
 

  



 

گانی علوم اسالمی و انسانیناساس   امه مجمع حامیان جامعه نخب
 مجمع عمومی امنا

 کلیات و اهداف: -فصل اول

 

 1ماده 

 مجمع نامیده می شود.نام سازمان مردم نهاد مورد نظر، مجمع حامیان جامعه ی نخبگانی علوم اسلامی و انسانی است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار، 

 2ماده 

 و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. نوع فعالیت: کلیه فعالیت های مجمع غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین

 3ماده 

 محدوده فعالیت مجمع در سطح ملی است.

 4ماده 

واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا  961پلاک  83صلی مجمع در استان : قم شهرستان قم به نشانی :خیابان صفاییه کوچه محل: مرکز ا

 خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.
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 5ماده 

 جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.تابعیت: مجمع تابعیت 

 

 6ماده 

 مدت فعالیت مجمع از تاریخ تاسیس به مدت نامعلوم می باشد.

 7ماده 

 از سوی هیات موسس تماما پرداخت شده و در اختیار مجمع قرار گرفته است.ریال می باشد که 02222222222دارایی اولیه مجمع اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 

 8ماده 

 ع با اهداف را شخصا عهده دار می گردند.هیات موسس مجمع اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده و پس از تاسیس نیز نظارت عالیه بر روند کار و تطبیق عملکرد مجم

 موسس امر نظارت را شخصا یا با گزینش فرد یا افرادی به صورت مستمر انجام می دهد.ریاست هیات  -تبصره

 جلسات هیات موسس با درخواست رئیس هیات موسس وبه ضرورت تشکیل می شود.-تبصره

،اساتید برجسته حوزه علمیه قم و یا نخبگان عرصه نیکوکاری با نظر اعضای باقیمانده ی  در صورت فوت یا انصراف هر یک از اعضای موسس ،فرد جایگزین از مفاخر جهان اسلام از مجموعه ی علمای عالیقدر -تبصره

 موسس جایگزین می گردد.

 به عهده ی مدیر عامل موسسه می باشد 80پاسخگویی مجمع در برابر قانون ،نسبت به مسائل حقوقی،جزایی،مالی و امثال آن طبق مااده -تبصره

 9ماده 

 اهداف:

 شمند و شایسته به نیازهای معقول و طبیعیِ مادی و معنویِ جامعه نخبگانی و کمک به بزرگداشت و تکریم ایشان.پاسخگویی هو. 9
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 اخلاقی و سلامت جسمی نخبگان-معرفتی، معنوی-تلاش در جهت ارتقای سطح قدرت علمی. 0

 گرهای حمایتها و کانونخیرین و نیکوکاران و نهادها، سازمان هایجلب اعتبارات مادی و معنوی و ساماندهی و مصرف بهینه اعتبارات و حمایت. 8

 .0«های علمی و تحقیقیها در رفتن به سمت قلهکمک به آن»و رشد و تعالی حداکثری جامعه هدف و  9«بسترسازی برای پرورش نخبگان، شناسایی استعدادهای نخبه». 4

 هدفمندِ نخبگان مستعد تا دستیابی به خوداتکایی.سازی بخشی، توانمندسازی و فعالجهت. 5

 4به واسطه خود نخبگان 8پروری و توسعه فکر سازندهتقویت جریان نخبه. 6

 های انقلابی در راستای به کارگیری جامعه نخبگانی برای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامیافزایی با نهادهای حاکمیتی و مجموعههمکاری و هم

 رفصل دوم:ساختا

 11ماده 

 ارکان مجمع عبارت اند از:

 بازرس-8هیات مدیره -0مجمع عمومی موسس -9

 11ماده 

 وظایف مجمع عمومی موسس:

 انجام اقداما اولیه برای تاسیس مجمع-9

 تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن -0

                                                           
 همان 1
 همان 2
 50/50/1331 -ر.ک بیانات در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی 3
 11/53/1330 -ر.ک بیانات دیدار نخبگان استان سمنان 4
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 انتخاب اعضای هیات امنا -8

 انتخاب اولین مدیران و بازرسان -4

 حضور یک سوم اعضاء  رسمیت خواهد یافت.اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف  بعلاوه یک اعضاء بوده ودر صورت عدم حد نصاب اکثریت ،دربار دوم با : 9تبصره 

 ه تخصصی اتخاذ  و رسمی می شود.: تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگا0تبصره

 12ماده 

 مجمع عمومی عادی متشکل از اعضای هیات امنا بوده و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

 نفر می باشد. 99تعداد اعضای هیات امنایی 

 13ماده 

هیات امنا انتخاب می علل فوت ،عزل و یا استعفاء غیر ممکن شود ،هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت نسبی اعضا به عنوان عضو چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضا هیات امنا به 

 نمایند.

 14ماده 

 افته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.هیات امنا هر شش ماه یک بار تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت ی

ا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود.در صورتی اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران ی _ 9تبصره 

 )ده( روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر ،جلسه رسمیت خواهد یافت. 92عوت نخست ،اکثریت حاصل نشد،جلسه دوم به فاصله حداقل که در د

روز به درخواست اعضا مبنی  02مدیره یا بازرس ظرف مدت  یاتهیات امنا ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره با بازرس )ها( یا یک پنجم  اعضا  هیات امنا در صورتی که ه _0تبصره

 بر تشکیل مجمع عمل ننماید،تشکیل می گردد.
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 15ماده 

 وظایف هیأت امنا:

  انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان )اصلی و علی البدل(-9

 

 استماع و رسیدگی به گزارش هیات و بازرس )ها(-0

 تعیین خط مشی کلی مجمع-8

 بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد های هیات مدیره -4

 تعیین عضو جانشین هیات امنا-5

 تصویب ترازنامه و بودجه موسسه-6

 عزل هیات مدیره و بازرسان-7

 16ماده 

 مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

 با درخواست اکثریت اعضای هیات اجرایی یا بازرس-9

 م اعضای هیات امنابا درخواست یک پنج -0

 )ده( روز قبل از تشکیل  آن به اطلاع اعضا امنا خواهد رسید.92دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل  -9تبصره 

 از یک سوم اعضای امنا تشکیل می گردد. اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش -0تبصره 

 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. -8تبصره 
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 17ماده 

 وظایف  مجمع عمومی فوق العاده:

 تصویب تغییرات اساسنامه-9

 بررسی و تصویب یا رد انحلال موسسه-0

 سرمایهتغییر در میزان  -8

 انحلال قبل از موعد -4

 هرگونه تغییر در ماهیت -5

 18ماده 

 جلسات مجامع عمومی امنا توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و دو ناظر اداره می شوند.

 رئیس هیات مدیره ،رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.-9تبصره

 19 ماه

 هیات اجرایی

 نفر عضو اصلی خواهد بود.که شامل دبیر و معاونان وی می باشد. 1تا  7مجمع دارای هیات اجرایی مرکب از 

 جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود. -9تبصره

جلسه متناوب در سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد  6جلسه متوالی یا  8اجرایی در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضای بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا شرکت اعضای هیات  -0تبصره

 بود.
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 21ماده

 شد.حضور بازرس در جلسات هیأت اجرایی الزامی بوده و حضور هر یک از اعضاء هیات امناء اختیاری می با

 

 21ماده 

 ب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.هیات اجرایی علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه دو بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نای

 

 22ماده 

 اندیشکده و ... تحت مدیریت دبیر نخواهد بود و فقط موظف به تعامل سازنده با هیات اجرایی می باشد.مجموعه های زیر نظر هیأت امنا نظیر دفتر مطالعات راهبردی یا 

 23ماده 

 سال انتخاب خواهند شد .انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع می باشد. 0هیات اجرایی برای مدت 

 24ماده

 :و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد هیات اجرایی نماینده قانونی مجمع بوده و وظایف

ک ها طی انجام تشریفات قانونی ،تعقیب جریانات قضایی و اداری و حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ،رسیدگی به حساب ها،پرداخت دیون و وصول مطالبات،اجرای مصوبات هیات امناء ،افتتاح حساب در بان

یات مجمع ،شناسایی و تعامل با خیرین ،ارائه گزارش به هل قانونی ،شناسایی و ارزیابی نخبگان ،جمع آوری بانک اطلاعاتی نخبگان تعیین موردی نحوه حمایت ، پشتیبانی های مورد نیاز برنامه های ثبتی در کلیه مراح

بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام مجمع انجام امناء و خیرین. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری 

 دهد.

لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اختیارات جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص هیات امنا است ،هیات اجرایی کلیه  -9تبصره

 اساسنامه را دارا می باشد.

7 



 

 ریال بدون تصویب هیات امنا راسا اقدام نماید.822222222هیات اجرایی پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری مجمع تا مبلغ  -0تبصره

 25ماده

 سال انتخاب خواهد نمود. 0عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت  هیات امنا یک نفر را به

 26ماده 

  بازرس مجاز است  در صورت لزوم با تایید هیات امناء فرد یا افرادی را به صورت موقت برای همکاری در انجام وظایف استخدام کند.

 

 27ماده 

رار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مجمع انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قبازرس می تواند در هر 

 فوق العاده هیات امنا را بنماید

 28ماده

 هیات امنا انتخاب نشده اند در مسئولیت هود باقی خواهند ماند.هیات اجرایی و بازرس تا زمانی که جانشین آن ها از سوی 

 29ماده 

 اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:

 کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند.-9

 دبیر و معاونان -0

 معاونان دبیر تا درجه سوم از طبقه اول و دوماقربای سببی و نسبی  -8

 0همسر اشخاص مذکور در بند  -4
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 تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلا مانع است

 31ماده

 وظایف بازرس به شرح ذیل می باشد:

 بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امناء-9

 مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از -0

 گزارش هرگونه تخلف هیات اجرایی از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امناء -8

 ند.اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ،عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته ا -4

 سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است. -5

 تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

 31ماده 

 وی تفویض می گردد نماینده مجمع محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء دارد.دبیر بالاترین مقام اجرایی مجمع است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به 

 عزل دبیر از اختیارات هیات امناء می باشد که باید مستند و مدلل باشد.-9تبصره

 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای دبیر و معاونت امور مالی با مهر مجمع معتبر خواهد بود. -0تبصره

 32ماده 

 دبیر مجری مصوبات هیات امناء بوده و دارای اختیارات و مسئولیت هیا ذیل می باشد:

 نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهاد ها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی-9

 استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات -0

9 



 

 مدیری دارایی ،اموال،حساب ها،اسنا و دفاتر -8

 مال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیات امناء به وی تفویض شده باشد.اع -4

 ارائه پیشنهاد های لازم در زمینه گسترش ،بهبود و هماهنگی در فعالیت های مجمع به هیات امناء و دفتر مطالعات راهبردی و اندیشکده -5

 لیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به هیات امناءتهیه پیش نویس ترازنامه ،بودجه،خط مشی و گزارش سا -6

 تهیه پیش نویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات امناء -7

 نظارت ،هدایت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ،نمایندگی و دفاتر -3

 برای تصویب به هیات امناء پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه-1

 انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیر عامل موحل شده یا بشود.-92

 33ماده 

 حقوق و مزایای دبیر به وسیله هیات امناء تعیین می شود.

خدمت نیکوکارانه و جهادی برای مجمع هستند و چشم داشت ب حقوق و مزایا ندارند صورت می پذیرد لذا این گونه  همکاری مشمول قانون کار استخدام همکار برای مجمع با اولیت افراد نیکوکار که متقاضی تبصره: 

 و بیمه نمی شود و در صورت ضرورت استخدام نیروی حقوق بگیر و تعیین کم و کیف آن به عهده دبیر می باشد.

 34ماده 

است تا تعیین جانشین وظایف محوله را  وریت هیات اجرایی تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلا مانع است به هر صورت دبیر در صورت انقضاء مدت ماموریت موظفمدت ماموریت دبیر از مدت مام

 انجام دهد.
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 فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

 35ماده 

 بودجه مجمع از طریق ذیل تامین می شود.

 اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتیالف(هدیه ،

 ب( وقف و حبس قبول وصیت و جذب نذورات و وجوهات شرعیه

 ج( وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت ،اهداف و اساسنامه سازمان و این آیین نامه

 36ماده 

  های مجمع در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذی ربط ارایه خواهد شد.در آمد و هزینه 

مجمع موجود است در حساب مخصوصی به نام مجمع نزد  هیات اجرایی مکلف است کلیه در آمد های حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های -9تبصره 

 یکی از بانک های رسمی ایران نگهداری نماید.

 ند ماه همان سال خواهد بود.سال مالی مجمع منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسف -0تبصره 

 مکاتبات رسمی مجمع با امضای  دبیر مجمع صورت می پذیرد -8تبصره

 کلیه مدارک ،پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می شود. -4تبصره

 مصوبات وو صورت جلسات هیات اجرایی در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذی ربط خواهد رسید. -5تبصره

 37ماده 

ب هیات موسس رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصوی هیات امنا مکلف

 اداری ثبت،به مرجع صدور پروانه اعلام کند.
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 38ماده 

 موسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نمایددبیر اجرایی مکلف است محل 

 39ماده 

 لیت و ثبت شرکت ها ارسال نماید.مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعامجمع دارای سربرگ مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود ک متن آن با تصویب دبیر و برابر مقررات تهیه خواهد شد.دبیر مکلف است نمونه سربرگ ،

 41ماده 

عنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از انحلال به تصمیم هیات موسس یا مرجع صدور پروانه می باشد و در این صورت جلسه فوق العاده هیات امنا تشکیل شده و حداقل سه نفر را به 

اء موظف است نتیجه را به مرجع صادر هها و وصول مطالبات باقی مانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی مجمع را به تصویب هیات امنا برساند .هیات امن رسیدگی به حساب ها و تصفیه بدهی

  کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

 با نظارت مرجع صدور پروانه خواهد بود به دفتر مقام معظم رهبری واگذار نماید.هیات امنا موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که -9تبصره

 تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت -0تبصره

 هیات تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر  تصفیه انتخاب می نماید -8تبصره

 ست یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت ها ارائه نماید.مدیر تصفیه موظف ا -4تبصره

 41ماده 

 ز مورد نظر اقدام نماید.چنانچه فعالیت های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولی باشد مجمع موظف است نسبت به کسب مجو

 42ماده

 اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آیین نامه ذی ربط تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.مواردی که در این 

 43ماده 

  ماده و در جلسه مورخ ....................... هیات موسس به تصویب رسید. 48فصل و  8این اساس نامه مشتمل بر 
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