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 بسمه تعالي

 بنیاد حامیان دانشگاه کردستان اساسنامه
 

ر راستای د ،ني مليیم دیني و فرهنگ غلبا الهام از تعا ،جامعه بشریت کردستان وبه منظور کمک به توسعه همه جانبه دانشگاه 

 ساس مفاد اینابر  دانشگاه کردستان حامیانبنیاد اندیش نیکخیر و اشخاص نیکوکار،  برایفراهم نمودن بستری مناسب 

 گردد.تشکیل مياساسنامه 

 کلیات و اهداف  -فصل اول

 شود. ينامیده م‹‹ دبنیا›› ختصار است که در اين اساسنامه به ابنیاد حامیان دانشگاه کردستان نام سازمان مردم نهاد مورد نظر  -1 ماده
قررات مل قوانین و مضمن رعايت کا که عي و غیردولتيغیرانتفا ،غیرسیاسي عام المنفعه،است نهادی بنیاد  نوع فعالیت: -2 ماده

ت  /27862اره جمهوری اسالمي ايران و آيین نامه اجرايي تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد موضوع تصويب نامه شم

  .اين اساسنامه فعالیت خواهد نمود بر اساس 8/5/1384ـ  مورخ ه 31281

 .  است ي و بین الملليملدر سطح  بنیادمحدوده فعالیت  -3 ماده

 بنیاد .است واقعگاه کردستان بلوار پاسداران خیابان دانش ،سنندجشهرستان  ،کردستان استان در بنیادمرکز اصلي بنیاد:  محل -4 ماده

به عشور شتواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج کدر صورت لزوم مي

 . گي يا دفتر داير نمايدنمايند

ايران  وری اسالمين اساسي جمهتابعیت: بنیاد تابعیت جمهوری اسالمي ايران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانو -5ماده 

 دارند. اعالم مي

 مدت فعالیت بنیاد از تاريخ تاسیس به مدت نامحدود مي باشد. -6ماده 

ماماً پرداخت شده و در ت مؤسسباشد که توسط هیأت ريال مي10000000م از منقول و غیرمنقول مبلغ دارايي اولیه بنیاد اع -7ماده 

 اختیار بنیاد قرار گرفته است.

ت عنوان تحبنیاد بعد از تأسیس اند و بنیاد اشخاصي هستند که برای تهیه مقدمات تشكیل بنیاد قیام نمودهسس ؤهیأت م -8ماده 

 .شتمسؤلیتي نخواهند دا مؤسس

 مؤسسمحل امضاء هیأت  

 امضاء نام و نام خانوادگي رديف امضاء نام و نام خانوادگي  رديف

  آقای برهان مندمي 6  دکتر اسعد اردالن 1

  مهندس سید محمد طاهر حسیني 7  دکتر عبداهلل سلیمي  2

  دکتر خالد سعیدی 8  دکتر بهرام نصرالهي زاده 3

  یر رشیدیدکتر ام 9  دکتر رحمت صادقي 4

   10  دکتر جهانشیر امیني 5
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 عبارتند از:  باشد،ميکردستان های جاری و توسعه دانشگاه برنامه ،هاکه در راستای ماموريت بنیاداهداف  -9 ماده 

 رانديشان در تقويت و گسترش زيیکنتشويق و ترغیب نیكوکاران و  ،های مادی و معنوی خیرينگیری از توانمندیبهره -1

 های دانشگاه کردستاناختس

 کردستان گیری از آن در توسعه دانشگاهدر جامعه و بهره هبه و هديهوقف، گسترش فرهنگ  -2

 عهرفع مشكالت جامدر جهت طرحهای پژوهشي دانشجويان مستعد، پژوهشگران و نخبگان دانشگاه ويژه از حمايت  -3

 کردستاندانشگاه خیرين و حامیان از اه همه جانبه دانشگ نكوداشتو  ، تكريمتقدير ،شناسائي -4

ن را آهايي که پنجاه درصد اعتبار از پروژهلوم، تحقیقات و فناوری نظارت و پیگیری تخصیص سهم پنجاه درصدی وزارت ع -5

 .دانشگاه پرداخت کرده باشندو حامیان خیرين 

 مايتهای خیرين از دانشگاهايجاد زمینه و بستر مناسب )اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی( جهت تقويت ح -6

 توسعه فضاهای مورد نیاز دانشگاه در جهت ساخت و کمكهای مردمي ريزی و سازماندهيبرنامه -7

 و حامیان دانشگاه جام تعهدات دانشگاه در قبال خیريننظارت بر حسن ان -8

  دانشگاهدر ين های خیرپروژه اجرایحسن  برنظارت  -9

 و اهداف شرعیه خیرين در طول حیات و بعد از آن نظارت بر حسن انجام نظرات -10

 حمايت از دانشجويان بي بضاعت دانشگاه از طريق راه اندازی صندوق نیكوکاری و صندوق قرض الحسنه -11

 حمايت و پشتیباني از اقدامات فرهنگي و اسالمي در دانشگاه -12

 انشگاهحمايت و پشتیباني از سنت پسنديده ازدواجهای دانشجويي در د -13

  و حامیان دانشگاه گذاری بهینه خیرينارائه مشاوره جهت تسهیل در امر سرمايهو بسترسازی  -14

 دانشگاه در های دانش بنیان نوپامايت از کارآفرينان دانشجو و شرکتح -15

 آنراگری ش تصدیکاه مطابقت داشته و دانشگاه در راستای "بنیاد"وظايف و اختیاراتي که با اهداف  ،هااجرای برنامه -16

 .سپاری نمايدبرون

ني و سنخیت همخوا‹‹ یادبن›› در راستای تامین اهداف  مادهانجام هر نوع فعالیتي که با روح و فلسفه اهداف مذکور در اين  -17

 .داشته باشد

 ايجاد کانون دانش آموختگان دانشگاه  -18

 شرایط عضویت -10ماده 

 ي ايرانی اسالمالتزام به قانون اساسي جمهور -1

 های بنیاداد اساسنامه و آئین نامهپذيرش مف -2

 بنیاد اهدافتعهد به تالش در جهت  -3

 

 مؤسسمحل امضاء هیأت 

 امضاء نام و نام خانوادگي رديف امضاء نام و نام خانوادگي  رديف

  آقای برهان مندمي 6  دکتر اسعد اردالن 1

  مد طاهر حسینيمهندس سید مح 7  دکتر عبداهلل سلیمي  2

  دکتر خالد سعیدی 8  دکتر بهرام نصرالهي زاده 3

  دکتر امیر رشیدی 9  دکتر رحمت صادقي 4

   10  دکتر جهانشیر امیني 5
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 افتخاری و بدون چشم داشت مادی مي باشد. ،: عضويت در بنیاد1تبصره 

پذيرد و اولین مجمع عمومي جام ميا کسب اکثريت آراء انو ب مؤسسنفر توسط هیات  100: انتخاب اعضای اولیه بنیاد تا 2تبصره 

 .گرددبنیاد با حضور اين اعضا تشكیل مي

 .باشدممكن مي : خروج اعضا به صورت اختیاری و با ارائه درخواست کتبي3تبصره 

 بنیاد فصل دوم: ساختار

 زرس با -5هیأت مـديـره   -4 مناا هیات -3مجمـع عمـومـي  -2مؤسسهیات  -1عبـارتنـد از  بنیادارکـان  -11 ماده

 :مؤسس هیاتوظايف  -12 ماده

 بنیادانجام اقدامات اولیه برای تاسیس  –1

  تصويب طرح اساسنامهتهیه و  -2

 برگزاری اولین مجمع عمومي بنیاد -3

 تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهي برگزاری اولین مجمع عمومي  -4

 بازرسانو  هیات مديرهانتخاب  -5

در صورت عدم  .يابداعضاء رسمیت ميبعالوه يک مؤسس در بار اول با حضور نصف  هیات: اکثريت الزم جهت تشكیل 1ره تبص

 اعضاء رسمیت خواهد يافت. يک سومحد نصاب اکثريت الزم، دربار دوم با حضور 

 شود.آراء حاضرين اتخاذ مي دو سوممؤسس با اکثريت  هیات: تصمیمات 2تبصره 

ت صوربه  مجمع عمومي .است گیریعالیترين مرجع تصمیمو  بودهبنیاد متشكل از کلیه اعضای بنیاد مجمع عمومي عادی  -13 ادهم

 . گرددتشكیل ميعادی يا فوق العاده 

برای ار اول بحضور نصف بعالوه يک اعضاء در ماه تشكیل خواهد شد.  شهریورمجمع عمومي عادی سالي يكبار در  -14ماده 

 .خواهد يافترسمیت مجمع با حضور هر عده از اعضاء در بار دوم  ليوالزامي است. مجمع میت رس

مگر در  .باشددر جلسه مي ينمجمع عمومي عادی نصف بعالوه يک آراء حاضردر :  اکثريت الزم جهت اتخاذ تصمیم 1تبصره 

  خواهد بود. الزم کثريت نسبي ی اارآخصوص انتخاب مديران يا بازرسان که 

و با شده ل روز تشكی 10حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل اعضا اکثريت شرکت در صورتیكه در دعوت نخست، : 2بصره ت

 جلسه رسمیت خواهد يافت. در هر تعداد اعضاء حاضر

 

 مؤسسمحل امضاء هیأت 

 امضاء نام و نام خانوادگي رديف امضاء نام و نام خانوادگي  رديف

  آقای برهان مندمي 6  دکتر اسعد اردالن 1

  مهندس سید محمد طاهر حسیني 7  دکتر عبداهلل سلیمي  2

  دکتر خالد سعیدی 8  دکتر بهرام نصرالهي زاده 3

  دکتر امیر رشیدی 9  دکتر رحمت صادقي 4

   10  دکتر جهانشیر امیني 5
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به ان( يا بازرس )بازرس ياضای هیأت مديره مجمع عمومي ممكن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقا: 3ه تبصر 

زاری مجمع برگروز به درخواست اعضاء مبني بر  20يک پنجم اعضاء در صورتي که هیأت مديره يا بازرس ظرف مدت درخواست 

 .  تشكیل گردد ،ننمايد عمومي عمل

 40ز و حداکثر رو 10النتشار حداقل مجمع عمومي عادی از طريق درج آگهي در روزنامه کثیر اشرکت در : دعوت برای 4بصره ت

 .شودانجام مي با دعوت )کتبي/تلفني( ومجمع  روز قبل از برگزاری 

 باشد.مي اطالعاتروزنامه  بنیادهای : روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهي5ه تبصر

 وظايف مجمع عمومي عادی  -15ماده 

  امنااعضای هیات  و عزل انتخاب -1

 عضاء هیأت مديره و بازرسان عزل اانتخاب و  -2

  اناستماع و رسیدگي به گزارش هیات مديره و بازرس -3

 يب يا رد پیشنهادهای هیأت مديرهبررسي، تصو -4

 تصويب ترازنامه و بودجه بنیاد -5

 هانامهها و دعوتنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهيتعیین روز  -6

 تعیین خط مشي کلي بنیاد -7

 مه و عملكرد مالي بنیاد جهت حسابرسي حسب موردارجاع ترازنا -8

 اصالح اساسنامه پیشنهادی از طرف هیات امنا -9

 العادهمجمع عمومي فوق -16ماده 

 مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكیل خواهد شد. 

 ا درخواست اکثريت اعضاء هیأت مديره يا بازرس )بازرسان(.ب -1

 ننمايد. عمل بر برگزاریروز به درخواست اعضاء مبني  20مدت  دريا بازرس  هیأت مديره اگرء با درخواست يک پنجم اعضا  -2

 روز قبل از تشكیل آن به اطالع اعضاء خواهد رسید.  10العاده کتبي بوده و حداقل : دعوت برای مجمع عمومي فوق1تبصره 

ر دوم اشد و در بااول همان شرايط مجمع عمومي عادی مي ببار در : اکثريت الزم جهت تشكیل مجمع عمومي فوق العاده  2تبصره 

 .  يابدرسمیت ميحضور بیش از يک سوم اعضاء که حق رأی دارند، با 

 : تصمیات مجمع عمومي فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.  3تبصره 

 

 مؤسسمحل امضاء هیأت 

 امضاء نام و نام خانوادگي رديف امضاء نام و نام خانوادگي  رديف

  آقای برهان مندمي 6  دکتر اسعد اردالن 1

  مهندس سید محمد طاهر حسیني 7  دکتر عبداهلل سلیمي  2

  دکتر خالد سعیدی 8  دکتر بهرام نصرالهي زاده 3

  دکتر امیر رشیدی 9  دکتر رحمت صادقي 4

   10  دکتر جهانشیر امیني 5
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  مجمع عمومي فوق العادهوظايف  -17ماده 

 بنیادنامه ستصويب تغییرات اسا -1

 بررسي و رد انحالل بنیاد -2

 بنیادتغییر در میزان سرمايه  -3

 قبل از موعد بنیادانحالل  -4

 هرگونه تغییر در ماهیت بنیاد -5

 شوند. ای مرکب از يک رئیس، يک منشي و دو ناظر اداره ميمجامع عمومي توسط هیأت رئیسه -18ماده 

مع عمومي د در مج: اعضای هیأت رئیسه نبايد از بین کانديداهای هیأت مديره و بازرسان باشند و با اعالم نامزدی خو1تبصره

 انتخاب خواهند شد. 

 ه باشد. یأت مديرهيا انتخاب  لعز دستور کارمگر اينكه  .: رئیس هیأت مديره رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومي خواهد بود2تبصره 

  هیات امناترکیب اعضای  -19ه ماد

 نفر  3جمع عمومي و نفر عضو اصلي از بین اعضای م 10 تعداد .دنباشميعلي البدل نفر  3 بعالوهنفر  15اعضای اصلي هیات امنا 

 شوند.سال انتخاب مي 3با رای مجمع عمومي به مدت  مؤسساز بین اعضای هیات 

 .باشنديمهیات امنا  در هر دورهاز اعضای پانزده نفر اصلي قوقي حاعتبار جايگاه  به اورياست دانشگاه و مشاور عالي  :1ه تبصر

 ريیس دانشگاه به اعتبار جايگاه حقوقي، ريیس هیات امنای بنیاد مي باشد. :2 تبصره

هم البدل يعل یعضااو جايگزيني  هیات امنا به علل فوت، عزل و يا استعفا غیر ممكن شود ی: چنانچه ادامه همكاری اعضا3ه تبصر

 .دهدميیشنهاد ع عمومي پبه مجم جديداعضای بنیاد را بعنوان عضو يک نفر از  هیات امنا  نتواند ترکیب هیات امنا را تكمیل نمايد،

 جلسات هیات امنا -20ماده 

واهد خلعاده تشكیل وق افدر صورت نیاز با پیشنهاد رئیس هیئت امنا جلسه شود. ميهر سه ماه يكبار تشكیل جلسات هیات امنا  

 .شد

 کند.سال انتخاب مي 3 برای مدت ی هیاتاعضا نیس و منشي را از بیئ: هیات امنا در اولین جلسه نايب ر1تبصره 

 يابد.ت ميمیبا رای اکثريت حاضرين رس آن : جلسات هیات امنا با حضور حداقل نصف بعالوه يک کل اعضا و مصوبات2تبصره 

 .خواهد بود در حكم استعفا متناوبجلسه  4و جلسه متوالي  3عذر موجه تا : غیبت اعضا بدون 3تبصره 

 

 مؤسسمحل امضاء هیأت 

 امضاء نام و نام خانوادگي رديف امضاء نام و نام خانوادگي  رديف

  آقای برهان مندمي 6  دکتر اسعد اردالن 1

  مهندس سید محمد طاهر حسیني 7  دکتر عبداهلل سلیمي  2

  دکتر خالد سعیدی 8  نصرالهي زاده دکتر بهرام 3

  دکتر امیر رشیدی 9  دکتر رحمت صادقي 4

   10  دکتر جهانشیر امیني 5
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 وظایف هیات امنا -21ماده 

  تعريف شده عیین و تصويب سیاستهای راهبردی و خط مشي بنیاد بر اساس اهدافت -1

 دبنیاها و ساختار سازماني ها، آئین نامهبررسي و تصويب طرح -2

 ادات هیات مديره، مدير عامل و اعضای هیات امناء و تصويب و ابالغ آن به هیات مديره جهت اجرابررسي پیشنه -3

 املعو مدير نظارت بر عملكرد هیات مديره  -4

 انتخاب و عزل اعضای هیات مديره -5

  تصويب بودجه سالیانه و تراز مالي -6

 عملكرد مالي بنیاد حسابرسي برای رسیدگي به همؤسستعیین  -7

 اين اساسنامه به آن اشاره شده است. ساير وظايفي که در مواد -8

 هیأت مدیره  -22ماده 

 خواهد بود. البدل علينفر عضو   3نفر عضو اصلي و   7مرکب از   ایبنیاد دارای هیأت مديره

معتبر رين حاضات متخذه با اکثريت آراء اعضاء رسمیت يافته و تصمیمبیش از نصف ت مديره با حضور ا: جلسات هی1تبصره 

 خواهد بود. 

سه  قبلي تا : شرکت اعضای هیأت مديره در جلسات ضروريست و غیبت هر يک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطالع2تبصره 

 جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در حكم استعفای عضو غايب خواهد بود.

 .پذيردمي حداقل هفت روز قبل از تشكیل جلسه به صورت قانوني انجام : دعوت از اعضای هیأت مديره3تبصره 

قیمانده البدل برای مدت بايک از اعضای هیأت مديره يا بازرس عضو علي در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط هر -23ماده  

 هیأت مديره يا بازرسي بجای عضو اصلي انجام وظیفه خواهد نمود. 

نیز موجب البدل عليء و ورود اعضاشود به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلي  انهیأت مديره يا بازرساعضای در صورتي که تعداد 

اقي تعداد ب مجمع عمومي حسب مورد به صورت عادی يا به صورت فوق العاده جهت تكمیلدر انتخابات مجدد  ،تكمیل آن نشود

 مانده اعضاء برگزار مي گردد.

عوت ه ضرورت با دبعالوه بر جلساتي که به طور مرتب و حداقل هر ماه يک بار تشكیل خواهد داد، بنا هیأت مديره  -24ماده 

 تشكیل خواهد داد. جلسه فوق العاده کتبي يا تلفني رئیس يا نائب رئیس 

 نامه داخلي است که به تصويب هیأت مديره خواهد رسید.العاده بموجب آئین: نحوه تشكیل جلسه فوق1 تبصره

 

 مؤسسحل امضاء هیأت م

 امضاء نام و نام خانوادگي رديف امضاء نام و نام خانوادگي  رديف

  آقای برهان مندمي 6  دکتر اسعد اردالن 1

  مهندس سید محمد طاهر حسیني 7  دکتر عبداهلل سلیمي  2

  دکتر خالد سعیدی 8  دکتر بهرام نصرالهي زاده 3

  دیدکتر امیر رشی 9  دکتر رحمت صادقي 4

   10  دکتر جهانشیر امیني 5
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ب خواهند انتخا را دارنائب رئیس و خزانه ،ی بعد از انتخاب شدن از بین خود رئیساعضای هیأت مديره در اولین جلسه -25ماده 

د واهد رسیي خای که به تصويب مجمع عمومنامهيا آيینو  دار را اساسنامه بنیادنائب رئیس و خزانه ،نمود. حدود اختیارات رئیس

 .نمايدمشخص مي

 د. نمايعزل  خودهای تواند افراد فوق الذکر را از سمتميزماني : هیأت مديره در هر 1تبصره 

 های ديگری را برای ساير اعضاء تعريف نمايد. تواند سمت يا سمت: هیأت مديره در صورت نیاز مي 2تبصره 

نع های بعد بالماورهخواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هیأت مديره برای د سال انتخاب 3هیأت مديره برای مدت  اعضای -26ماده 

نتخابات هیأت اماه قبل از پايان تصدی خود، از مجمع عمومي عادی به منظور  3هیأت مديره موظف است حداکثر  همچنین است.

زمان و  جمع عموميمکار موظف است دستور االنتشار کثیردر روزنامـــه قبل از درج آگهي  ،مديره جديد دعوت نمايد. هیأت مديره

نتخابات را به مراجع اروز قبل از پايان تصدی خود نتیجه  10حداقل  همچنین .را به تايید مرجع صدور پروانه برساند آنبرگزاری 

 . نمايدصالح اعالم ربط و ذیذی

 رح زير مي باشد: هیأت مديره نماينده  قانوني بنیاد بوده وظايف و اختیارات آن به ش -27ماده 

ومي، امع عمحفظ وحراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگي به حسابها، پرداخت ديون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مج

یین محاکم، تع نوني درو ثبتي در کلیه مراحل قا اداریافتتاح حساب در بانک طي انجام تشريفات قانوني، تعقیب جريانات قضائي و 

متي از ش )مصالحه( و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاری تمام يا قسزقطع و فصل دعاوی از طريق ساوکیل و عزل آن، 

 اختیارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقیقي با حق توکیل 

مومي يب مجمع عصوای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تتواند هر اقدام و معاملههیأت مديره مي

 انجام دهد.‹‹  بنیاد›› به نام پس از تصـــويب مجمــــع باشد مي

 ريال بدون 50000000000های جاری  تا مبلغ تواند در انجام معامالت و يا پرداخت هزينه: هیأت مديره پس از تصويب مي1 تبصره

 تصويب مجمع عمومي، رأساً اقدام نمايد.

 بازرسان -28ماده 

ال سبرای مدت يک البدل عليبازرس يک نفر را بعنوان را به عنوان بازرس اصلي و از اعضای بنیاد عادی دو نفر  مجمع عمومي

 د. کرانتخاب خواهد 

  .اشخاص زير نمي توانند به سمت بازرس انتخاب شوند -29ماده 

  .ا بعضاً محروم شده باشندجب حكم قطعي دادگاه از حقوق اجتماعي کالً يبه موو کساني که به علت ارتكاب جرم  -1

 مدير عامل بنیادو اعضای هیات مديره  -2

 مؤسسمحل امضاء هیأت 

 امضاء نام و نام خانوادگي رديف امضاء نام و نام خانوادگي  رديف

  آقای برهان مندمي 6  دکتر اسعد اردالن 1

  مهندس سید محمد طاهر حسیني 7  دکتر عبداهلل سلیمي  2

  دکتر خالد سعیدی 8  الهي زادهدکتر بهرام نصر 3

  دکتر امیر رشیدی 9  دکتر رحمت صادقي 4

   10  دکتر جهانشیر امیني 5
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 ا درجه سوم از طبقه اول و دومو مدير عامل ت اعضای هیات مديرهاقربای سببي و نسبي  -3

 2همسر اشخاص مذکور دربند  -4

 : انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است.1 تبصره

  .وظايف بازرس ) بازرسان ( به شرح زير است -30ماده 

 ررسي کلیه اسناد و اوراق مالي و تهیه گزارش برای مجمع عموميب  -1

 ساالنه هیأت مديره اعم از مالي و غیرمالي و تهیه گزارش عملكرد برای اطالع مجمع عمومي بررسي گزارش -2

 قوانین موضوعه به مجمع عموميسنامه و گزارش هر گونه تخلف هیأت مديره از مفاد اسا  -3

ختیار ره صحت مطالب و اطالعاتي که مديران در اباره صحت صورت دارائي و عملكرد هیأت مديره و دربا بازرس بايد در -4

 کتباً اظهار نظر نمايد.  ،اندمجمع عمومي گذاشته

 رار داده است.  اير وظايفي که اساسنامه بنیاد و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قس -5

 : بازرس مي تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیأت مديره شرکت نمايد. 1ه تبصر

د طالبه و مورمعات مربوطه را مدارك و اطال ،داده و اسناد قراربازرسي را مورد عملیات بنیاد  زمانيتواند در هر بازرس مي -31ماده 

 العاده مجمع عمومي را بنمايد.ی تشكیل جلسه فوقدر صورت لزوم تقاضا . همچنینرسیدگي قرار دهد

یفه به جای او انجام وظالبدل عليدر صورت فوت يا استعفا يا معذوريت بازرس اصلي يا سلب شرايط از او بازرس  -32ماده 

 خواهد نمود. 

لیت خود ست به مسووااب نشده هیأت مديره، مدير عامل و بازرسان تا زماني که جانشین آنها از سوی مجمع عمومي انتخ -33ماده 

 د. داخواهند  ادامه

مومي عاص مجمع خ:  جز درباره موضوعاتي که به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن در صالحیت 1تبصره 

 د.کلیه اختیارات الزم برای اداره امور دار‹‹ بنیاد››مشروط بر رعايت اهداف است، هیأت مديره 

صدی و رات و مدت تأت مديره بايد از بین خود يا خارج يک نفر را به مديريت عامل انتخاب نموده و حدود اختیاهی -34ماده 

 الزحمه او را تعیین نمايد.حق

 مي.در مجمع عمو ينمگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر .حال رئیس هیأت مديره باشدتواند درعین: مديرعامل نمي1 تبصره

فويض امه به وی تاساسن بر اساسمقام اجرايي بنیاد است و در حدود اختیاراتي که از طرف هیأت مديره  مدير عامل -35ماده 

 حق امضاء دارد. نماينده بنیاد محسوب شده و از طرف بنیاد ،گرددمي

 

 امضاء نام و نام خانوادگي رديف امضاء نام و نام خانوادگي  رديف

  يآقای برهان مندم 6  دکتر اسعد اردالن 1

  مهندس سید محمد طاهر حسیني 7  دکتر عبداهلل سلیمي  2

  دکتر خالد سعیدی 8  دکتر بهرام نصرالهي زاده 3

  دکتر امیر رشیدی 9  دکتر رحمت صادقي 4

   10  دکتر جهانشیر امیني 5
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 باشد.: عزل مديرعامل از اختیارات هیأت مديره مي1تبصره 

 .هد بوددوره مديريت او از مدت عضويتش در هیأت مديره بیشتر نخوا ،مديره باشد: اگر مديرعامل عضو هیأت 2تبصره 

أت يب رئیس هییس يا نادار و در غیاب خزانه دار رئ: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مديرعامل و خزانه3تبصره 

 مديره و مهر بنیاد معتبر خواهد بود. 

ارای دره بوده و هیأت مدي و ام اجرايي بنیاد است و مجری مصوبات مجمع عمومي، هیات امنامديرعامل باالترين مق -36ماده 

 های زير مي باشد. اختیارات و مسوولیت

 نهادها و در برابر اشخاص حقیقي و حقوقي، در مراجع رسميبنیاد قانوني  هنمايند -1

 صويب هیأت مديرهستخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تا -2

 پذيرد.بنیاد  با امضاء مدير عامل صورت ميمكاتبات رسمي  -3
 نیادبنگهداری دارايي، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر   -4

 تیاراتي که به صورت موردی يا مقطعي از جانب )هیأت مديره( به وی تفويض شده باشد. اعمال اخ -5

 موميعئه به مجمع ي در فعالیتهای بنیاد بـه هیأت مديره جهت ارارش، بهبـود و هماهنگارائه پیشنهادهای الزم در زمینـه گستـ -6

 ي به مجمع عمومآن ويس ترازنامه، بودجه، خط مشي و گزارش سالیانه جهت بررسي هیأت مديره و ارسال تهیه پیش ن -7

 ره گیری در هیأت مديهای مورد لزوم جهت طرح و تصمیمنويس آيین نامهتهیه پیش -8

 ها و دفاتر پس از طي مراحل قانونينظارت و ايجاد هماهنگي در فعالیت شعب، نمايندگي -9

 موجه برای تصويب به هیأت مديره داليله با ذکر پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومي فوق العاد -10

 به مديرعامل محول بشود. هو اين اساسنامهای مصوب آيین نامهقانون و انجام ساير وظايف و اختیاراتي که طبق  -11

 شود. حقوق و مزايای مدير عامل بوسیله هیأت مديره تعیین مي -37ماده  

 ايد.تواند در جلسات هیأت مديره شرکت نمبدون داشتن حق رأی مي ،در صورتیكه مدير عامل از اعضاء هیأت مديره نباشد

مانع است. اب او نیز بالتغییر يا تجديد انتخبود. نخواهد  بیشترمدت ماموريت مدير عامل از مدت ماموريت هیأت مديره  -38ماده 

 وظايف محوله را انجام دهد. ،به هر صورت مدير عامل در صورت انقضاء ماموريت موظف است تا تعیین جانشین

 ايد. م نمیت اعالهیات مديره مكلف است هر گونه تغییر يا اصالح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعال -39ماده 

 عالم نمايد.ه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت امؤسسهیات مديره مكلف است محل  -40ماده 

 

 مؤسسمحل امضاء هیأت 

 امضاء نام و نام خانوادگي رديف امضاء نام و نام خانوادگي  رديف

  آقای برهان مندمي 6  دکتر اسعد اردالن 1

  مهندس سید محمد طاهر حسیني 7  سلیمي دکتر عبداهلل  2

  دکتر خالد سعیدی 8  دکتر بهرام نصرالهي زاده 3

  دکتر امیر رشیدی 9  دکتر رحمت صادقي 4

   10  دکتر جهانشیر امیني 5
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ات تهیه مقرر برابرو ا هیات امنمتن آن با تصويب هیأت مديره و  .خواهد بودخود به بنیاد دارای مهر و يا آرم مخصوص  -41ماده 

 .  نمايد پروانه فعالیت ارسال هخواهد شد. هیأت مديره مكلف است نمونه مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کنند

 مسوولیت قانوني دارد. آرم بنیاد: هیأت مديره در حفظ و حراست از مهر و 1تبصره 

 سید.  رط خواهد ب تاريخ، ثبت و به امضای اعضای ذيرب: مصوبات و صورتجلسات هیأت مديره در دفاتر مخصوص به ترتی 2 تبصره

 .شودها و مكاتبات در دفتر مرکزی بنیاد نگهداری ميکلیه مدارك، پرونده: 3تبصره 

انتخاب و اين هیأت  نفر را به عنوان هیأت تصفیه 3انحالل: در صورت انحالل بنیاد مجمع عمومي فوق العاده حداقل  -42ماده 

و  م از منقول)اع بنیاد مانده و تعیین دارائيها و وصول مطالبات باقيس از رسیدگي به حسابها و تصفیه بدهيموظف خواهد بود پ

ت وانه فعالیپر ندههیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کن ،غیرمنقول( را به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسانده

 ارسال نمايد.

 قهفصل سوم: بودجه و مواد متفر. 

 .شودبودجه بنیاد از طريق زير تأمین مي -43ماده 

 بنیاداساسنامه وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب وقف و هديه، هبه، 

 شد.  رائه خواهدجع ذی ربط اهای بنیاد در دفاتر قانوني ثبت و شرح بیالن آن در پايان هر سال مالي به مرادرآمد و هزينه -44ماده 

مايد. صرف نستان کرددانشگاه  و توسعهبنیاد مكلف است کلیه درآمدهای حاصله را مطابق اساسنامه در راستای اهداف : 1تبصره 

دو ول که از باال مالي سبه استثناء  .شودپايان اسفند ماه ختم مي به: سال مالي بنیاد منطبق با سال شمسي بوده و همواره 2تبصره 

 خواهد بود. تاسیس لغايت اسفند ماه همان سال 

 ايد.به دانشگاه کردستان واگذار نمبنیاد ارايي سازمان را پس از انحالل العاده موظف است دمجمع عمومي فوق  -45ماده 

نهاد موضوع ردمنامه اجرايي تأسیس و فعالیت سازمانهای مو آئینبنیاد برطبق مفاد اساسنامه انحالل تصفیه امور مربوط به  :1ه تبصر

 و قوانین موضوعه صورت خواهد پذيرفت.  8/5/84هـ  مورخ  31281ت /27862ماره نامه شتصويب

 نمايد. هیأت تصفیه از بین خود يک نفر را به عنوان مدير تصفیه انتخاب مي: 2 تبصره

 را به مرجع صدور پروانه ارائه نمايد.  بنیادمدير تصفیه موظف است يک نسخه از گزارش تصفیه  :3ه تبصر

نتشار با او تحصیل پروانه  پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميتوسط بنیاد، ای تشار هر گونه مطبوعهان -46ماده 

 رعايت کامل قوانین مطبوعات انجام خواهد شد.

 مؤسسمحل امضاء هیأت  

 امضاء نام و نام خانوادگي رديف امضاء نام و نام خانوادگي  رديف

  ی برهان مندميآقا 6  دکتر اسعد اردالن 1

  مهندس سید محمد طاهر حسیني 7  دکتر عبداهلل سلیمي  2

  دکتر خالد سعیدی 8  دکتر بهرام نصرالهي زاده 3

  دکتر امیر رشیدی 9  دکتر رحمت صادقي 4

   10  دکتر جهانشیر امیني 5
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نهاد  مالیت سازمانهای مردجرايي تأسیس و فعنامه ابر اساس آئینمواردی که در اين اساسنامه پیش بیني نشده است  -47ماده 

 مفاد قانون تجارت عمل خواهد شد. و 8/5/84هـ  مورخ  31281ت /27862نامه شماره موضوع تصويب

 صويب رسید.  به ت مؤسسهیأت  7/11/1398تبصره در نشست مورخ  43ماده و  48 فصل و 3اين اساسنامه مشتمل بر  -48ماده 

 مؤسسمحل امضاء هیأت 

 امضاء نام و نام خانوادگي رديف امضاء نام و نام خانوادگي  رديف

  آقای برهان مندمي 6  دکتر اسعد اردالن 1

  مهندس سید محمد طاهر حسیني 7  دکتر عبداهلل سلیمي  2

  دکتر خالد سعیدی 8  دکتر بهرام نصرالهي زاده 3

  دکتر امیر رشیدی 9  دکتر رحمت صادقي 4

   10  امیني دکتر جهانشیر 5

 

 


