا اعـالم مکتـوب و پـذیرش نـامزدي خـود در مجمـع انتخـاب           تاعضاي هیئ .3 ةتبصر

  شوند. می

مدیره و  هیئتانتخابات  ی باشند که خود را برايرئیسه نباید از بین کسان تاعضاي هیئ .4 ةتبصر

  اند. بازرسان کاندیدا کرده

  مدیره ) هیئتب

، از بـار  سـال یـک   سـه هـر  است که البدل  عضو علی عضو اصلی و دو هفتمدیره مرکب از  تئهی اعضاي .12 ةماد

 .از میان اعضاي پیوسته انجمن انتخاب خواهنـد شـد   )ي مخفیأبا ر(ي ددر جلسه مجمع عمومی عا گیري طریق رأي

؛ بالمانع استگر براي یک دورة متوالی دی  مدیره تاعضاي هیئانتخاب مجدد بوده  ت مدیره افتخاريئعضویت در هی

(مگر در شرایط بنـد   انتخاب شود آندو دورة متوالی به عضویت  تواند بیش از مدیره نمی تیک از اعضاي هیئ یعنی هیچ

1-12(.  

ن در جلسـه  آراي حاضـرا  درصـد  75 در صورت کسب بـیش از مدیره  هیئتحداکثر دو عضو  -1-12

  مدیره درآیند. هیئتبه عضویت (دورة سوم) دیگر  توانند براي یک دورة می

 ي آناعضـا  اکثریـت شـود و بـا حضـور     بار تشکیل می مدیره حداقل هر ماه یک تئجلسات هی -2-12

 .خواهد بـود ، معتبر(نصف به عالوة یک) موافق اعضاي حاضرآراء  اکثریتیابد و تصمیمات با  رسمیت می

  مدیره حداقل سه روز است. نامه کتبی یا تلفنی با تاریخ تشکیل جلسه هیئت دعوت ارسالفاصله بین 

با رأي کتبی نسبت  تشکیل جلسه داده هفته پس از انتخاب شدندو حداکثر مدیره  تئهی -3-12

  ؛دنمای اقدام می )، دبیر و ...دار خزانه ،رئیس نائبرئیس، (به تفکیک وظایف خود 
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همـراه بـا    دار، مدیره و خزانـه  ترئیس هیئامضاي  هر دو با اسناد تعهدآور و اوراق بهادار ۀکلی -4-12

خواهـد  معتبـر   رئـیس  مدیره و در غیاب او نائب ترئیس هیئهاي رسمی با امضاي  و نامه ؛مهر انجمن

  بود؛

العاده نیز تشکیل دهد؛ تواند برحسب نیاز، جلسات فوق میمدیره  تئهی -5-12  

مـدیره   هیئـت جلسات  در دفتر صورت ءمدیره ثبت و پس از امضاي اعضا تئمصوبات هی کلیۀ -6-12

  ؛شود نگهداري می

(بـدون عـذر    ءضروري است و غیبت هر یـک از اعضـا   مدیره در جلسات تشرکت اعضاي هیئ -7-12

متنـاوب در حکـم اسـتعفاي عضـو      سه جلسۀ متوالی و پنج جلسـۀ از ت مدیره) ئموجه به تشخیص هی

  ؛بود غایب خواهد

البـدل بـراي    مدیره، عضو علی هر یک از اعضاي هیئت درگذشتناري یا درصورت استعفا، برک -8-12

  ؛شد مدت باقیماندة دورة عضویت به جانشینی وي تعیین خواهد

  مدیره بدون داشتن حق رأي مجاز است. تئدر جلسات هی بازرسانشرکت  -9-12

  است: ، به شرح ذیلباشد قانونی انجمن می ةنمایندکه  مدیره توظایف و اختیارات هیئ .13 ةماد

جـز دربـارة موضـوعاتی کـه بـه      . طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمـومی  ،امور جاري ادارة -1-13

موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنهـا در صـالحیت خـاص مجـامع عمـومی اسـت،       

بـراي ادارة کلیـۀ امـور     _مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیـت _مدیره کلیۀ اختیارات الزم را  هیئت

  ؛دارد

  ؛، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنهاهاي علمی تشکیل کارگروه -2-13
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اي را که در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقـول و تبـدیل بـه     هر اقدام و معامله مدیره هیئت -3-13

داند به اسـتثناي واگـذاري امـوال غیرمنقـول کـه      ّ رهن و استقراض ضروري ب یا ترهین و فک احسن

  ؛تواند انجام دهد عمومی است، می مستلزم تصویب مجمع

هاي انجمن بـراي   نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه گزارش ساالنه و تنظیم تراز تهیۀ -4-13

  ؛ارت در موقع مقررتصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظ

دعوي و پاسخگویی به دعاوي اشخاص حقیقی یـا حقـوقی در تمـام مراجـع و مراحـل       اقامۀ -5-13

  ؛غیر دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به

  ؛انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن براي شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی -6-13

  چارچوب وظایف؛ هاي علمی در هها و برنام اجراي طرح -7-13

  ؛هاي مالی جلب هدایا و کمک -8-13

  ؛و آموزشی پژوهشیهاي ) بورس(هزینه کمکاهداي  -9-13

اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و  -10-13

  ر؛مقررات جاري کشو

  ؛رت علوم، تحقیقات و فناوريهاي علمی وزا هاي الزم به کمیسیون انجمن ارسال گزارش -11-13

تصدي خود نسبت بـه   ماه پیش از پایان دورة چهارمدیره موظف است ظرف حداکثر  تئهی -12-13

مـدیره جدیـد اقـدام و بالفاصـله نتـایج را همـراه بـا         تئـ فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیاعالن 

  هاي علمی ارسال نماید. مجمع عمومی براي بررسی به کمیسیون انجمن جلسۀ صورت

جدیـد از سـوي کمیسـیون     ةمـدیر  ییـد هیئـت  ا تأپیشـین تـ   و بازرسـان  مدیره هیئت تبصره.

هاي علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مسئولیت امور انجمـن را برعهـده خواهـد     انجمن

  داشت.
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  ج) بازرسان

 البـدل  علـی  بـازرس اصلی و یک نفر را به عنوان  بازرسعنوان  نفر را به یکمجمع عمومی عادي،  .14 ةماد

  نماید. سال انتخاب می سهبراي مدت 

  .انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است .تبصره

  :به شرح زیر است انبازرسبازرس یا وظایف  .15 ةماد

  ؛براي مجمع عمومی گزارشاسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیۀ بررسی  -1-15  

گـزارش از عملکـرد انجمـن بـراي اطـالع مجمـع        مدیره و تهیۀ تئبررسی گزارش ساالنه هی -2-15  

  ؛عمومی

  ؛مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی تئگزارش هرگونه تخلف هی -3-15  

  العاده در موارد ضروري. دعوت اعضاي پیوسته به مجمع عمومی فوق -4-15 

کلیه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شـرط بایـد     .1تبصرة 

  گیرد. مدیره براي بررسی در دسترس بازرسان قرار تسوي هیئاز 

 قبل از تشـکیل  یک ماهرا حداقل  آن ۀ مالیانجمن و ترازنام ۀمدیره گزارش فعال ساالن تئهی. 2 تبصرة

  قرار خواهد داد. یا بازرسان در اختیار بازرس بررسی و تهیۀ گزارشبراي  ،مجمع عمومی ساالنه ۀجلس
  

  ها گروهکار فصل پنجم)

اسـاس شـرح وظـایفی کـه از سـوي       زیـر را تشـکیل دهـد کـه بـر     هاي  کارگروهتواند  انجمن می .16 ةماد

  پردازند: شود به فعالیت می میمدیره براي آنها تعیین  هیئت

  ؛ و ...) فرهنگیخدمات عمومی، خدمات سازي و تأمین منابع،  (مجموعه هاي تخصصی گروهکار )1

  ؛پژوهشکارگروه  )2

 ؛آموزشکارگروه  )3
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 کارگروه آمار و اطالعات؛ )4

 ؛کارگروه انتشارات )5

 ؛گردهمایی علمیکارگروه  )6

 ؛پذیرشکارگروه  )7

 .الملل کارگروه تبلیغات، روابط عمومی و امور بین )8

هاي دیگـري اسـت کـه بـر حسـب نیـاز        ها و کارگروه گروهانجمن همچنین مجاز به تشکیل  -1-16  

  شود. احساس می

 

  فصل ششم) بودجه و مواد متفرقه

 موضـوع مـادة  هاي  وظایف و فعالیتصرف اهداف و  انجمن، که (کلیۀ درآمدها و عواید) منابع مالی .17 ةماد

  عبارتند از: این اساسنامه خواهد شد، 5

  ؛اعضا  حق عضویت -1-17  

و نشریات  ها اي و فروش کتاب و پژوهشی و مشاوره خدمات آموزشی درآمدهاي ناشی از ارائۀ -2-17  

  ؛علمی

  .ها دریافت هدایا و کمک -3-17  

هاي انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصـویب در مجمـع    درآمدها و هزینه. 18 ةماد

  شود. تحقیقات و فناوري ارسال میهاي علمی وزارت علوم،  عمومی به کمیسیون انجمن

هـاي کشـور    نـزد بانـک   ،مخصوصـی بـه نـام انجمـن     هاي یا حساب وجوه انجمن در حساب کلیۀ. 19 ةماد

  شود. نگهداري می
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گونـه سـودي    حق برداشت یا تخصیص هیچ مدیره و بازرسان و اعضاي هیئتن یک از مؤسسا هیچ .20 ةماد

توانند مبادرت به انجـام معـامالت    نمی یک آنان تگان درجۀخود و وابس ،تهاعم از سود سهام یا سرمایه را نداش

  نمایند. انجمنبا 

هاي مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت انجمن در محل دفتر مرکزي انجمـن   کلیۀ مدارك و پرونده .21 ةماد

آنان قرار خواهـد  شود و در موقع مراجعۀ مرجع نظارت یا سایر مراجع داراي صالحیت، در اختیار  نگهداري می

  گرفت.

هـاي علمـی وزارت علـوم،     گونه تغییر در مفاد اساسنامه، پـس از تصـویب کمیسـیون انجمـن    هر .22مادة 

  تحقیقات و فناوري معتبر است.

انجمن تابعیت جمهوري اسالمی ایران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یـا   .23 ةماد

  ها و احزاب سیاسی را ندارند. وابستگی به گروه

اي را بـراي   تسـویه  هیئـت  ،صورت تصویب انحالل انجمن در مجمع عمـومی، همـان مجمـع    در. 24 ةماد

تسـویه موظـف اسـت پـس از وصـول       هیئـت کـرد.   هـد پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خوا

بـا نظـارت وزارت علـوم،     عـاً تبرهاي منقـول و غیرمنقـول انجمـن را     ها کلیه دارایی مطالبات و پرداخت بدهی

  تحقیقات و فناوري به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

  خ مـور  در جلسـۀ  تبصـره  22زیرمـاده و   48مـاده،   25فصـل،   شـش این اساسنامه مشتمل بـر   .25 ةماد

 خمـور  انجمـن  در نخسـتین جلسـۀ مجمـع عمـومی     هیئت مؤسس تأیید و تصویب اولیه شد و22/01/1397

  رسید. نهایی به تصویب 1397/...../.....


	فصل دوم) وظايف و فعاليتها
	فصل سوم) انواع و شرايط عضويت
	فصل چهارم) اركان
	فصل پنجم) کارگروهها
	فصل ششم) بودجه و مواد متفرقه

