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 ، مکان، سال مایل نام – 1ماده 
ی مستقر  شود ده یمينام«( ثبت شده»)با پسوند قانونی « يان در آلمانرانيجامعه ا»انجمن،  و در برلی 

 . يیم استسال تقو منطبق بر ، سال مایل. است
 

 

 ها هدف – 2ماده 
های برخوردار هدف»گونه که در بخش پردازد، آنالمنفعه یمهای عامانجمن، تنها به فعاليت .1

 در قانون ماليات آمده است. « های ماليان  از تخفيف
 یمهدف انجمن، پشتيبانی از منافع و عالئق انسان .2

ی
کنند، به ويژه هانی است که در آلمان زندگ

های ها در زمينهو حمايت از آن« هاايرانی »تبار ساکن آلمان يا به اختصار ايرانی شهروندان 
 و تسهيل 

ی
 و سيایس برای بهبود وضعيت زندگ

ی
)انتگراسيون( آنان در  همگرانی اجتمایع، فرهنگ

ام دو سويه ميان آلمانی جامعه ش تفاهم و احي  ی گسي   ها. ها و ايرانی ی آلمان و ني 
 کند: های زير فعاليت یمها، انجمن در عرصهين هدفبرای دستيانی به ا .3

ی ايجاد کارگروهها، کنفرانسدیه همايشسازمان • ها برای حمايت ها، سمينارها و هم چنی 
. با تمام تنوع از فرهنگ ايرانی 

ی
ی پشتيبانی از تبادالت فرهنگ  های موجود در آن و ني 

 اند انی که ساکن آلمانها و سالمند، خانوادهنانرسانی به جواهای کمکپشتيبانی از برنامه •
ها، زنان و جوانان ايرانی در زمينه مسايل اجتمایع و ی مشاوره رايگان به خانوادهبا ارايه

، آموزیسی و حرفهدر پيوند با مسايل ترب  ای  يت 

های اروپا و آلمان در عرصه مهاجرت و هانی در چارچوب سياستطرح و اجرای پروژه •
 از همگرانی ایرانیان ساکن آلمان با هدف  همگرانی 

های اجتمایع، در زمينهپشتیبانی
، سيایس و اقتصادی

ی
 فرهنگ

ی هدف 2بند  52بر اساس ماده  .4 های برخوردار از قانون ماليات، انجمن قبل از هر چي 
 کند: های ماليان  زير را دنبال یمتخفيف

  یهيی های برنامهپشتيبانی از  •
ی

 و فرهنگ

 رسانی به جوانان و سالمندانهای کمکپشتيبانی از برنامه •

، برنامه • رسانی به همراه کمکای بههای آموزیسی مردیم و حرفهپشتيبانی از امور تربيت 
 امور دانشجويان

 
 ایهيهای پااصل – 3ماده 
تان آلمان انجمتی است که خود را به اصول  يرانيجامعه ا •  و خوایه، دموکرایس ، آزادینی گراکير

 پای
 
 داند. بند یمدولت حقوق

 ند. يت انجمن در آيتوانند به عضو کنند نیمپرست  دفاع یمکه از نژاد  و افرادی ها تشکل •

 به  •
ی

 کند. ت یميایس فعاليس احزابانجمن بدون وابستگ
 

  – 4ماده 
ی

 عام المنفعگ
مقدم خود عنوان آماج اقتصادی به از اهداف برای منافع شخیص نيست و جامعه انجمن هایتيفعال
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وی نیم حق راه دريافت از ايف انجمن وظهای الزم برای اجرای هزينه پوششبرای  . منابع مایلکند پي 
ی ها تأمهای مایل از افراد و سازمانکمک  و  ت اعضاءيعضو  وند با ين درآمدها تنها در پيشود. ا یمی 
افت يدر  پشتيبانی مایلآن  منابعی جامعه از اعضاتوانند مرصف شوند. یم ایی اساسنامههاهدف
با دستمزدهای باال و ا يهای جامعه گانه با هدفيهای بترایسی ينهکس اجازه ندارد با هز چيه کنند. نیم

 از برخوردار گردد. ي، از امتنامتناسب
 

 ت يعضو  – 5ماده 
 توانند عضو انجمن شوند: اشخاص زیر یم

 که از هدف .1
 
 . تواند عضو جامعه شود کند، یمهای انجمن پشتيبانی هر شخص حقيق  يا حقوق

 
 در کليهشخصيت .2

 
اعضاء  های حقيق  برابر هستند. ی حقوق و وظايف با شخصيتهای حقوق

توانند با حد نصاب هفت نفر يک سازمان ايالت  تشکيل مختلف یم یا شهرهای ها در ايالت
-بهخودند، اها شکل نگرفتهاعضای مستقر در شهرهانی که هنوز واحدهای محیل در آن دهند. 
 د. ترين واحد محیل جامعه به محل اقامت او محسوب یم شون، عضو نزديکخود 

پذيرد. اعضای جامعه عضويت با ارائه در خواست کتتی و تأييد آن توسط هيئت مديره انجام یم .3
 ت
 
شوند. مجمع عمویم بندی یمسيمقبه عضوهای ساده، عضوهای افتخاری و عضوهای حقوق

افتخاری های شايانی کرده باشند، عضو های انجمن کمککه به هدفرا  تواند افرادی یم( ٨)ماده 
بنامد. عضوهای افتخاری از پرداخت حق عضويت معاف و از حق رأی برخورداند. عضويت در 

 رسد: جامعه با يگ از موارد زير به پايان یم

صورت عضويت يک ماه پس از ارائه استعفاء و در پايان ماه عضو که در آنکتتی   استعفای •
 . يابد ميالدی خاتمه یم

ل عدم پرداخت يره به دليئت مديم هيجامعه با تصم یاعضاحذف نام عضو از فهرست  •
 ت. يدو سال حق عضو حداقل 

مجمع عمویم در ت ساده ياکير که با تاييد   ن اساسنامهياديل نقض بنياخراج از جامعه به دل •
 .  يابد رسميت یمجامعه 

 عضو جامعهمرگ  •
 

 ها ارگان – 6ماده 
 اند از: های جامعه عبارتارگان

 ره يئت مديه •

 مجمع عمویم  •
 
 

 ره يئت مديه– 7ماده 
هيئت مديره جامعه از دو سخنگو، يک مسئول مایل و تا حداکير شش عضو ديگر تشکيل  .1

 تقسيم وظايف داخیل بر عهده خود اين هيئت است. تصميمیم
ی

های هيئت مديره شود. چگونگ
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يت ساده رسميت یم  آن درخواسترد  به معتی درخواست  در رابطه با یک يابند. برابری آراءبا اکير
 .  شود یمتلق  

 جامعه در دادگاه 26بر اساس ماده  .2
ی

ها و جز آن با هيئت مديره است. قانون مدنی آلمان نمايندگ
رو وکالت هيئت ی دارانی جامعه تعهدان  را بپذيرد؛ از اينتواند تنها در محدودههيئت مديره یم

ی موا  ردی محدود است. مديره در چنی 
شود و تا انجام انتخابات جديد، هيئت مديره از سوی مجمع عمویم برای دو سال انتخاب یم .3

 یم
 
 ماند. در سمت خود باق

ی تا آن هيئت مديره در مجمع عمویم، گزارش فعاليت .4 های جامعه را از نشست عمویم پيشی 
 زمان ارائه خواهد کرد. 

 

 مجمع عمویم  – 8ماده 
مجمع عمویم عادی جامعه را هرسال تا حداکير سه ماه پس از پايان سال مایل با  ،مديرههيئت  .1

ارسال دعوت کتتی به اعضاء و اعالم دستور جلسه از دو هفته پيش از تاري    خ نشست، فرا 
 خواند. یم

العاده توسط هيئت مديره و يا براساس درخواست کتتی يک چهارم اعضای مجمع عمویم فوق .2
شود. هيئت مديره موظف است مجمع عمویم ارسال دستور جلسه فراخوانده یمانجمن، با 

  ای برگزار نمايد. العاده را در يک مهلت حداکير چهار هفتهفوق
جلسه بايست  توسط شوند. اين صورتجلسه ثبت یمهای مجمع عمویم در يک صورتتصميم .3

 رئيس مجمع عمویم و منشی جلسه امضاء شود. 
د: وردهای زير تصميم یممجمع عمویم در م  گي 

 انتخاب رئيس و منشی نشست مجمع عمویم  •

  هيئت مديره  پایان بخشیدن به فعالیت •

 انتخاب هيئت مديره جديد  •

 انتخاب ناظرين مایل  •

وعيت فعاليت •  های جامعه تائيد مشی

 نهادهای هيئت مديره و اعضاءها و پيشدرخواست •

ات آن • ان حق عضويت و تغيي  ی ی مي   تعيی 

 ناميدن عضوهای افتخاری  •

 تغيي  اساسنامه  •

 اخراج عضو  •

 انحالل جامعه  •
که بر اساس مقررات فراخوانده شده باشد، بدون درنظرداشت شمار نشست مجمع عمویم  هر  .4

 . دارد سميت اعضای حاضی ر 
يت  مجمع عمویمهای تصميم .5 در رابطه با یک . رای های داده شده رسمیت دارند  مطلقبا اکير

در انتخابات، . شود یمتلق  درخواست مربوطه رد  به معتی  برابری آراءموضوع درخواست شده، 
ی دوباره منجر میشود. در رأیها به رأیبرابری شمار رأی ی مجدد در صورت برابری گي  گي 

ی تغيي  در  پذيرد. کشی صورت یمها، انتخاب نامزد از راه قرعهرأی ات اساسنامه و ني  برای تغيي 
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کتدو سوم  موافقت اهداف جامعه )ماده دوم اساسنامه(  یدر رایکنندگان شی  الزایم است.  گي 
یت  .6 دو سخنگوی هیات مدیره، مسئول امور مایل و حداکير تا شش عضو هیات مدیره با اکير

هیات مدیره، مسئول امور  آرای داده شده، انتخاب یم شوند. برای انتخاب سخنگویانمطلق 
ین آرای مثبت را کسب کرده   اعضای هیات مدیره، کاندیداهانی که به ترتیب بیشي 

 
ی باق مایل و ني 

یت مطلق برگزیده یم شوند.  ی مجدد   اند با اکير در صورت برابری آرای دو کاندیدا، نتیجه رای گي 
ی کننده است.  یانتخابات و رأیتعیی  د. در صورت درخواست نگي  علتی انجام یمها به صورت گي 

عضوهای رسیم جامعه  يگ از اعضای دارای حق رأی، انتخابات به صورت مخقی انجام یم شود. 
داخته کت کنند اما از حق که حق عضويت خود را کامل نير اند، یم توانند در مجمع عمویم شی

 تنها دا رأی برخوردار نيستند. 
 
رای يک حق رای هستند. حق هريک از اعضای حقيق  و حقوق

 رای اعضای جامعه قابل انتقال نيست. 
 

ات اساسنامه – 9ماده   های رسیم اداریدلیل دستورالعملای بهتغییر
اتواند به تنهانی هیات مدیره یم اداری باید صوری و یا  دادگایه و  امور خاطر که بنا بهای  ت اساسنامهتغیي 

ند، انجام دهد.  ات باید صورت گي  به آگایه اعضا رسانده  مجمع عمویمبعدی نشست  در این تغیي 
 شوند. 

 

 انحالل  – 10ماده 
کتاعضای از با موافقت سه چهارم  و  (٨)ماده  مجمع عمویمبا تصميم انحالل جامعه تنها  کننده در شی

ی امکانرای های ماليان  برخوردار از تخفيف هایا حذف هدفيدر صورت انحالل جامعه پذير است. گي 
در راه المنفعه ديگر برای استفاده جامعه به يک نهاد خدمات عمویم و يا يک نهاد عامهای نی ، داراآن

 
ی

ی و فرهنگ  شود.   واگذار یم پشتيبانی از اهداف هيی
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