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 الرحیم الرحمن اهلل سمب

 

 تهران دانشگاه علوم و فنون نویندانشکده  بنیاد حامیان اساسنامه

 مقدمه:

با استعانت از ذات باری تعالی و پیروی از سنت انبیای بزرگ الهی و ائمه معصومین علیهم السالم و در 

 12ماده  3به استناد تبصره  و نیکوکاری و ایجاد انگیزه در افراد نیک اندیشحسنه راستای ترویج فرهنگ 

دانشگاه تهران در  "علوم و فنون نویندانشکده  حامیان بنیاد"،تهران دانشگاهحامیان اساسنامه بنیاد 

 شود.بر اساس اساسنامه حاضر تأسیس میی مرکز هاها و مأموریتز اهداف، رسالتجهت حمایت ا

 

 ، کلیاتاول: تعاریف فصل

و بنیاد "دانشکده بنیاد "اختصار به علوم و فنون نویندانشکده  بنیاد حامیان اساسنامه این در -1ماده 

 د.نشومی نامیده "بنیاد دانشگاه" حامیان دانشگاه تهران

دانشگاه تهران، بنیاد دانشگاه و همچنین  موضوعه قوانین چوبرچا در فعالیت به ملزم دانشکدهبنیاد  -2 ماده

 .است ایران اسالمی جمهوری

 .است نامحدود تأسیس، ازآغاز دانشکده بنیاد  فعالیت مدت -3 ماده

 .است دانشکده در مرکزی دفتر و است "المللی بین و ملی" دانشکدهبنیاد  هایفعالیت یگستره -4 ماده

 نماید. می فعالیت علوم و فنون نویندانشکده  از حمایت برای دانشگاه بنیاد نظارت با دانشکدهبنیاد  -1تبصره 

 مجامعبنیادها و  با و همکاری تعامل به مجاز خود، واهداف هافعالیت راستای در دانشکدهبنیاد  -2تبصره 

 قوانین و مصالح رعایت با کشوراز  خارج و داخل های ذیربط درها و دستگاهسایر سازمان و مشابه خیریه

 باشد. می کشور موضوعه

 و نخیرا پیشکسوتان، علمی، هیأت اعضای از نفر 11شامل  حداقل دانشکده بنیاد سسؤمهیات  -5 ماده

 پس این هیات .باشدمی ،با نظارت بنیاد دانشگاه تعیین می شوندکه  علوم و فنون نویندانشکده  دوستداران

به کار خود خاتمه  صورتجلسه تنظیم و شورای عمومی اولین برگزاری و دانشکدهبنیاد  اساسنامه تصویب از

و  علوم و فنون نویندانشکده بنیاد عنوان حامیان  بهدر صورت تمایل شخصی  آن اعضای سپسدهد و می

 شوند.عضو شورای عمومی محسوب می

به نحوی باشد که اکثریت بایست ت موسس و شورای عمومی بنیاد میترکیب اعضای هیأ-1تبصره 

 باشد. علوم و فنون نویندانشکده ( با خیرین و حامیان 1)نصف+
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 هدافا: فصل دوم

های مادی و معنوی اشخاص کمک جذب ،علوم و فنون نویندانشکده بنیاد  تشکیل از هدف -6 ماده

 . شرایطشوندکه در این اساسنامه حامیان نامیده میاست  های خصوصی و دولتیحقیقی، نهادها و سازمان

 هیأت توسط که است دانشکده بنیاد مصوب نامه آیین براساس حامیان فعالیت و هاکمک جذب نحوه و

ها مدیریت و راهبری استفاده از این کمک .رسدمی دانشکده بنیاد شورای عمومی تصویب به و تدوین مدیره

 :است ذیل شرح بهمؤسسه  فرهنگی و آموزشی علمی، هایزیرساخت گسترش و تقویتجهت  در

گیری از این فرهنگ در اشاعه و گسترش فرهنگ اسالمی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره -6-1

 ،علوم و فنون نویندانشکده راستای توسعه کیفی و کمی و اعتالی 

علوم و فنون دانشکده گذاری بهینه خیّران در ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امر سرمایه -6-2

 ،نوین

 ،فنون نوینعلوم و دانشکده شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از نیکوکاران و حامیان  -6-3

 نظارت بر حُسن اجرای نیات و اهداف شرعیه خیّران و واقفان در طول حیات ایشان و بعد از آن، -6-4

های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز ریزی برای جذب کمکگیری و برنامهتصمیم -6-5

 ،علوم و فنون نویندانشکده فضاهای مورد نیاز 

 ، یکوکارانی و نیهای اجرا، سایر دستگاهعلومهای وزارت ات و حمایتپیگیری جذب اعتبار -6-6

از طریق تقویت اندوخته نیکوکاری بنیاد دانشگاه یا از سایر طرق  حمایت از دانشجویان نیازمند -6-7

 ،قانونی

 

خود  را با کمک های معنوی و مادی دانشکدهشود که داوطلبانه بنیاد حامیان به افرادی اطالق می -7ماده 

 کنند.حمایت می

تحقق اهداف این اساسنامه برای داوطلبانه و افتخاری بوده و ، دانشکدهحامی بودن در بنیاد  -8ماده 

 باشد.می
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 علوم و فنون نویندانشکده بنیاد  : ارکانسوم فصل

 . بازرسان -ج مدیره هیأت -ب عمومی شورای -الف از: عبارتند دانشکدهبنیاد  ارکان -9 ماده

 شورای عمومی :الف

و  دانشکدهبنیاد اندازهای کالن های کلی و چشمتصویب سیاست تدوین و شورای عمومیوظیفه  -10 ماده

کلیه اعضای هیأت مؤسس  از: عبارت است  عمومی شورای ترکیب. ت مدیره آن استأهی نظارت بر عملکرد

، تعدادی از خیرین و حامیان بنیاد دانشکده با پیشنهاد هیات مدیره بنیاد در صورت تمایل دانشکدهبنیاد 

 رئیساالختیار او، یا نماینده منصوب و تام دانشکدهرئیس دانشکده و تصویب شورای عمومی بنیاد دانشکده، 

 .ایشان االختیارتاممنصوب و  گانبنیاد دانشگاه یا نمایند و مدیرعامل هیأت مدیره

کرده باشند به  دانشکدهها و خدمات موثر و ماندگار به بنیاد حقیقی یا حقوقی که کمک حامیان -1 تبصره

-شورایبه اعضای عمومی شورایتصویب و  اکثریت هیات مدیرهیا  شورای عمومیعضو  3پیشنهاد حداقل 

  شوند.افزوده می عمومی

 شود. می تشکیل رییس منتخب هیات موسس دعوته ب شورای عمومی اولین -2تبصره 

 مالی مالی)سال هرسال پایان از پس ماه 3 حداکثر یکبار ساالنهدانشکده  بنیاد شورای عمومی -11ماده 

 رئیس دعوت بهبه صورت مکتوب و حداقل دو هفته قبل است(  خورشیدی سال با مطابقدانشکده  بنیاد

 استفاده با مدیره هیأت اعضای از یک هر دعوت به ایشان غیاب در و رئیس نایب وی غیاب در و مدیره هیات

 .دهدمی جلسه تشکیل دانشکده، بنیاد طریق از رسانی اطالع یا الکترونیکی پست کتبی، سفارشی پست از

 نسبی اکثریت با آن مصوبات و یافته رسمیت اعضا از نیمی از بیش حضور با عادی عمومی شورای -12 ماده

عمومی توسط  شورای جلسة ،تعداد اعضای حاضر و اعالم رسمیتپس از به حد نصاب رسیدن  .است نافذ آرا

 آغاز خواهد شد و ترین عضو(یا یکی از اعضای هیات مدیره )مسن و در غیاب ایشان نایب رییس رییس

مرکب از دست کم یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی از بین اعضای  شورابالفاصله هیأت رییسه 

جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره  حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و ادارة

عمومی باشد، دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین  شورایو بازرسان یا یکی از آنها  نیز در دستور کار 

 شوند.اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می

گیری، پس از شمارش و قرائت آرا به هیات رییسه و افراد ناظر بر انتخابات، مکلفند در پایان رای -1 تبصره

ترتیب حائزان اکثریت آرا ، نام اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل را طی 

 کنند. بصورت مکتوب تعیینای، صورتجلسه

، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه شورای عمومیهرگاه در  -2 تبصره

تواند اعالم تنفس کرده، تاریخ جلسه بعدی را با تصویب اکثریت اعضا می شورای عمومینیابد، هیات رییسه 

که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد، معین کند. تمدید جلسه، نیاز به دعوت مجدد نخواهد داشت و نصاب 

 شورای عمومیالزم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی است که در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی، 

 برگزار خواهد شد.طبق روال مندرج در این اساسنامه 
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 رئیس نرسیدن، نصاب حد به علته ب اول نوبت عــادی عمومی شورای تشکیل عدم درصورت -3 تبصره

 اقدام بعد ماه یک حداکثر تا دوم نوبت عادی جلسة تشکیل به نسبت اعضا از مجدد دعوت با هیات مدیره

 بود.  خواهد نافذ آرا نسبی اکثریت با آن مصوبات و یافته رسمیت اعضا از تعداد هر با جلسه این که نمایدمی

گیری مراد از اکثریت نسبی نیمی از آراء بعالوه یک رای است. در صورتی که پس از دو بار رای -4 تبصره

خواهد  نافذجزو آن است  شورای عمومیرئیس جلسه تعداد آرای موافق و مخالف برابر باشد، رای طرفی که 

 .بود

 و یا هیات مدیره رئیس و یا مدیره هیات اعضای از نفر 3 درخواست با العادهفوق شورای عمومی -13 ماده

 با و تشکیل علت، ذکر با و مدیره هیأت عضو 2با  همراه بازرسان و یا ،شورای عمومی اعضای از سوم یک

 .است نافذ نحاضرا از چهارم سه رای با آن مصوبات و یافته رسمیت اعضا دوسوم

 یک نرسیدن، نصاب حد به لتبه ع اول، نوبت العاده فوق عمومی شورای تشکیل عدم صورت در - تبصره

 . شد خواهد تشکیل 12ماده شرایط همان با العاده فوق شورای عمومی بعد ماه

 باشد:می ذیل موارد شامل عادی عمومی شورای وظایف -14 ماده

 دانشکده.بنیاد انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان  -1-14

هیأت مدیره و بازرسان و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و عملکرد استماع گزارش  -2-14

 .دانشکده های سال جاری و آتی بنیادهمچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه

استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار)شامل  -3-14

 دانشکده. های مالی و...( و بودجه آتی بنیادترازنامه و صورت

 .تعیین نحوه اطالع رسانی به اعضا -4-14

 .نسبت به عملکرد هیأت مدیره شورای عمومیرسیدگی به موارد اعتراضی  -14-5

 .تعیین دستمزد مدیرعامل -14-6

نحالل ا- 2و همطرح و تصویب تغییرات اساسنا -1عبارت است از العاده وظایف شورای عمومی فوق -15ماده 

 ت تصفیهأو انتخاب اعضای هی

 

  : مدیره هیأت -ب

شورای  منتخب نفر 4 و دانشکده رئیس شامل البدل علی عضو 2و  اصلی عضو 5 از مدیرههیات – 16 ماده

با رای  که که با حضور و نظارت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بنیاد دانشگاه یا نمایندگان ایشان عمومی

 .شوندمی انتخاب سال دو مدت بهمخفی اعضا 

بایست به نحوی باشد شوند میعمومی انتخاب می شورایی هیات مدیره که توسط ترکیب اعضا -1تبصره 

 حامیان باشد.( با خیرین و 1که اکثریت )نصف+

 ت مدیره بالمانع است.أانتخاب مجدد هی -2 تبصره

 هیأت اعضای توسط دارخزانه و مدیرعامل و رئیس نایب رئیس، ،مدیره هیأت جلسه نخستین در -17 ماده

 شوند. می انتخاب مدیره
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  یا و دانشکده رئیس بجز مدیره هیات اصلی اعضای بین از عاملمدیر انتخاب به نسبت مدیره هیات -تبصره

 بنیاد با مدیرعامل استخدامی رابطه مدیره، هیات اعتبار پایان با. کندمی اقدام مدیره تأهی از خارج استخدام

 .شودمی ملغی نیز دانشکده

 رسمیت ،باشد رئیس نایب ای رئیس آنها از یکی که نفر سه حداقل حضور با مدیرههیات جلسات -18 ماده

همچنین برحسب ضرورت، بنا به  بود. خواهد نافذ آرا کل از مثبت رای سه حداقل با آن مصوبات و یافته

 .شودالعاده تشکیل میجلسه به طور فوقاعضای هیأت مدیره، دو نفر از دعوت رییس، نایب رییس یا 

برنامه زمانی و مکان برگزاری جلسات و نحوه دعوت از اعضای هیات مدیره در اولین جلسه هیات  -تبصره

 مدیره تعیین خواهد شد.

 دفترنگهداری محل درمدیر عامل  مسئولیت باو  رسیده اعضا امضای به مدیره،هیات صورتجلسه -19ماده 

 . شودمی

شخصی  موجه به عنوان استعفای عذر غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه -20 ماده

البدل به ترتیب تقدم آرا، جانشین عضو مستعفی خواهند شود و عضو علیاز سمت هیأت مدیره تلقی می

 بر عهده هیأت مدیره خواهد بود. عذرشد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن 

 است: ذیل شرحه ب مدیره هیات اختیارات و وظایف -21 ماده

 دانشکده.بنیاد  شورای عمومی مصوباتپیگیری و اجرای  -21-1

 تعیین مشیخط و راهبردی هایسیاست براساسدانشکده بنیاد  هایفعالیت اجرای و ریزیبرنامه -21-2

 دانشکده.بنیاد  شورای عمومی توسط شده

های مختلف بنیاد ی اجرایی الزم برای بخشهانامهو شیوه هانامهآیینو تصویب تدوین تهیه،  -21-3

 کاری. حسب مفاد اساسنامه یا ضرورت دانشکده 

 ؛ دانشگاه بنیاد و مکتوب رسمی پیشنهادهای بررسی -21-4

به صورت کتبی دریافت که دانشکده بنیاد  مدیره هیأت اعضای هایبرنامه و یشنهادهاپ بررسی -21-5

 .شده باشد

 .و ارسال به بنیاد دانشگاه تصویب و بررسی جهتشورای عمومی  به ارائه و مالی گزارش تهیه -21-6

 .دانشکدهبنیاد  همکاران و پرسنل به پاداش و مزایا حقوق، میزان تعیین در صورت لزوم-21-7

داوطلبانه و بدون دریافت ، دانشکدهدر بنیاد به عنوان عضو هیأت مدیره اعضای هیأت مدیره  فعالیت -تبصره

مول مربوط به های معت مدیره و فعالیتأاست ولی اگر این اعضا عالوه بر شرکت در جلسات هی دستمزد

 توانند دستمزد دریافت کنند.و منصوب شوند، شامل این قاعده نبوده و میای ملزم آن، به سمتی و وظیفه

 جلسات و کمیسیون های تخصصی در شرکتتعیین نماینده از بین اعضای هیأت مدیره جهت  -21-8

 .دانشگاه بنیاد

و کال مسئوالن اداری  مالی صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارکدار، مشترکا و خزانه مدیرعامل -22ماده 

بر دانشکده ها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی بنیاد بوده و حفظ کلیه اموال، داراییدانشکده و مالی بنیاد 

 عهده آنها است.
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مهر  اب ،رئیس هیات مدیرهیا  مدیرعاملبا امضای دانشکده مکاتبات اداری و اوراق عادی بنیاد  -1 تبصره

با امضای  به تصویب هیات مدیره رسیده باشندکه ی، اوراق رسمی بهادار کلیه اسناد مالو دانشکده بنیاد 

آور و هرگونه قرارداد تعهد معتبر خواهد بوددانشکده و ممهور به مهر بنیاد  مشترک صاحبان امضاهای مجاز

 بایست با تصویب بنیاد دانشگاه انجام شود.می

دانشگاه و معرفی به بانک عامل  توسط بنیاد از تائید اساسنامه پسدانشکده  نیادشناسه مستقل ب -2 تبصره

 شود.می ایجاددانشگاه  های بنیادحساببر اساس ضوابط و تحت و 

، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه اعضای عضویت در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط -23ماده 

اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو جلسه متناوب،  5ت مدیره در سه جلسه متوالی یا أهی

 یا اعضای مزبور خواهند شد.

مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ کرده باشند انتخابات تکمیلی برای  -1 تبصره 

 شود.باقی مانده دوره برگزار می

ثریت اعضای هیـأت مدیره، توسط در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرایـط عضـویت اک -2 تبصره

ماه، بازرسان  2عادی انتخابات هیأت مدیره باید تجدید شود. در این خصوص حداکثر ظرف  شورای عمومی

 و تجدید انتخابات اقدام کنند. شورای عمومیتوانند نسبت به دعوت میدانشکده بنیاد یا یک سوم اعضای 

از اعضای هیات مدیره یا بازرسان که منجر به تجدید  یکدرصورت استعفا یا سلب عضویت هر -3 تبصره

 تواند کاندیدا شود.انتخابات شود، فرد مستعفی یا سلب عضویت شده در اولین انتخابات نمی

هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت  -24ماده 

 اقدامات الزم را به عمل آورد.دانشکده عمومی به منظور تجدید انتخاب بنیاد  شورای

ول انجام امور اداری ئهیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مس -تبصره

 خواهد بود.دانشکده وحفظ کلیه دارائی ها واموال و اسناد و مدارک بنیاد 

 اختیارات هیأت مدیره عبارت است از:سایر وظایف و  -25ماده 

 (صورتجلسات هیات مدیره، )دفاتر مالیدانشکده  بنیاد اسناد و دفاتر قانونی و مورد نیازتهیه  -1-25

 عمومی. شورایاجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات  -2-25

 عمومی در موعد مقرر. شورایدعوت  -3-25

 عمومی. شورایآن به  ارائهبررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و  -4-25

 .دانشکده بنیادرسیدگی به امور جاری  مدیره به منظورتشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت -5-25

 انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذی صالح قانونی برای موارد خاص و معین. -6-25

 و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.دانشکده  بنیادبررسی وضع مالی  -7-25

های دولتی و ملی در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاهدانشکده  بنیادوکالت و نمایندگی  -8-25

 درحدود مقررات این اساسنامه.

 های داخلی.نامهاتخاذ تصمیم در مورد بررسی وتصویب آیین -9-25

و دانشکده بنیاد  عمومی شورایه صورت ساالنه بآن بارایه  عملکرد هیأت مدیره وگزارش تهیه  -10-25

 .بنیاد دانشگاهماهه به  6بصورت 

 .تشکیل کمیته های مختلف)در صورت لزوم( -11-25
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 دانشکده. بنیاداستخدام و عزل کارکنان اجرایی و اداری و مشاوران  -12-25

 است.دانشکده  بنیادت مدیره أعهده هیای که قانونا بر هرگونه وظیفه -13-25

 ارسال یک نسخه از مصوبات و گزارش جلسات هیات مدیره به بنیاد دانشگاه. -14-25

 یس هیأت مدیره: ئوظایف ر  -26ماده 

 و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه.دانشکده حسن جریان امور بنیاد  نظارت بر -1-26

  اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه. -2-26

و سایر مسئوالن بنیاد  مدیرعاملعمومی و هیأت مدیره به  شورایابالغ تصمیمات و مصوبات  -3-26

 ، جهت اجرا و پیگیری آن.دانشکده

والن بنیاد ئو سایر مس مدیرعاملامضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران،  -4-26

  که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد.دانشکده 

 .های عضویت اعضاامضای کارت -5-26

 یس قرار دارد.ئانجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده ر -6-26

 مدیرعاملقسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری است، قابل واگذاری به  -1 تبصره

 است.دانشکده بنیاد 

 را بر عهده خواهد داشت. 3تا  1 ت مدیره، نایب رییس انجام وظایف بندهایأدر غیاب رییس هی -2 تبصره

و زیر نظر هیأت دانشکده بنیاد  مدیرعاملولیت مستقیم ئتحت مسدانشکده بنیاد  ساختار اجرایی -27ماده 

دایر می دانشکده مدیره به منظور اداره تشکیالت اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی بنیاد 

یب هیأت و تصو مدیرعاملشود و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا 

به لحاظ سازمانی و مدیریتی تحت دانشکده د. در هر حال کارکنان اداری بنیاد شونمدیره، به کار گمارده می

 فعالیت خواهند داشت. دانشکده بنیاد  مدیرعاملنظر مستقیم 

و دارای وظایف و اختیاراتی دانشکده مسئول امور اداری و اجرایی بنیاد دانشکده بنیاد  مدیرعامل -28ماده 

 به شرح زیر است:

 .دانشکدهحفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر بنیاد  -1-28

 دانشکده.انجام مکاتبات اداری و جاری بنیاد  -2-28

 ر.به همراه خزانه داامضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور -3-28

 دانشکده.نیاد تهیه و صدور و ابالغ دعوتنامه ها به اتفاق خزانه دار ب -4-28

 و .... "صورتجلسات "، "امور مالی"تهیه دفاتر -5-28

 عمومی، هیأت مدیره و بازرسان. شورایمهیا ساختن مکان تشکیل جلسات  -6-28

قانونی و دستگاه های واصله از مراجع و احکام و نامهدانشکده رکان بنیاد ابالغ مصوبات و تصمیمات ا -7-28

 مربوط.والن ئهای اداری به مس

 ارتباط دارد. مدیرعاملانجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف  -8-28

 ول هستند.ئهیأت مدیره مسدر برابر مدیرعامل و مدیرعامل در برابر دانشکده بنیاد کارکنان  -تبصره

 شرح ذیل است:بوده ودارای وظایف و اختیاراتی به دانشکده ول امور مالی بنیاد ئخزانه دار مس -29ماده 

 دانشکده.بنیاد و ممهور نمودن آن به مهر  مدیرعاملامضای کلیه چک ها و اسناد تعهد آور به اتفاق  -1-29
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، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ دانشکدهاداره امور مالی بنیاد  -2-29

 دانشکده.بنیاد حساب های 

و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافت ها و پرداخت ها و تایید و  رسیدگی به صحت اسناد -3-29

 امضای صورت حساب های مربوط.

ولیت درحفظ اموال منقول، غیر منقول، ئش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسنظارت برخرید، فرو -4-29

 دانشکده.بنیاد وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معامالت 

 دانشکده.بنیاد در دفاتر رسمی دانشکده بنیاد ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های نظارت بر  -5-29

وتسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارائه به دانشکده بنیاد پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله  -6-29

 عمومی. شورای

دانشکده بنیاد عمومی ساالنه، گزارش مالی  شورای: خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل 1 تبصره

عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس  شورایشامل ترازنامه و صورت های مالی را جهت ارایه به 

 قرار دهد.و بنیاد دانشگاه  بازرسانهیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار 

دانشکده بنیاد ان،کلیه دفاتر و اسناد مالی : خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرس2 تبصره

 در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.دانشکده بنیاد را برای رسیدگی در محل 

 

 بازرسانج: 

 عنوان به نفر یک صالحیت واجد داوطلبان بین از ،شورای عمومی جلسات برگزاری زمان در -30 ماده

  .شوندمی  انتخاب سال مدت یک برای البدلعلی نفر و یک اصلی بازرس

 است. بالمانع بازرسان مجدد انتخاب -تبصره

 

 :وظایف و اختیارات بازرسان -31ماده 

درحدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت  مدیرعاملنظارت برکلیه اقدامات هیأت مدیره و  -1-31

 عمومی عادی و فوق العاده. شورایدر کلیه امور مربوط به دعوت 

حسن  نظارت برو دانشکده رسیدگی و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های بنیاد  -2-31

 دانشکده.جریان امور مالی و اداری بنیاد 

 شورایپیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به هیأت مدیره یا  -3-31

 )حسب مورد(. عمومی

 عمومی. شورایرسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارایه به  -4-31

 ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.در صورت لزوم عمومی شورایاقدام به دعوت و تشکیل  -5-31

 ت مدیره(، بدون داشتن حق رای. یأمدیره)در صورت لزوم طبق تصمیم ه شرکت در جلسات هیأت -6-31

 یکدانشکده بنیاد عمومی ساالنه، گزارش عملکرد مالی  شورایبازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل  -تبصره

لیم دارند. همچنین تسدانشکده بنیاد  مدیرعاملرا رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به طور واحد به 

 عمومی، ارایه کنند. شورایند خالصه اقدامات خود را مکتوب کرده تا حداقل سالی یک بار به بازرسان ملزم
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را دانشکده بازرسان در هر زمان، به طور جداگانه، یا به اتفاق، اجازه بازرسی از اسناد و مدارک بنیاد  -7-31

 دارند.در محل این بنیاد 

، بنیاد شورای عمومیکاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان، باید عالوه بر عضویت  -32ماده 

 دارای شرایط زیر باشند:

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران. -1-32

 التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. -2-32

 داشتن حسن شهرت. -3-32

 نداشتن محکومیت کیفری موثر. -4-32

 

 : منابع مالیچهارمفصل 

 .استشامل موارد ذیل دانشکده بنیاد منابع مالی  -33ماده 

به صندوق سرمایه سس به عنوان کمک بالعوض در شروع ؤهیأت م کهمیلیون ریال  ..........مبلغ  -1-33

 فنون نوینعلوم و دانشکده اولویت یص منافع این مبلغ به نیازهای با تخصگذاری نیکوکاری دانشگاه با هدف 

 .کندمی اهدا

 .های دریافتیامهای مردمی و وهدایا، کمک -2-33

 .دانشگاه های دریافتی از بنیادکمک -3-33

 .ولتیسسات دولتی و غیر دؤهای اجرایی و مهای دریافتی از دستگاهکمک -4-33

 دانشکده.فروش خدمات و کاالها در چارچوب وظایف و اهداف بنیاد  -5-33

های مالی، همکاری هیأت مدیره موظف است در اولین فرصت آیین نامه مربوط به دریافت کمک -تبصره

دانشکده های مالی و هرگونه تهاتر یا فعالیت مالی در جهت اهداف بنیاد مالی، خدمات متقابل در ازای حمایت

به بنیاد  جهت تایید و یک نسخه برساند شورای عمومیرا در چارچوب این اساسنامه تهیه و به تصویب 

 .ارسال کند دانشگاه

 .استمطابق با سال شمسی دانشکده بنیاد سال مالی  -34ماده 

در صورتی معتبر است که به تصویب دانشکده بنیاد هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ارکان  -35ماده 

 رسیده باشد. دانشگاه و هیأت مدیره بنیاد بنیاد دانشکده شورای عمومی

 

 و انحالل: صفیهت

 و یا دو سوم از اعضای بنیاداین  شورای عمومی سوم از اعضای یکبنا به پیشنهاد دانشکده بنیاد  -36ماده 

 شود. منحل می العادهعمومی فوق شورایبا تصویب آن و  مدیرههیأت 

تعیین  تصفیهتی جهت أفوق العاده تشکیل و هی شورای عمومی، دانشکدهبنیاد در صورت انحالل  -37ماده 

ت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات با حضور و نظر نماینده بنیاد آاین هی کندمی

  اقدام نماید. علوم و فنون نویندانشکده دانشگاه نسبت به واگذاری اموال منقول و غیر منقول به 
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 بنیاد در موارد زیر منحل می شود: -38ماده 

 عمومی فوق العاده. شورایدر صورت تصویب  -1

 در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور. -2

 ت مدیره و عدم اقدام نسبت به تجدید انتخابات.أاز تاریخ پایان اعتبار هی یک سالگذشت  -3

 بنیاد مؤسسدر هیأت  ............. در تاریخ تبصره 27 و ماده 39فصل و  4این اساسنامه در  -39ماده 

تهران  دانشگاهحامیان بنیاد  به تصویب هیأت مدیره ................ تصویب و در تاریخ علوم و فنون نویندانشکده 

 رسید.


