
 

 

                                                         بسمه تعالي

 محل امضاء 

  )غیردولتی( بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلیاساسنامه 

 مجمع عمومی امنا

-انسان واالی مباني تجلي انگیزه به السالم علیهم معصومین ائمه و الهي انبیای سیره از تاسي با   

 و آموزشي های زمینه و  امکانات ایجاد به مؤمن  های انسان و اعتقاد  خلوص و بیکران  اشتیاق وستي،د

 از گیری بهره همچنین  و  ایران اسالمي جوانان  استعدادهای شکوفایي  و رشد  منظور  به و تربیتي

گسترش  و تقویت در اندیشاننیك و  توانگران ترغیب و  تشویق و خیّرین معنوی و  مادی هایتوانمندی

 مشترک، ایاراده و راسخ عزمي با خداجوی و خیّر افراد تا گردید  ایبارقه عالي، آموزش هایزیرساخت

 حاضر اساسنامه اساس بر را  دانشگاه محقق اردبیلی بنیاد حامیان نام به (NGOنهاد )مردم سازماني

  .نمایند  تأسیس ذیل به شرح و

 

 : كلیات و اهداف  -فصل اول  

 است كه در این اساسنامه  بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلينام سازمان مردم نهاد مورد نظر  -1ماده  

 .نامیده مي شود "بنیاد"به لحاظ رعایت اختصار 

كلیه فعالیت های بنیاد غیرسیاسي و غیرانتفاعي غیردولتي بوده و در موضوع نوع فعالیت:  -2ماده 

فرهنگي، اجتماعي، علمي، آموزشي و عمراني(، با رعایت كامل قوانین و ) نیکوكاری و امور خیریه

 .مقررات جمهوری اسالمي ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود

 .استاستاني  در سطحاد یبنمحدوده فعالیت  -3ماده  

استان اردبیل، شهرستان اردبیل، بخش به نشاني:  اردبیلاستان  در ادیبنمحل: مركز اصلي  -4ماده 

، مجتمع دانشگاه محقق 0مركزی، شهر اردبیل، محله شورابیل، میدان پلیس، خیابان دانشگاه، پالک 

پس از كسب  تواند واقع است و در صورت لزوم مي 5619913131كدپستي طبقه همکف به اردبیلي، 

عبه یا دفتر نمایندگي ش  نقاط داخل یا خارج كشورمجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر 

  د.ایجاد نمای

را به قانون  تابعیت جمهوری اسالمي ایران را دارد و كلیه اعضای آن التزام خوداد،  یبنتابعیت:    -5ماده  

  . دارند اساسي جمهوری اسالمي ایران اعالم مي

 .باشد مينا محدود از تاریخ تاسیس به مدت اد بنیمدت فعالیت   -6ماده  

 سرمایه و دارائي اولیه بنیاد:  -7ماده  

 



لذا  ،باشدباشد. باتوجه به اینكه این موسسه داراي ماهیت غیرانتفاعی و داوطلبانه میدارایی اولیه میسرمایه و فاقد  بنیاد 

غیرمنقول كه توسط اعضاي موسسه یا اشخاص حقیقی و هاي منقول و كلیه منابع مالی، درآمدها و اموال و دارائی

شود، متعلق به عنوان درآمد كسب میهشود یا در طول فعالیت موسسه بحقوقی دولتی و غیردولتی به موسسه اهدا می

شخصیت حقوقی موسسه بوده و صرفا براي اجراي اهداف مندرج در اساسنامه هزینه خواهد شد و اعضاي هیات  

كاركنان موسسه و وابستگان آنها، هیچگونه حق مالكیت نسبت به اموال و دارئی ها نخواهند داشت.   موسس، مدیران و

 باشد.الشركه میموسسه داراي ماهیت غیرتجاري غیرانتفاعی بوده و  فاقد سهم

و بعد  اشخاصي هستند كه برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده، بنیادهیأت موسس  -8ماده 

 .تحت عنوان موسس مسوولیتي نخواهند داشتتأسیس  از

  :اهداف مركز عبارتند از  -9ماده 

 الف : كلیات

گیری در جهت رشد باقیات و صالحات در جامعه و بهرهاشاعه و گسترش فرهنگ اسالمي وقف و   -1

 كمي و كیفي دانشگاه.

 آموزش عالي.گذاری بهینه خیرین ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امر سرمایه -2

 و حمایت همه جانبه از خیرین و واقفین دانشگاه. شناسایي، تقدیر -3

نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف شرعیه خیرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از  -4

 آن.

)اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی( جهت تقویت و استمرار  ها و بسترهای مناسبایجاد زمینه -5

 قفین از دانشگاه.های خیرین و واحمایت

های مردمي و دولتي در جهت ساخت و افزایش ریزی و سازماندهي برای جذب كمكبرنامه -6

 فضاهای مورد نیاز دانشگاه.

نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خیرین، واقفین و تبرعات و موقوفات ایشان با  -7

 ت علوم.همکاری بنیاد خیرین حامي آموزش عالي و كمیته خیرین وزار

 رساز دانشگاه.نظارت به منظور حسن احداث پروژه های خیّ -8

هایي كه پنجاه درصد از خصیص سهم پنجاه درصدی وزارت علوم از پروژهنظارت و پیگیری ت -9

رین پرداخت كرده باشند و به پنجاه درصد پیشرفت فیزیکي رسیده ر یا خیّكل اعتبارات آنرا خیّ

 .(امي آموزش عالي و همکاری كمیته خیرین وزارت علومبا هماهنگي بنیاد خیرین ح) باشند

اندازی صندوق قرض الحسنه دانشجویي بضاعت دانشگاه از طریق راهحمایت از دانشجویان بي -10

 و صندوق نیکوكاری.

 حمایت و پشتیباني از اقدامات فرهنگي و اسالمي در دانشگاه. -11

 دانشجویي.های پشتیباني و حمایت از سنت پسندیده ازدواج -12



 های پژوهشي و تحقیقاتي دانشجویان و اساتید دانشگاه.حمایت از طرح -13

 نخبگان دانشگاه. حمایت از پژوهشگران و -14

 حضور و مشاركت در خرید و تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشگاه. -15

 دانشگاه با صنعت، تجارت و به طور كلي فضای كسب و كار. ایفای نقش فعال برای ارتباط -16

 های دانش بنیان نوپای دانشگاه.ایت از كارآفرینان جوان دانشجو و شركتحم -17

های كاربردی و كارآفرینانه جهت ا و طرحهدر اجرای ایدهگذاری حضور، مشاركت و سرمایه -18

 سازی و تکمیل چرخه ایده تا محصول.تجاری

بقت داشته و دانشگاه  و اختیاراتي كه با اهداف بنیاد مطا  ها و وظایفتصدی و اجرای كلیه برنامه -19

 سپاری نموده و یا خواهد كرد.مراتب را برون گریدر راستای كاهش تصدی

تجاری، صنعتي و یا هرگونه فعالیتي كه در بردارنده   ،انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگاني -20

 .ایجاد ارزش افزوده در راستای تامین اهداف بنیاد باشد

اقدام و انجام هر نوع فعالیتي كه با روح و فلسفه اهداف مذكور در این ماده در راستای تامین  -21

 اهداف بنیاد همخواني و سنخیت داشته باشد.

های علمي پژوهشي ر دانشگاه و عضوگیری به منظور حمایتآموختگان خیایجاد كانون دانش -22

 و فرهنگي.

 ب: روش اجراي هدف

های مالي اعم از مردمي و دولتي، ترویج سنت حسنه برگزاری جشنواره، همایش، جلب حمایت  

و مساعدت از  ساخت خوابگاه قت در راستای ارتقای آموزش عالي،ووقف اموال، تخصص و 

 بضاعتدانشجویان كم

 

 فصل دوم : ساختار

 : اركان مركز عبارتند از  -10ماده  

  بازرس -4هیات مدیره  -3 هیات امناء  -2 موسس مجمع عمومي -1

 :باشدمي ذیل افراد شامل شده تشکیل بنیاد اندازیراه و  گذاریپایه منظور به كه موسس هیات

 آقای دكتر عزیز حبیبي .1

 االسالم والمسلمین عبدا... حسنيحجت .2

 نویسآقای جواد قرآن .3

 آقای عزیز طلوعي .4

 آقای دكتر معرفت سیاه كوهیان .5

 نسباالسالم والمسلمین حمید عليحجت .6



 آقای امین فتحي .7

 نظاميآقای دكتر سعید راثي .8

 آقای دكتر عباس فني اصل .9

 آقای دكتر بهزاد قرباني .10

 آقای دكتر مهدی داوری  .11

 پورآقای رضا محمد  .12

 :عضویت در بنیاد

 ر یا عاملي در جذب خیرین به عنوان خیّداشت مادی بوده و  ویت در بنیاد، افتخاری و بدون چشمعض   

 .یابدو با قبول شرایط اساسنامه تحقق ميو در راستای اهداف بنیاد 

 وظایف مجمع عمومی مؤسس:  -11ماده  

 انجام اقدامات اولیه برای تاسیس مركز؛-1

 تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن؛ -2

 انتخاب اعضاء هیأت امنا؛ -3

 انتخاب اولین مدیران و بازرسان.-4

: اكثریت الزم جهت تشکیل مجمع عمومي مؤسس در بار اول با حضور نصف بعالوه یك اعضاء 1تبصره  

 زم، دربار دوم با حضور یك سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.بوده و در صورت عدم حد نصاب اكثریت ال

: تصمیمات مجمع عمومي مؤسس با اكثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه 2تبصره  

 شود.و دستگاه تخصصي اتخاذ و رسمي مي

گیری تصمیمترین مرجع مجمع عمومي عادی متشکل از اعضای هیات امنا بوده و عالي -12ماده 

 .شودالعاده تشکیل ميكه به صورت عادی یا فوق است

  .باشد  نفر مي 35 تعداد اعضای هیات امنا

در  و مسئول نهاد نمایندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیليرییس دانشگاه  -1تبصره 

 د بود.نهیات امنا خواهحقوقي به عنوان اعضای  هر دوره

ممکن  چنانچه ادامه همکاری هر یك از اعضا هیات امنا به علل فوت ، عزل و یا استعفا غیر -13ماده  

عنوان عضو ه  اعضا ب شود، هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اكثریت نسبي

 . هیات امنا انتخاب مي نماید 

جلسه   خواهد شد.  تشکیل  پایان سال مالي بنیادماه بعد از    2امنا  مجمع عمومي عادی هیات    -14ماده  

اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم  با حضور نصف به عالوه یك

 .خواهد بود تشکیل و رسمي



حاضرین در  نصف به عالوه یك آرا ،اكثریت الزم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومي عادی - 1تبصره 

اكثریت نسبي خواهد  مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان كه با ،مجمع مي باشد جلسه رسمي 

کیل روز تش 10فاصله حداقل   بود. در صورتي كه در دعوت نخست، اكثریت حاصل نشد، جلسه دوم به

 .، جلسه رسمیت خواهد یافتو با هر تعداد از اعضای حاضر

تقاضای هیات  العاده در هر زمان بهصورت فوقمجمع عمومي هیات امنا ممکن است به  -2تبصره 

مدیره یا بازرس ظرف مدت  پنجم اعضاء هیات امنا در صورتي كه هیاتمدیره یا بازرس )ها( یا یك 

  .گرددتشکیل مي روز به درخواست اعضا مبني بر تشکیل مجمع عمل ننماید، 20

 10وزنامه كثیراالنتشار حداقل ر دعوت برای مجمع عمومي عادی از طریق درج آگهي در -3تبصره 

 .پذیردتلفني( صورت مي-كتبي) روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت 40حداكثر روز و 

مسئولین و كارشناسان جهت شركت در جلسات هیات امنا بدون حق رای بالمانع  دعوت از -4تبصره

 باشد.مي

 .باشد مي پیام اردبیل روزنامه هادرج آگهيروزنامه كثیراالنتشار برای  -5تبصره 

 

 امنا:  هیات وظایف مجمع عمومی عادي  -15ماده  

 البدل(؛انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان )اصلي و علي -1

 استماع و رسیدگي به گزارش هیات مدیره و بازرس )ها(؛ -2

 ؛بنیادعیین خط مشي كلي ت -3

 بررسي و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره؛ -4

 ؛تعیین عضو جانشین هیات امنا -5

 ؛ادیبنتصویب ترازنامه و بودجه  -6

 ها و دعوتنامه ها؛تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهي -7

 عزل اعضای امنا، هیات مدیره و بازرسان. -8

 با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:هیات امنا العاده عمومي فوقمجمع   -16ماده  

 با درخواست اكثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس؛ -1

 پنجم اعضای امنا.  با درخواست یك -2

ن به اطالع العاده كتبي بوده و حداقل روز قبل از تشکیل آدعوت برای مجمع عمومي فوق -1تبصره 

 .امنا خواهد رسید یاعضا

ل همان شرایط مجمع عمومي العاده بار اواكثریت الزم جهت تشکیل مجمع عمومي فوق - 2تبصره 

 گردد.اشد و در بار دوم با حضور بیش از یك سوم اعضای امنا تشکیل ميبعادی مي



 العاده با تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبرتصمیمات مجمع عمومي فوق – 3تبصره 

 خواهد بود.

 :هیات امنا  العادهوظایف مجمع عمومی فوق  -17ماده  

 تصویب تغییرات اساسنامه؛ -1

 ؛بنیادبررسي و تصویب یا رد انحالل  -2

 تغییر در میزان سرمایه؛ -3

 انحالل قبل از موعد؛ -4

 هرگونه تغییر در ماهیت. -5

ای مركب از یك رئیس، یك منشي و دو رئیسهجلسات مجامع عمومي امنا توسط هیات  -18ماده 

  .شونداداره مي ناظر

و بازرسان باشند و با اعالم قبولي  اعضای هیات رئیسه نباید از بین كاندیداهای هیات مدیره -1تبصره 

  .نامزدی خود در مجمع عمومي، انتخاب خواهند شد

موضوع عزل  مگر اینکه ،رئیس هیات مدیره، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومي خواهد بود – 2تبصره 

  .یا انتخاب هیات مدیره باشد 

البدل علي نفر عضو  2نفر عضو اصلي و    5ای مركب از  دارای هیات مدیره  ادیبن :هیات مدیره  -19ماده  

 .خواهد بود

  هیات مدیره خواهد بود. در هر دوره جزورییس دانشگاه محقق اردبیلي  -1 تبصره

یافته و تصمیمات متخذه با اكثریت  جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت  -2  تبصره

 . آرا حاضرین معتبر خواهد بود

اعضا بدون عذر اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یك از  شركت – 3 تبصره

جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد  5جلسه متوالي یا  3اطالع قبلي تا  موجه و بدون

 .بود

قانوني انجام  روز قبل از تشکیل جلسه به صورت  3دعوت از اعضای هیات مدیره باید حداقل    –  4تبصره

  .پذیرد

 عضو ،یك از اعضای هیات مدیره یا بازرسدر صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر  -20ماده 

. خواهد نمود جای عضو اصلي انجام وظیفهه البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسي بعلي

اعضاء اصلي شود و ورود اعضاء  در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرس به هر دلیل كمتر از تعداد

به صورت عادی یا به صورت فوق  عمومي حسب موردمجمع  ،البدل نیز موجب تکمیل آن نشودعلي

 .گردید  العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد 



 بنا ،گرددماه بار تشکیل مي 6طور مرتب و حداقل هر ههیات مدیره عالوه بر جلساتي كه ب  -21ماده 

 .العاده خواهد دادفوقبه ضرورت با دعوت كتبي یا تلفني رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه 

هیأت مدیره خواهد  نامه داخلي است كه به تصویبموجب آئینهالعاده بتبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق

 .رسید 

 از بین ،دهند ای كه بعد از انتخاب شدن تشکیل مياعضای هیات مدیره در اولین جلسه -22ماده 

اختیارات  دار انتخاب خواهند نمود، حدودخزانهخود یك نفر رئیس و یك نفر نایب رئیس و یك نفر 

 .نماید رسید مشخص مي امنا خواهد   هیات  ای كه به تصویب مجمع عمومينامهآنها را اساسنامه یا آیین

 .را از سمت های مذكور عزل كند  الذكرتواند افراد فوقهیات مدیره در هر موقع مي -1تبصره 

های دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف سمت تواند يهیات مدیره در صورت لزوم م  -2تبصره  

 . نماید 

 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیات مدیره برای 2هیات مدیره برای مدت -23ماده 

تصدی  ماه قبل از پایان 3همچنین هیات مدیره موظف است حداكثر  ،های بعدی بالمانع بودهدوره

هیات مدیره قبل .  خود از مجمع عمومي عادی امنا به منظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید

صدور پروانه برساند و حداقل  از درج آگهي موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تائید مرجع

 .صالح اعالم نماید ربط و ذیمراجع ذی ان تصدی خود نتیجه انتخابات را بهروز قبل از پای 10

بشرح  بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه  بنیادهیات مدیره نماینده قانوني    -24ماده  

 :باشدذیل مي

مطالبات، پرداخت دیون و وصول  حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگي به حسابها،

انجام تشریفات قانوني، تعقیب جریانات  ها طياجرای مصوبات مجامع عمومي، افتتاح حساب در بانك

در محاكم، تعیین حکم و تعیین وكیل و عزل آن، قطع  قضائي و اداری و ثبتي در كلیه مراحل قانوني

تفویض و واگذاری تمام یا قسمتي از  ،مصالحه( و در صورت اقتضاء) و فصل دعاوی از طریق سازش

شخص دیگر اعم از حقوقي یا حقیقي با حق توكیل و سایر وظایفي كه بر اساس  اختیارات خود به هر

كه  ای راهیات مدیره واگذار گردیده. به طور كلي هیات مدیره مي تواند هر اقدام و معامله اساسنامه به

باشد پس از منقول كه مستلزم تصویب مجمع عمومي ميضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال 

 . انجام دهد  بنیادتصویب مجمع به نام 

به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در  جز درباره موضوعاتي كه –1تبصره 

رعایت است، هیات مدیره كلیه اختیارات الزم برای اداره امور مشروط به  صالحیت خاص هیات امنا

 .اساسنامه را دارا مي باشد  حدود اهداف و

 بنیادهای جاری و یا پرداخت هزینه معامالت تواند در انجامهیات مدیره پس از تصویب مي –2تبصره 

  د.رأساً اقدام نمای هیات امنا ویب مجمع عموميتص ریال بدونپنجاه میلیارد   تا مبلغ



نفر را بعنوان بازرس  1نفر را بعنوان بازرس اصلي و  1امنا  هیات مجمع عمومي عادی -25ماده 

 .برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود البدلعلي

یك نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود  ،هیأت مدیره از بین خود یا خارج -26ماده 

 نماید.الزحمه او را تعیین مياختیارات و مدت تصدی و حق

مگر با تصویب سه چهارم آراء  ،عین حال رئیس هیأت مدیره باشد  تواند درتبصره: مدیرعامل نمي

  .حاضرین اعضای مجمع عمومي

انجام  بنیادتواند در هر موقع هر گونه رسیدگي و بازرسي را در مورد عملیات بازرس مي -27ماده 

 ،دهد و در صورت لزوم داده و اسناد و مدارک و اطالعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسیدگي قرار

 .العاده مجمع عمومي را بنمایدتقاضای تشکیل جلسه فوق

 ،اند جانشین آنها از سوی مجمع عمومي انتخاب نشدهكه هیأت مدیره و بازرسان تا زماني -28ماده 

 .در مسئولیت خود باقي خواهند بود

 عنوان بازرس انتخاب شوند:هتوانند باشخاص ذیل نمي  -29ماده 

كساني كه به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعي دادگاه از حقوق اجتماعي كالً و یا بعضاً  -1

 محروم شده باشند؛ 

 مدیران و مدیر عامل؛ -2

 اقربای سببي و نسبي مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛ -3

 . 2همسر اشخاص مذكور دربند  -4

 بال مانع است.  انتخاب مجدد بازرسان :تبصره

 شرح ذیل است:هوظایف بازرس ب  -30ماده  

 امنا؛هیات كلیه اسناد و اوراق مالي و تهیه گزارش برای مجمع عمومي بررسي  -1

مطالعه گزارش ساالنه هیات مدیره اعم از مالي و غیر مالي و تهیه گزارش عملکرد برای اطالع  -2

 ؛ امناهیات  مجمع عمومي

  امنا؛ هیاتگزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي  -3

، عملکرد و مطالب و اطالعاتي كه هیات مدیره و نظر كتبي درباره صحت صورت دارایياظهار  -4

 اند؛ هیران در اختیار مجمع عمومي گذاشتمد 

 عهده بازرس قرار داده است.سایر وظایفي كه اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به  -5

 . در جلسات هیات مدیره شركت نماید  تبصره: بازرس مي تواند بدون داشتن حق رای

مدیره  است و در حدود اختیاراتي كه از طرف هیأت بنیادیرعامل باالترین مقام اجرایي مد  -31ماده 

  .امضا دارد حقبنیاد محسوب شده و از طرف  بنیادنماینده  ،گرددو اساسنامه به وی تفویض مي

 .و مدلل باشد  : عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره مي باشد كه باید مستند 1تبصره



از مدت عضویتش در هیأت  دوره مدیریت عاملي او ،عامل عضو هیات مدیره باشد  اگر مدیر -2تبصره 

  .اساسنامه بالمانع مي باشد  مقررات اینمدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق 

دار با دار و در غیاب خزانهامضای مدیر عامل و خزانه با كلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور -3تبصره 

 .معتبر خواهد بود بنیادمهر  امضای رئیس هیأت مدیره با

مجری مصوبات مجمع عمومي و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و  ،مدیرعامل -32ماده 

 :د های ذیل مي باشمسئولیت

 نمایندگي قانوني در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقیقي و حقوقي؛  -1

 استخدام و عزل و نصب كاركنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛ -2

 دارایي، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر؛نگهداری  -3

 صورت موردی یا مقطعي از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد؛ هاعمال اختیاراتي كه ب -4

به هیأت مدیره  بنیادارائه پیشنهادهای الزم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگي در فعالیتهای  -5

 جهت ارائه به مجمع عمومي؛ 

س ترازنامه، بودجه، خط مشي و گزارش سالیانه جهت بررسي هیأت مدیره و ارسال نویتهیه پیش -6

 به مجمع عمومي؛

 گیری در هیأت مدیره؛ های مورد لزوم جهت طرح و تصمیمنامهنویس آئینتهیه پیش -7

 ها و دفاتر؛نظارت و ایجاد هماهنگي در فعالیت شعب، نمایندگي -8

 العاده با ذكر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره؛قومي فونهاد برگزاری جلسه مجمع عمپیش -9

انجام سایر وظایف و اختیاراتي كه طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل  -10

 محول شده یا بشود. 

 . شودوسیله هیأت مدیره تعیین ميهحقوق و مزایای مدیرعامل ب -33ماده 

تواند در جلسات بدون داشتن حق رای مي ،اعضای هیأت مدیره نباشد عامل از  مدیر كهدر صورتي

 .مدیره شركت نماید  هیأت

 مدت ماموریت مدیرعامل از مدت ماموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد كرد و تغییر یا -34ماده 

موظف است  به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضا مدت ماموریت  ت؛تجدید انتخاب او نیز بالمانع اس 

 . وظایف محوله را انجام دهد  ،ا تعیین جانشینت

 

 فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

 .شودبودجه مركز از طریق ذیل تأمین مي  -35ماده  

 .حقیقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غیردولتي الف( هدیه، اعانه و هبه اشخاص



 .ب( وقف و حبس

 بنیاد.وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه  (پ

از  های مركز در دفاتر قانوني ثبت و شرح بیالن آن حداكثر تا دو ماه پسدرآمد و هزینه -36ماده 

 .پایان هر سال مالي به مراجع ذیربط ارایه خواهد شد 

صرف اهداف و  ،كلیه درآمدهای حاصله ساالنه را مطابق اساسنامهمکلف است  هیأت مدیره -1تبصره 

 بنبادهای مركز موجود است در حساب مخصوصي بنام چنانچه وجوهي مازاد بر هزینه وظایف نماید و

  .از بانکهای رسمي ایران نگهداری نماید نزد یکي

شود به ماه ختم مياسفندماه  شمسي بوده و همواره به پایان   منطبق با سال  بنیادسال مالي   -2تبصره  

  د.خواهد بوتاسیس لغایت اسفندماه همان سال  استثناء سال مالي اول كه از بدو

  .پذیردمدیر عامل صورت مي با امضای بنیادمکاتبات رسمي  -3 تبصره

 .شودمركزی نگهداری مي ها و مکاتبات در دفتركلیه مدارک، پرونده-4تبصره 

ترتیب تاریخ ثبت و به امضای هب مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص –5تبصره 

  .اعضای ذیربط خواهد رسید 

پروانه  هیأت مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصالح اساسنامه را به مرجع صادر كننده  -37ماده  

رسانده و نتیجه  ع عموميفعالیت اعالم نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجم

  .نماید آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعالم

 و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر كننده پروانه بنیادهیأت مدیره مکلف است محل  -38ماده 

  د.فعالیت اعالم نمای

 دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصویب هیأت مدیره بنیاد  -39ماده  

شده را به  نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه . هیأت مدیره مکلف استو برابر مقررات تهیه خواهد شد 

 .ها ارسال نماید مرجع صادر كننده پروانه فعالیت و ثبت شركت

  .مهر و آرم مسؤلیت قانوني داردمدیره در حفظ و حراست از  هیأت -تبصره

 عنوان هیاتهنفر را ب 3العاده حداقل مجمع عمومي فوق بنیاد،در صورت انحالل  :انحالل -40ماده 

وصول  ها وها و تصفیه بدهيتصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگي به حساب

را به تصویب مجمع  بنیاددارایي  ،منقول و غیر منقولمطالبات باقیمانده و تعیین دارایي مسلم اعم از 

صادر كننده پروانه فعالیت ارائه  العاده برساند. هیات مذكور موظف است نتیجه را به مرجععمومي فوق

 . نماید

را پس از انحالل كه با نظارت مرجع صدور   بنیاداست دارایي   العاده موظف: مجمع عمومي فوق1تبصره  

 .گردد، واگذار نمایدبا موضوع فعالیت مشابه تعیین مي نهادسازمانهای مردم پروانه به یکي از

 .تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت -2 تبصره



 .ان مدیر تصفیه انتخاب مي نمایدعنوههیات تصفیه از بین خود یك نفر را ب -3تبصره 

شركتها ارائه  مدیر تصفیه موظف است یك نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت -4تبصره 

 .نماید 

 های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند كسب مجوز خاص از سایرچنانچه فعالیت -41ماده 

 .موظف است نسبت به كسب مجوز مورد نظر اقدام نماید  بنیادهای دولتي باشد، دستگاه

 نامه ذیربط تأسیس وبیني نشده است بر اساس آئینمواردی كه در این اساسنامه پیش -42ماده 

 .نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شدفعالیت سازمانهای مردم

مجمع  2/6/98 در نشست مورخ تبصره 38ماده و  43فصل و  3بر این اساسنامه مشتمل  -43ماده 

 .عمومي موسس به تصویب رسید

 

 : تشکل جهت امضاء یلیست اعضا

 محل امضا نام و نام خانوادگی ردیف
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  عزیز طلوعی  4

  معرفت سیاهكوهیان 5

  بهزاد قربانی درآباد 6

فنی اصلعباس  7   

  سعید راثی نظامی 8

  امین فتحی ساقصلو 9

  حمید علی نسب 10

  رضا محمدپورنیارق  11

  مهدي داوري 12

 


