
 5 از 1صفحه  

 بنام خدا

 اساسنامه

 فصل اول: کلیات:

 انجمن در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار  که آموختگان استعدادهای درخشان انجمن دانشنام:  -1ماده 

 شود. نامیده می

غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت قوانین جمهوری  انجمنهای  ها: کلیه فعالیت فعالیت نوع -۲ماده 

 اساسنامه فعالیت خواهد نمود.مفاد ن و بر طبق ااسالمی ایر

واقع است و در صورت لزوم  55۵نشانی یزد، خیابان شهید رجایی، شماره در  انجمنمحل: مرکز اصلی  -۳ماده 

در سایر نقاط داخل کشور شعبه، نمایندگی یا دفتر دایر با رعایت موازین قانونی  بعد از تصویب هیات امناتواند  می

 نماید.

تابعیت جمهوری اسالمی ایران دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و  انجمنتابعیت:  -۵ه ماد

 حق فعالیت سیاسی نخواهند داشت. انجمندارند و بنام  نظام جمهوری اسالمی ایران اعالم می

 گردد. تشکیل می نامحدوداز تاریخ تاسیس برای مدت  انجمن  مدت فعالیت: -5ماده 

 هیات موسسباشد که توسط  ریال می 1٫۰۰۰٫۰۰۰دارایی اولیه موسسه اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ  -۶اده م

 قرار گرفته است. انجمنتماما پرداخت شده و در اختیار 

زاده یزدی،  ، صادق نقاشعلی مدرسیسید محمدمهدی امیرحیدری، آقایان هیات موسس عبارتند از:  -۷ماده 

  الهام پورکرامتی، و خانمها محمدعلی شرقی، حسین عطاییان، امیراحمد سمیعیمحسن شریفی، امیر

 راحله میرعلمی 

مسوولیتی در قبال  ،و معرفی هیات امنا از بین خود یا دیگرانانجمن بعد از تاسیس  انجمنتبصره: هیات موسس 

 نخواهد داشت. انجمن

 بارتند از:ع آموختگان استعدادهای درخشان انجمن دانشاهداف  -۸ماده 

 آموختگان مراکز استعدادهای درخشان سازماندهی و تمرکز نیروهای خالق و مستعد دانش .1

مشاوره و و ارائه  با بکارگیری توان علمی و فکری اعضای انجمن بررسی مسایل و مشکالت جامعه .۲

 مسوولین جهت رفع آنهامردم و راهکارهای مناسب به 

 ق در مراکز آموزشی استعدادهای درخشانتالش در جهت بهبود شرایط تحصیل و تحقی .۳

آموختگان مراکز استعدادهای درخشان و نخبگان  تالش در جهت تقویت نقش فردی و اجتماعی دانش .۵

 های آنها ها و قابلیت جهت استفاده بهینه جامعه از تخصص

آموختگان مراکز استعدادهای  جهت آشنایی دانشهای جمعی و عمومی  و برنامهبرگزاری همایش  .5

 های موثر و همکاری های یکدیگر رخشان و نخبگان جامعه جهت کسب اطالع از توانمندید

های علمی، فرهنگی و اقتصادی جهت ارائه راهکار، مشاوره و  های تخصصی در زمینه برگزاری گردهمایی .۶

 های تخصصی مرتبط انجام پروژه

عدادهای درخشان و نخبگان آموختگان مراکز است تالش در جهت رشد فرهنگی، اقتصادی و علمی دانش .۷

 جامعه
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بینی شده و بنحوی با عنوان وظایف یکی از  ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش ها و برنامه طرح -۹ماده 

 .طبق قوانین جاری عمل خواهد شدهای دولتی ارتباط دارد  ها یا سازمان خانه وزارت

 فصل دوم: ارکان

 بازرسان -ج  هیات مدیره، -منا، بهیات ا -عبارتند از الف انجمنارکان 

 هیات امنا -الف

به صورت عادی  جلسات آن که است انجمنگیری در  ترین مرجع تصمیم هیات امنا عالیمجمع عمومی  -11ماده 

 شود. العاده برگزار می و فوق

ا برای جانشینی باید در هنگام حیات خود یک نفر رباشند و هر یک از آنها  نفر می ۹اعضای هیات امنا  -1۲ماده 

باید  هیات امنا وعضشود.  فای وی بعنوان عضو هیات امنا برگزیده میعخود معرفی نماید که بعد از فوت یا است

 پذیر باشد. جانشین خود را به نحوی معرفی نماید که تکالیف و وظایف محوله در اساسنامه بدون وقفه انجام

 اعضای هیات امنا است. دو سومفق جانشنی فرد پیشنهاد شده منوط به رای مواقطعیت 

چنانچه هر یک از اعضای هیات امنا در زمان حیات خود از تعیین جانشین و یا ادامه همکاری به هر  -1۳ماده 

نحو خودداری نماید، هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد خود را از میان داوطلبان و با رای موافق سه 

 ه عنوان عضو هیات امنا به جانشینی شخص مذکور خواهد پذیرفت.چهارم اعضا انتخاب نموده و ب

به انحالل تبصره: چنانچه صالحیت اکثریت اعضاء هیات امنا از نظر مراجع قانونی ساقط گردد وزارت کشور اقدام 

 خواهد نمود.انجمن 

یت جلسه حضور تشکیل خواهد شد. برای رسم ماه فروردیندر  یکبارسالی  هیات امنا مجمع عمومی -1۵ماده 

نصف بعالوه یک اعضا و جهت تصویت هر موضوعی نیز رای موافق نصف بعالوه یک نفر از حاضرین ضرورت دارد. 

روز تشکیل و با هر تعداد حاضر جلسه  15در صورتیکه در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله 

 رسمیت خواهد یافت.

مدیره یا  هیاتدوسوم اعضای العاده در هر زمان به تقاضای  وقمجمع عمومی عادی ممکن است به صورت ف

 سوم اعضای هیات امنا تشکیل گردد. یک

 وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از: -15ماده 

 البدل( مدیره و بازرسان )اصلی و علی انتخاب اعضای هیات .1

 آنهااستماع و رسیدگی به گزارش نظارت بر عملکرد هیات مدیره و بازرسان  .۲

 عیین خط مشی کلیت .۳

 بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره .۵

 1۲تعیین عضو جانشین هیات امنا طبق مندرجات ماده  .5

 تصویب ترازنامه و بودجه .۶

 ها نامه ها و دعوت تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت آگهی .۷

 العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد: مجمع عمومی فوق -1۶ماده 

 هیات مدیره یا بازرسدوسوم اعضای درخواست   .1

 سوم از اعضای هیات امنا درخواست یک .۲

العاده کتبی بوده و حداقل دو هفته قبل از تشکیل آن به اطالع  : دعوت برای مجمع عمومی فوق1تبصره 

 اعضا خواهد رسید.

 العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عادی را خواهد داشت. : مجمع عمومی فوق۲تبصره 
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سوم آرای موافق از تعداد حاضر در جلسه  العاده با حداقل دو مجمع عمومی فوق : تصمیمات۳تبصره 

 معتبر خواهد بود.

 العاده: وظایف مجمع عمومی فوق -1۷ماده 

 

 تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه .1

 هیات مدیرهو نصب عزل  .۲

 چهارم اعضا استثنائا با رای سه بررسی و تصویب انحالل .۳

 شود. ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می هیات رئیسه مجامع عمومی توسط -1۸ماده 

 تبصره: اعضای هیات رئیسه با اعالم و قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهد شد.

 هیات مدیره -ب

 البدل خواهد بود. نفر عضو علی دونفر عضو اصلی و  پنجای مرکب از  مدیره دارای هیات انجمن -1۹ماده 

: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق 1تبصره 

 معتبر خواهد بود.

مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون  : شرکت اعضای هیات۲تبصره 

 .اطالع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای وی خواهد بود

ی مدت االبدل بر در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیات مدیره، عضو علی -۲۰ماده 

 باقیمانده بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

یکبار تشکیل خواهد داد، بنا به ضرورت با  ماههیات مدیره عالوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر  -۲1ماده 

 العاده خواهد داد. تشکیل جلسه فوق ،تلفنی رئیس  یا بیدعوت کت

 روز خواهد بود. سهمدیره حداقل  نامه یا تلفن و تشکیل جلسه هیات فاصله بین ارسال دعوت

تشکیل جلسه داده و از بین خود حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن باید مدیره  اعضاء هیات -۲۲ماده 

مشخص   نامه حدود اختیارات آنها را آئینکه  نماینددار انتخاب  رئیس و یک نفر خزانه نایبنفر  رئیس، یکنفر  یک

 نماید. می

های بعدی بالمانع  مدیره برای دوره انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیات دو سالهیات مدیره برای  -۲۳ماده 

منظور انتخاب ه از مجمع عمومی ب ،مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود بوده و هیات

 مدیره جدید دعوت نماید. هیات

مدیره حداقل یک هفته قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به نیروی انتظامی جمهوری اسالمی  هیات

 ایران اعالم خواهد نمود.

 :استل شرح ذیه و وظایف و اختیارات آن ب است انجمنمدیره نماینده قانونی  هیات -۲۵ماده 

، پرداخت و وصول مطالبات، اجرای انجمنهای  حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حساب

ها و انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و  مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب در بانک

عزل وی، قطع و فصل دعاوی از طریق  ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و

سازش در صورت لزوم، تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی و 

تواند هر معامله و اقدامی را که ضروری بداند در مورد نقل و  مدیره می بطور کلی هیات .حقوقی با حق توکیل

گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول  احسن یا رهن انتقال اموال منقول و تبدیل به

 انجام دهد. انجمنباشد به نام  می عمومی مجمعکه مستلزم تصویب 
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دار و با مهر آنها معتبر خواهد  مدیره و خزانه : کلیه اسناد و ارواق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیات1تبصره 

 بود.

باره آنها در صالحیت مجامع و اقدام درموجب این اساسنامه اخذ تصمیم ه باره موضوعاتی که ب: جز در ۲تبصره 

 باشد. دارا می ،انجمنمدیره کلیه اختیارات الزم برای اداره امور را مشروط به رعایت اهداف  باشد، هیات عمومی می

ا به عنوان مدیریت عامل انتخاب نموده نفر شخص حقیقی ر ا خارج یکیتواند از بین خود  مدیره می : هیات۳تبصره 

مدیره به وی تفویض  و حدود و اختیارات او را تعیین نماید. مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیات

 حق امضا دارد. انجمنمحسوب شده و از طرف  انجمنگردد نماینده  می

مدیره بیشتر نخواهد  دت عضویتش در هیاتمدیره باشد، دوره مدیریت او از م : اگر مدیرعامل عضو هیات۵تبصره 

 بود.

 بازرسان -ج

البدل برای  نفر را به عنوان بازرس علی یکعنوان بازرس اصلی و  نفر را به یکمجمع عمومی عادی  -۲5ماده 

 سال انتخاب خواهند نمود. مدت یک

 است.تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بالمانع 

 :وظایف بازرس به شرح ذیل است -۲۶ماده 

 هیات امنا بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش عملکرد برای مجمع عمومی .1

مدیره و تهیه  مطالعه گزارش ساالنه هیات مدیره اعم از مالی و غیر آن و تهیه گزارش ساالنه هیات .۲

 .هیات امنا گزارش عملکرد برای مجمع عمومی

 هیات امنا. مجمع عمومی مدیره از مفاد اساسنامه به گزارش هرگونه تخلف هیات .۳

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

وسیله هیات ه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط، ب انجمنکلیه اسناد و مدارک  -۲۷ماده 

 باید جهت بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد. انجمنمدیره 

 بودجه و موارد متفرقهفصل سوم: 

و سایر آوری هدایا، اعانات و قبول وصیت و وقف  جمعهای اقتصادی،  فعالیتاز طریق  انجمنبودجه  -۲۸ماده 

 شود. تامین میمنابع قانونی 

در به هیات امنا و در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیالن آن در پایان سال مالی  انجمنهای  درآمد و هزینه -۲۹ماده 

 ذیربط ارائه خواهد شد. مراجع قانونیبه وم صورت لز

های رسمی  نزد یکی از بانک انجمندر حساب مخصوصی بنام  انجمنهای  کلیه وجوه مازاد بر هزینه -1تبصره 

 کشور جمهوری اسالمی ایران نگهداری خواهد شد.

 شود. می ختم اسفندماهمنطبق بر سال شمسی بوده و همواره به پایان  انجمنسال مالی  -۲تبصره 

  نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیات مدیره قابل اجرا خواهد بود. آیین -۳۰ماده 

 انجمننگهداری خواهد شد. مکاتبات رسمی  انجمندر دفتر مرکزی  مستندات و ها کلیه مدارک، پرونده -۳1ماده 

 خواهد بود. انجمن مدیره و مهر مدیره و در غیاب وی نایب رئیس هیات به امضای رئیس هیات

تبصره: مصوبات و صورت جلسات هیات امنا و هیات مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ثبت و به امضای 

 اعضای ذیربط خواهد رسید.

در صورتی معتبر است که به تایید ناحیه انتظامی  انجمنهرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ارکان  -۳۲ماده 

 ذیربط رسیده باشد.
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و اقامتگاه اعضای هیات مدیره و اشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی آن باید به اطالع  انجمنمحل  -۳۳ ماده

 ناحیه نیروی انتظامی ذیربط برسد و مادامیکه اطالع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

مدیره و مجوز ناحیه  دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات انجمن -۳۵ماده 

 انتظامی ذیربط تهیه خواهد شد.

 مسوولیت قانونی دارند. انجمنمدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم  تبصره: هیات

 حاللان -۳5ماده 

نفر را بعنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف  پنجهیات امنا مجمع عمومی  ،انجمندر صورت انحالل 

اموال و امالک انجمن را با تصویب مجمع  ،اداء دیون و وصول مطالبات ،ها به حسابخواهد بود پس از رسیدگی 

یا مرکز  انجمنکه فعالیت آن در راستای اهداف المنفعه داخل کشور  عمومی به یکی از موسسات غیرانتفاعی عام

کور موظف است واگذار نماید. هیات مذباشد، چهارم مجمع عمومی هیات امنا  استعدادهای درخشان با رای سه

 یک نسخه از شرح کامل اموال و امالک واگذار شده را به نیروی انتظامی ذیربط ارسال نماید.

با رعایت قانون مطبوعات انجام  مجوز دریافت مانند طی مراحل قانونیای بعد از  انتشار هر نوع مطبوعه -۳۶ماده 

 شود. می

موسس  هیات 1۳۸۵٫11٫۰۲در نشست مورخ  تبصره 1۸و ماده  ۳۷سه فصل و این اساسنامه مشتمل بر  -۳۷ماده 

 به تصویب رسید.

 امضا هیات موسس

 یزاده یزد صادق نقاش علی مدرسیسید محمد  مهدی امیرحیدری

 امیراحمد سمیعی  امیرحسین عطاییان  محسن شریفی

 راحله میرعلمی  الهام پورکرامتی محمدعلی شرقی 

 انتخابوسس، کلیه اعضای هیات موسس به عنوان اعضای هیات امنا ضمنا در این جلسه با رای اکثریت هیات م

 شدند.

 امضا هیات امنا

 

 زاده یزدی صادق نقاش علی مدرسیسید محمد  مهدی امیرحیدری

 امیراحمد سمیعی  امیرحسین عطاییان  محسن شریفی 

 راحله میرعلمی  الهام پورکرامتی محمدعلی شرقی


