
  به نام خداوند بخشنده و مهربان
  مؤسسه بنياد حاميان دانشگاه يزداساسنامه 

 مقدمه : 
آموزشي، پژوهشي و فرهنگي به منظور رشد و -با تاسي از تعاليم اسالمي و سنت هاي ايراني به ايجاد امكانات علمي   

مستعد كشور به ويژه داوطلبان مستعد يزدي به آموزش عالي،  شكوفايي استعدادهاي جوانان و دسترسي عموم فرزندان
مؤسسه اي بنام بنياد حاميان دانشگاه يزد با هدف بهره گيري هرچه بيشتر از توانمندي هاي مادي و معنوي خيرين و 
. همچنين تشويق و ترغيب توانگران و نيك انديشان در تقويت و گسترش زيرساخت هاي آموزش عالي تشكيل مي گردد

  اساسنامه اين مؤسسه به شرح زير است.
  كليات : 

  ناميده مي شود .» بنياد«است كه در ادامه ، به اختصار   »بنياد حاميان دانشگاه يزد«نام مؤسسه  - ١ماده 
  ٠بنياد داراي تابعيت ايراني بوده و ملزم به رعايت مفاد قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور مي باشد - ٢ماده 
بنياد به هيچ سازمان و تشكيالت ديگري وابسته نبوده و از نظر مالي و تشكيالتي مستقل است و در چهارچوب  -٣ماده 

  قوانين و مقررات كشور فعاليت مي نمايد.
  ٠مدت فعاليت بنياد از آغاز تاسيس، نامحدود مي باشد - ٤ماده 
  د مي باشد.دفتر مركزي بنياد به آدرس يزد، بلوار دانشگاه، دانشگاه يز  - ٥ماده 
  مؤسسه بنياد حاميان دانشگاه يزد، مؤسسه اي غيرتجاري، غيرانتفاعي، عام المنفعه و غير دولتي است. - ٦ماده 

  ٠تعامل و همكاري بنياد با مجامع مشابه داخل و خارج از كشور بالمانع است  تبصره :
  سرمايه اوليه بنياد تماما توسط هيات مؤسس پرداخت گرديد. - ٧ماده 

  
  ف بنياد :اهدا
  اهداف بنياد عبارتند از: - ٨ماده 

بهره گيري از توانمندي هاي مادي و معنوي خيرين اعم از فارغ التحصيالن، عالقه مندان، واقفان، انجمن ها و  - ٨- ١
  سازمان هاي عمومي و خصوصي به منظور تقويت و گسترش كمي و كيفي دانشگاه يزد.

  نشگاه يزد به منظور توفيق در تحصيل و دستيابي به مدارج علمي باالتر.حمايت از دانشجويان واجد شرايط دا - ٨- ٢



حمايت و تشويق پژوهشگران، اعضاي هيات علمي و دانشجويان برگزيده و تاسيس جوايز به نام مشاهير دانشگاه  - ٨- ٣
د كه براي هميشه يزد و شخصيت هاي مورد تصويب هيات امنا مشروط به اينكه منابع تامين مالي هر مورد به نحوي باش

  و پيوسته از طرف پيشنهاددهنده مشخص شده و قابل وصول باشد.
  كمك به جذب دانش آموختگان برجسته كشور براي عضويت در هيات علمي دانشگاه يزد. - ٨- ٤
  كمك به جذب داوطلبان برجسته ورود به آموزش عالي كشور به دانشگاه يزد به ويژه داوطلبان يزدي.- ٨- ٥
  ز پروژه هاي كارآفريني و هرگونه تعامل سازنده بين دانشگاه با صنعت، تجارت و جامعه.حمايت ا - ٨- ٦
  

  هيات مؤسس:
هيات موسس متشكل از هفت نفر از افراد نيكنام، آشنا به آموزش عالي و عالقه مند به امور خيريه كه به منظور    - ٩ماده 

  پايه گذاري و راه اندازي بنياد تشكيل شده است و به ترتيب حروف الفبا شامل افراد زير است:
 جناب آقاي سيدمحمد احراميان .١
 جناب آقاي محمد صالح اولياء .٢
 حسين اميد جناب آقاي محمد .٣
 جناب آقاي حبيب اله بيطرف .٤
 جناب آقاي جليل شاهي .٥
 جناب آقاي حاجب مرتاض .٦
 جناب آقاي محمد حسين معزالديني .٧
  هيات مؤسس مسئول تدوين و ثبت اساسنامه بنياد مي باشد. -١٠ماده 
  نفر از اعضا رسميت مي يابد. ٥جلسات هيات مؤسس با حضور حداقل  -١١ماده 
  نفر از اعضا نافذ خواهد بود. ٤مؤسس با راي حداقل  مصوبات هيات -١٢ماده 
  هيات مؤسس اعضاي اولين هيات امناي بنياد را انتخاب خواهد كرد. -١٣ماده 
  هيات مؤسس پس از انجام موارد فوق منحل خواهد شد. -١٤ماده 

 
 
  



  اركان بنياد:
  بازرسان مي باشد. - ٤مديرعامل و  -٣هيات مديره -٢هيات امنا  -١اركان بنياد شامل  -١٥ماده 

  
  هيات امنا :

نفر  ١٥هيات امناي بنياد كه مرجع تصميم گيري در كليه امور بنياد در چارچوب اساسنامه مي باشد متشكل از  - ١٦ماده 
عضو اصلي شامل رئيس دانشگاه يزد و سه نفر از اعضاي هيات علمي به انتخاب شوراي دانشگاه يزد و دو نفر از بين فارغ 

نفر عضو حقيقي كه در ابتدا توسط هيات مؤسس انتخاب گرديده  ٩برجسته و عالقمند به انتخاب هيات امنا و التحصيالن 
  اند، مي باشد. 

  ساله است. ٣نفر عضو حقيقي در هيات امنا دائمي و عضويت ساير افراد  ٩عضويت : ١تبصره
  وزش و پژوهش اشتهار داشته باشند.اعضاي هيات امنا بايد به نيكنامي و عالقه مندي به توسعه آم :٢تبصره 
  در صورت فوت يا استعفاي هريك از اعضاي دائمي، فرد جايگزين توسط ساير اعضاء تعيين مي گردد.: ٣تبصره

  ، توسط هيات مؤسس انتخاب مي شوند.١٣اعضاي اولين هيات امناي بنياد، بر اساس ماده  -١٧ماده 
هيچ يك از اعضاء هيات امنا نمي تواند فرد ديگري را به عنوان نماينده يا قائم مقام خود براي شركت در  -تبصره

  جلسات هيات امناء معرفي كند.
اعضاي هيات امناء در اولين جلسه خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك نفر را به عنوان نايب رئيس و يك نفر  -١٨ماده 

  سال انتخاب خواهد كرد. ٢را به عنوان دبير به مدت 
  انتخاب مجدد افراد به سمت هاي فوق بالمانع است.  تبصره:

جلسات هيات امنا يا حضور حداقل هشت عضو كه يكي از آنها رئيس يا نايب رئيس مي باشد، رسميت يافته و  -١٩ماده 
  مصوبات آن با رأي حداقل هشت نفر نافذ خواهد بود.

  امناء حداقل شش ماه يك بار به دعوت رئيس يا نايب رئيس تشكيل مي شود.جلسات عادي هيات  -٢٠ماده 
  جلسه فوق العاده هيات امنا به درخواست رئيس هيات امناء و يا شش نفر از اعضاي اصلي تشكيل خواهد شد. تبصره:

  اداره جلسات هيات امناء با رئيس و در غياب وي با نايب رئيس خواهد بود. -٢١ماده 
  ير هيأت امناء وظيفه اداره دبيرخانه هيأت امنا را بر عهده دارد.دب -٢٢ماده 
  وظايف هيأت امناء شامل موارد ذيل مي باشد: -٢٣ماده 

 انتخاب اعضاي جايگزين هيأت امنا - ١



 استماع و رسيدگي گزارش عملكرد ساليانه هيأت مديره، مديرعامل و بازرسان - ٢
 »بنياد«رسيدگي و تصويب ترازنامه مالي و بودجه ساليانه  - ٣
در » بنياد«بررسي، تصويب و ابالغ آئين نامه ها، نظام نامه ها و پيشنهادهاي اجرايي مربوط به نحوه فعاليت  - ٤

 چهارچوب اساسنامه
 تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهي - ٥
به هيأت بحث و بررسي پيشنهادهاي مديرعامل، هيأت مديره يا اعضاي هيأت امناء و نهايتا تصويب و ابالغ آن  - ٦

 مديره جهت اجرا
 اصالح و تغيير اساسنامه - ٧

 تغيير هريك از مواد اساسنامه با رأي مثبت حداقل هفت نفر نافذ خواهد بود. تبصره:
 انتخاب و عزل اعضاي هيأت مديره - ٨
  انتخاب بازرسان - ٩

يه حاضران در كليه جلسات هيأت امنا مي بايست صورت جلسه تنظيم و در دفتري مخصوص ثبت و توسط كل: ١تبصره 
  امضا گردد.

  دبير هيأت امنا موظف به تهيه و تنظيم و نگهداري صورت جلسات و مصوبات هيأت امنا مي باشد. :٢تبصره 
  

  هيات مديره : 
سال انتخاب  ٢عضو علي البدل بوده كه توسط هيأت امناء بيناد به مدت  ٢عضو اصلي و  ٥هيات مديره شامل  - ٢٤ماده 

  مي گردند.
  ب مجدد اعضاي هيأت مديره بالمانع است.انتخا تبصره:

اعضاي هيات مديره در اولين جلسه و از بين اعضاي خود مي بايست رئيس و نايب رئيس هيات مديره را  - ٢٥ماده 
  انتخاب كنند . 

جلسات هيات مديره حداقل هر يك ماه يكبار با دعوتنامه كتبي رئيس يا نايب رئيس هيأت مديره  تشكيل و با  -٢٦ماده 
راي  ٣نفر كه يكي از آنها رئيس يا نايب رئيس هيات مديره باشد رسميت يافته و مصوبات آن با حداقل  ٣حضور حداقل 

  نافذ خواهد بود . 
ان و مكان و همچنين دستور جلسه، بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه به دست دعوتنامه مشتمل بر زم تبصره:

  اعضا برسد.



مصوبات هيات مديره، در دفتري مخصوص ثبت و به امضاي اعضا رسيده و در محل دبيرخانه هيأت امنا  - ٢٧ماده 
  نگهداري مي گردد. 

عدم حضور هر يك از اعضاي هيات مديره، بدون دليل موجه در سه جلسه متوالي و يا چهار جلسه غيرمتوالي  - ٢٨ماده 
  در سال ، به منزله انصراف وي تلقي و عضو علي البدل ، جايگزين وي مي شود . 

  شامل موارد زير است : وظايف و اختيارات هيأت مديره -٢٩ماده 
 انتخاب مديرعامل - ١
 صوبات هيأت امنااجراي م - ٢
تنظيم برنامه ها و پيشنهاد بودجه ساليانه براي تقديم به هيأت امناء به منظور بررسي، تصويب و ابالغ آن به  - ٣

 هيأت مديره.
 تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ترازنامه مالي و صورت عملكرد و مازاد درآمد و هزينه و ارائه به هيأت امناء. - ٤

  
  مدير عامل : 

  ، تحت نظارت هيات مديره مي باشد . »بنياد« مدير عامل، مسئول انجام كليه امور جاري -  ٣٠ماده 
آئين نامه هايي است كه هيات مديره، تصويب  شرح مسئوليتها ، حدود وظايف مدير عامل و معاونين وي، طبق  - ٣١ماده 

  مي نمايد.
  آن باشد كه در صورت دوم فا قد حق راي مي باشد . مدير عامل مي تواند از بين اعضا هيات مديره يا خارج از -٣٢ماده 
با امضاي مدير عامل بوده و در غياب وي نايب رئيس هيأت مديره و مهر » بنياد«كليه مكاتبات عادي و اداري  -٣٣ماده 

  بنياد معتبر خواهد بود.
  

  بازرسان :
سال توسط اعضاء هيأت امناء انتخاب   ١دت نفر علي البدل بوده كه به م ١نفر اصلي و  ١بازرسان بنياد شامل  - ٣٤ماده

  مي شوند . 
  انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است. تبصره:

رسيدگي به ترازنامه، مازاد درآمد و هزينه بنياد و ساير گزارش هاي هيأت مديره و اظهار نظر صريح در مورد  -٣٥ماده 
  وظايف بازرس مي باشد.صحت و سقم مندرجات گزارش ها و ارائه آنها به هيأت امنا، اهم 



بازرس، مي بايست حداقل هر شش ماه يكبار به انجام بازرسي بپردازد و نتايج را به صورت ساليانه به هيات امنا  - ٣٦ماده
  گزارش نمايد. 

را در هر زمان خواهد » بنياد«بازرس براي انجام وظايف خود حق دسترسي و بررسي كليه اسناد و مدارك  - ٣٧ماده
  حق مداخله در امور بنياد را ندارد. داشت. بازرس

بازرس اصلي، بازرس علي البدل بجاي وي انجام وظيفه خواهد نمود. هيأت امنا بايد   در صورت انصراف يا فوت -٣٨ماده 
     در اولين جلسه خود بازرس اصلي را انتخاب و معرفي نمايد.

وظايف خود، از مؤسسات مستقل حسابرسي استفاده كند و بازرس مي تواند با تصويب هيأت مديره براي انجام  -٣٩ماده 
  مديرعامل موظف به پرداخت حق الزحمه اين مؤسسات خواهد بود.

  
 عضويت :

نفر از اعضاي بنياد و تاييد هيأت امنا مي  ٢كليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي شرايط زير پس از معرفي  -٤٠ماده 
  توانند به عضويت بنياد درآيند.

  تزام به قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي ايران.ال -٤٠- ١
  قبول شرايط اساسنامه.  -٤٠- ٢

  اعضاي هيات علمي و فارغ التحصيالن دانشگاه يزد عالقه مند به عضويت نيازي به دو نفر معرف ندارند. تبصره:
از عصويت است داليل اختياري مي باشد. ولي توصيه مي شود فردي كه مايل به خروج » بنياد«خروج اعضا از  -٤٠- ٣

  خود را به هيأت امنا بصورت مكتوب اعالم نمايد.
  عضويت مجدد عضو خارج شده تابع همان تشريفات متقاضي است. تبصره:

  اخراج اعضا از بنياد منوط به پيشنهاد سه نفر از اعضاي اصلي هيات امنا و تصويب هيات امنا است. -٤٠- ٤
  ا در دو سال متوالي نپردازد با تصويب هيات امنا لغو خواهد شد.عضويت فردي كه حق عضويت خود ر تبصره:

  
  منابع و امور مالي :

    ابتداي هر سال مالي ، اول فروردين ماه و پايان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود . -٤١ماده 
  مي باشد . »  بنياد«تبصره :  ابتداي اولين سال مالي ، زمان شروع به كار 

  ٠حداكثر تا سي و يكم خرداد ماه سال بعد مي باشد مهلت ارائه ترازنامه توسط هيات مديره  -٤٢ماده 



هيات مديره انتخاب و زير  ، به عهده حسابدار كه به پيشنهاد مدير عامل و تاييد»بنياد«امور مالي  حسابداري  -٤٣ماده 
  نظر مدير عامل فعاليت دارد، مي باشد .

با امضاي مشترك مديرعامل و رئيس هيأت مديره و در غياب » بنياد«تعهدات    رداخت ها واسناد مالي كليه پ - ٤٤ماده 
  خواهد بود . »  بنياد« وي نايب رئيس هيأت مديره و مهر

شامل هدايا، كمك هاي مردمي، نهادهاي دولتي و غيردولتي و سازمان ها، نذورات و وام ها » بنياد« منابع مالي  - ٤٥ماده
ي از صندوق هاي قرض الحسنه، بانك ها، سازمان ها و اشخاص، درآمد حاصل از هر نوع فعاليت و تسهيالت دريافت

  اقتصادي و حقو عضويت كه ميزان آن توسط هيأت امناء تعيين مي گردد، مي باشد.
خت مي بايست در يكي از شعب بانك هاي رسمي كشور، افتتاح حساب نموده و كليه دريافت ها و پردا» بنياد« -٤٦ماده 

  ها از طريق اين حساب صورت گيرد.
  

  تسويه و انحالل:
مي تواند با پيشنهاد حداقل نصف اعضاي هيأت امناء و با رأي حداقل دو سوم از اعضاي هيات امناء و » بنياد« - ٤٧ماده

  تصويب دو سوم از اعضاء منحل گردد . 
مي باشد ، تشكيل  ر به انتخاب هيأت امناء معين، هيات تسويه اي كه شامل پنج نف» بنياد« در صورت انحالل  -٤٨ماده 

  مي گردد . 
مدير عامل، قائم مقام مدير عامل، بازرسان و حسابدار، حق عضويت در هيات تسويه را نداشته ولي موظف به  تبصره :

  همكاري كامل با هيأت تسويه مي باشند . 
ر منقول را از هيات مديره تحويل و نسبت به هيات تسويه به محض تشكيل كليه وجوه، اموال منقول و غي - ٤٩ماده

   ٠، طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري اقدام خواهد نمود»بنياد« حسابرسي و پرداخت ديون و بدهي هاي
مانده دارايي هاي بنياد پس از تسويه، با نظر هيأت تسويه و با در نظر گرفتن شرايط شرعي و قانوني صرف  -٥٠ماده 

  يي هاي سرمايه اي دانشگاه يزد خواهد شد.هزينه هاي تملك دارا
 ،»بنياد« در تمام مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است، هيات امنا به عنوان باالترين ركن   -٥١ماده 

  تصميم گيري خواهد كرد.
  مؤسس رسيد.به تصويب هيأت  ٥/٣/١٣٩٤تبصره مي باشد كه در تاريخ  ١٨ماده و  ٥٢اين اساسنامه شامل   - ٥٢ماده

 


