
  باسمه تعالي

  
  

  

  

  فصل اول: كليات و اهداف
  1ماده 

(شميرانات) است كه در اين اساسانامه به لحاظ رعايت اختصار موسسه ناميده مي نام خيريه نيكوكاري پويانه علم
  شود.

  2ماده

  موضوع موسسه: خدمت رساني به جامعه هدف سازمان بهزيستي

   3ماده 

  تحصيلي است. موضوع فعاليت موسسه د رحوزه كمك به نيازمندان و اهدا وام

 .تبصره: تمامي فعاليت هاي موسسه غير سياسي و غير انتفاعي است  

   4ماده 

 13و ماده  12، ماده 11محل: مركز اصلي موسسه در تهران واقع است و در صورت نياز مي تواند برابر ماده 
  در ساير نقاط شعبه داير كند. 26ماده  13دستورالعمل اجرايي بند 

  5ماده 

تابعيت جمهوري اسالمي ايران را دارد و تمامي اعضاي آن تبعيت خود را از قانون اساسي و نظام  تابعيت موسسه
  جمهوري اسالمي ايران اعالم مي دارند.

  6ماده 

  موسسات غير انتفاعي غير تجارياساسنامه 

  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 26ماده  13موضوع بند 

  27/11/1380دولت مصوب 



  .شود مدت فعاليت موسسه از تاريخ تأسيس براي مدت نامحدود تشكيل مي

  7ماده 

ريال است كه توسط موسسه تماما  –ير نقدي سرمايه اوليه موسسه اعم از نقدي دويست ميليون ريال و يا غ
  پرداخت شده و در اختيار موسسه قرار گرفته است.

  8ماده 

  اهداف موسسه عبارتند از: 

  كمك هزينه تحصيلي به دانش آموزان و دانشجويان مستعد و محروم-

پرست و بد حمايت هاي مادي و معنوي از خانواده هاي نيازمند، زنان سرپرست خانوار، كودكان بي سر -
سرپرست در قالب هزينه زندگي و تامين معاش، لوازم ضروري زندگي، تهيه جهيزيه، تحصيل، درمان و وديعه 

  مسكن 

  كمك به ايجاد اشتغال و كاريابي و انجام طرح هاي اشتغال زايي -

  دادن تسهيالت الزم جهت توانمد سازي خانواده هاي نيازمند و ايجاد فرصت هاي شغلي  -

   ع سطح فرهنگ، بهداشت و درمان خانواده هاي تحت پوششارتقا -

  تبصره: انجام هرگونه فعاليت مغايير با اهداف اساسنامه موسسه ممنوع است.

  روش هاي اجرايي اهداف

  شناسايي دانش آموزان مستعد از طريق آموزش و پرورش-

  شناسايي دانشجويان مستعد از طريق آموزش عالي -

  و كميته امداد طريق سازمان بهزيستي شناسايي نيازمندان از -

تبصره: موسسه براي هر يك از اهداف و فعاليت هاي تخصصي خود بايد از سازمان بهزيستي و مراجع ذيصالح 
  مجوز الزم را اخذ كند. فعاليت موسسه در زمينه هاي مزبور قبل از كسب مجوز از سازمان بهزستي ممنوع است.

  

  



  9ماده 

  هيأت موسس عبارتند از: 

  آقاي عبداله باباخاني

  خانم پروين نادريان 

تبصره: هيأت موسس بعد از ثبت موسسه و معرفي هيأت امنا از بين خود و يا ديگران مسئوليتي در قبال موسسه 
  به امضاي هيأت  موسس موسسه برسد.نخواهند داشت و تمامي صفحات اساسنامه بايد 

  فصل دوم: اركان
  10ماده 

  د از:اركان موسسه عبارتن

  هيĤت امنا –الف 

  هيĤت مديره –ب 

  مدير عامل –ج 

  بازرس يا بازرسان –د 

  

  هيĤت امنا: –الف 

  11ماده 

مجمع عمومي هيĤت امنا با تعداد سه نفر تشكيل و عالي ترين مرجع تصميم گيري در موسسه است كه به 
  صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.

  اري خواهد بود.يت هيĤت امنا افتختبصره: فعال

  

  



  12ماده 

چنانچه هر يك از اعضاي هيĤت امنا فوت كند يا استعفا دهد يا به هر علت امكان فعاليت يا مشاركت در مجمع 
عمومي را نداشته باشد، هيĤت امنا شخص واجد شرايط و مورد اعتماد را از ميان داوطلبان و با راي سه چهارم 

  خواهد كرد. به عنوان جانشين وي انتخاب داعضاي خو

: چنانچه صالحيت اكثريت اعضاي هيĤت امنا از نظر مراجع قانوني ساقط شود، موسسه از ادامه فعاليت 1تبصره 
  محروم و اعالن خواهد شد.

مع فوق العاده در زماني كه انحالل موسسه ا: حضور نماينده سازمان بهزيستي كشور در تشكيل مج2تبصره 
 ت مراتب را به سازمان گزارش دهد.مطرح است الزامي بوده و ميبايس

  

  13ماده 

مجمع عمومي عادي سالي يك بار در آبان ماه تشكيل خواهد شد. براي رسميت جلسه حضور نصف به عالوه يك 
اعضا و براي تصويب هر موضوعي نيز راي موافق اكثريت اعضاي حاضر ضرورت دارد. در صورتي كه در دعوت 

حاضر جلسه به فاصله پانزده روز از جلسه اول تشكيل و با هر تعداد  نخست اكثريت حاصل نشد، جلسه دوم
رسميت خواهد يافت. مجمع عمومي عادي ممكن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيĤت مديره 
يا يك سوم اعضاي هيĤت امنا تشكيل شود. دعوت براي مجمع عمومي بصورت كتبي يا درج آگهي در روزنامه 

  نتشار است.كثيراال

تبصره: در صورت لزوم سازمان بهزيستي مي تواند مقدمات تشكيل مجمع عمومي فوق العاده را، به خصوص در 
انجام وسسه در مرحله انحالل قرار گيرد زماني كه استعفاي دسته جمعي اعضاي هيĤت مديره مطرح بوده و يا م

 دهد.

  14ماده 

  وظايف مجمع عمومي هيĤت امنا عبارتند از:

 نتخاب و تجديد انتخاب اعضاي هيĤت مديره و بازرسان (اصلي و علي البدل)ا -1

 عزل بعض يا كل اعضاي هيĤت مديره و بازرسان -2

 استماع و رسيدگي به گزارش هيĤت مديره و بازرسان -3



 بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيĤت مديره و بازرسان -4

 11تعيين عضو جانشين هيĤت امنا طبق مندرجات ماده  -5

 ز نامه و منابع تامين اعتبارتصويب ترا -6

 تعيين خط مشي كلي موسسه و تصويب و يا اقدام به هر عملي كه به صالح موسسه باشد. -7

آگهي ها و اطالعيه هاي موسسه تا تشكيل مجمع عمومي سال بعد در تعيين روزنامه كثيراالنتشاري كه  -8
 آن انتشار خواهد يافت.

 تصويب تغييرات مفاد اساسنامه -9

 ر خصوص انحالل موسستصميم گيري د - 10

  15ماده 

  مجمع عمومي فوق العاده هيĤت امنا با شرايط زير تشكيل خواهد شد:

 با درخواست هيĤت مديره يا بازرس و بازرسان -1

 با درخواست يك سوم از اعضاي هيĤت امنا -2

آگهي در تبصره: دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده، به طريق اطمينان بخشي از جمله تلفني و كتبي يا درج 
روزنامه هاي كثير النتشار بوده و مطابق با شرايط برگزاري مجمع عمومي عادي تشكيل و رسميت خواهد يافت و 

  تصميمات آن با حداقل دو سوم آراي موافق از تعداد حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.

  16ماده 

  نائب رئيس و دو نفر ناظر داير مي شود.مجمع عمومي توسط هيĤت رئيسه اي مركب از يك نفر رئيس و يك نفر 

  : اعضاي هيĤت رئيسه با اعالم و قبولي نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهد شد.1تبصره

  : اعضاي هيĤت رئيسه نبايد از بين كانديدهاي هيĤت مديره و بازرسان باشند.2تبصره 

  هيĤت مديره -ب

  17ماده 

  اصلي و يك نفر عضو علي البدل خواهد بود.  موسسه داراي هيĤت مديره اي مركب سه نفر عضو



: جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق 1تبصره 
  معتبر خواهد بود. 

: شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هر يك از اعضاي هيئت مديره  بدون 2تبصره 
و بدون اطالع قبلي تا سه جلسه متوالي و شش جلسه متناوب، در حكم استعفاي عضو غايب خواهد عذر موجه 

  بود. 
 18ماده 

در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي اصلي هيئت مديره، عضو علي البدل براي مدت 
 باقي مانده هيئت مديره، به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد كرد.

   
  

  19اده م
روز يكبار تشكيل خواهد داد، بنا به ضرورت با  60هيئت مديره عالوه بر جلساتي كه به طور مرتب و حدالقل هر 

دعوت كتبي يا تلفني ريئس هيئت مديره تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا 
 . تلفن و تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز خواهد بود

  
  20ماده 

اعضاي هيئت مديره حداكثر تا يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه خواهند داد. و از بين خود يك نفر 
 ريئس و يك نفر نايب ريئس انتخاب خواهد كرد. 

  
  21ماده 

هييت مديره براي مدت سه سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد هيئت مديره براي دوره هاي بعدي بالمانع 
ه و هيئت مديره موظف است حداكثر دو ماه قبل از پايان تصدي خود از مجمع عمومي به منظور انتخاب بود

هيئت مديره جديد دعوت كند. هيئت مديره موظف است يك  نسخه از نتيجه انتخابات خود را به سازمان 
  بهزيستي استان يا ستاد ارسال كند. 

 

  22ماده 
  بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح ذيل است:هيئت مديره نماينده قانوني موسسه  

 حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول -1

 رسيدگي به حساب هاي موسسه و پرداخت بدهي ها و وصول مطالبات  -2

 اجراي مصوبات مجامع عمومي هيئت امنا در راستاي اجراي اهداف موسسه. -3



 افتتاح حساب در بانك ها بنام موسسه  -4

انجام تشريفات قانوني و تعقيب جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي در تمام مراحل قانوني در محاكم و تعيين  -5
حكم و تعيين وكيل و عزل آن، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش و در صورت اقتضا، تفويض و واگذاري 

حقوقي يا حق توكيل به  تمام و قسمتي تمام يا قسمتي از اختيارات به هر شخص ديگر اعم از حقيقي يا
 .غير

به طور كلي هيئت مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال  -6
منقول و تبديل به احسن يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض به استثناي فروش اموال غير منقول كه 

  موسسه انجام دهد. مستلزم تصويب مجمع عمومي هيئت امنا است بنام 

  

: تمامي اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي رييس هيئت مديره و مدير عامل با مهر موسسه معتبر 1تبصره
  خواهد بود.

: جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم واقدام درباره آنها در صالحيت خاص 2تبصره
ر رعايت ،هيأت مديره تمامي اختيارات الزم براي اداره امور موسسه را مشروط ب مجامع عمومي هيأت امنا است

  .حدود اهداف و وظايف دارد

  23ماده 

تمامي اسناد و مدارك موسسه اعم از مالي و غير مالي در هر زمان بدون قيد وشرط به وسيله هيأت مديره 
هزيستي و بازرس (يا بازرسان) موسسه قرار موسسه بايد براي بررسي در دسترس كارشناسان مامور سازمان ب

  گيرد.

  مديرعامل:-ج

  24ماده 

عاملي  مديريت هيأات مديره مي تواند از بين خود يا خارج از اعضاي هيأت مديره ، يك نفر شخص حقيقي را به 
ود و مدير موسسه انتخاب كرده و حدود اختيارات او را تعيين كند. عزل وي نيز از اختيارات هيأت مديره خواهد ب

عامل در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره به وي تفويض مي شود نماينده موسسه محسوب شده و از 
  طرف موسسه حق امضا دارد.

  : مدير عامل براي مدت حداكثر دو سال انتخاب خواهد شد.1تبصره 

  .: انتخاب مجدد مدير عامل بال مانع است2تبصره 



  بازرس يا بازرسان: -د

  25ماده 

 1عمومي عادي هيأت امنا يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان علي ابدل براي مدت  مجمع
  سال انتخاب خواهد كرد.

  تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است.

   26ماده 

  وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است:

 عملكرد مالي براي مجمع عمومي ي تمامي اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش رسبر -1

بررسي گزارش ساالنه هيأت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطالع مجمع  -2
 عمومي

سازمان  26ارائه گزارش هر گونه تخلف هيأت مديره و مديرعامل از مفاد اساسنامه به كميسيون ماده  -3
 بهزيستي و مجمع عمومي

  بدون داشتن حق راي در جلسات هيأت مديره شركت كند.  تبصره: بازرس مي تواند

  

  فصل سوم : منابع تامين اعتبار و مواد متفرقه 
  27ماده 

منابع تامين ارتباط موسسه از طريق جمع آوري هدايا، اعانات، قبول وصيت و وقف و از درآمد ساير فعاليت هاي 
تامين منابع مالي موسسه تخصيص داده مي شود  اساسنامه و ساير كمكها و تسهيالتي كه براي 7مندرج ماده 

  تامين ميگردد. 

: تمامي وجوه و درآمد هاي موسسه در حساب الكترونيكي مخصوصي كه بنام موسسه و با معرفي 1تبصره 
سازمان بهزيستي نزد هريك از بانك هاي رسمي كشور جمهوري اسالمي ايران افتتاح شده است نگهداري خواهد 

از سازمان بهزيستي مجاز است هر گونه گزارش گردش حساب مالي موسسه را از بانك طرف شد و در صورت ني
  حساب آن ها اخذ كند. 



: سالي مالي موسسه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد به 2تبصره 
  استثنا سال اول كه ابتداي آن از تاريخ تاسيس موسسه است. 

  28ده ما

كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي موسسات خيريه اي كه به ثبت رسيده اند  و به مصرف گروه  
  هدف سازمان مي رسد. از پرداخت ماليات معاف است. 

  

  29ماده 

  شرايط برخورداري از معافيت مالياتي توسط موسسات خيريه: 

 نيز هيئت امنا و مديران با موسسه  عدم معامله موسسان و بستگان درجه اول و دوم آنان و -

عدم هرگونه برداشت يا تخصيص از محل كمك ها و هداياي دريافتي و غير نقدي موسسه توسط  -
 موسسان يا صاحبان سرمايه 

 مرجع نظارت بر درآمد و هزينه موسسات خيريه ، سازمان امور مالياتي كشور و ادارات تابعه خواهد بود. -

ت جلسات درآمد و هزينه ساالنه خود را كه متكي به اسناد و مدارك قابل موسسات خيريه مكلفند صور -
ماه بعد از پايان سال مالي موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسليم كنند و مرجع  4قبول باشد حداكثر تا 

ماه از تاريخ وصول صورت حساب، نتيجه رسيدگي را در مورد صورت  4ناظر موسسه نيز بايد ظرف 
قانون ماليات هاي مستقيم  139زينه و رعايت مقررات قانوني و آيين نامه اجرايي ماده حساب درآمد و ه

 اعالم و در صورت تاييد، گواهي الزم را براي اقدام قانوني به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم كند. 

موقع اظهار  انجام ساير مقررات مذكور در آيين نامه اجرايي مربوطه و تكاليف مقرر از جمله تسليم به -
 نامه و تراز نامه و حساب سود و زيان و پرداخت ماليات اشخاص ثالث طبق قانون ماليات هاي مستقيم. 

عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم از سوي موسسات خيريه در هر سال  -
 مالي، موجب محروميت از معافيت در آن سال خواهد شد. 

  

  30ماده 

ي مدارك ، پرونده ها  و نوشتجات در دفتر مركزي موسسه نگهداري مي شود و مكاتبات رسمي موسسه با تمام
  امضاي مدير عامل و در غياب او رئيس هيات مديره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود .



به امضاي تبصره : مصوبات و صورتجلسات هيات امنا و هيئت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ، ثبت و 
  اعضاي ذيربط خواهد رسيد .

  

   31ماده 

سازمان بهزيستي بوده و  26محل موسسه و تغييرات بعدي آن بايد پس از كسب مجوز كتبي از كميسيون ماده 
  در اداره ثبت شركت ها و عالئم تجاري به ثبت برسد .

   32ماده 

 26ات مديره و تاييد كميسيون ماده موسسه داراي مهر ويا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن به تصويب هي
  خواهد رسيد .

  تبصره : هيات مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم موسسه مسئوليت قانوني دارد .

   33ماده 

در ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است مطابق مقررات قانون تجارت جمهوري اسالمي 
  عمل و رفتار خواهد شد .ايران و ساير قوانين موضوعه كشوري 

   34ماده 

مجمع عمومي فوق العاده هيات يا مدير تصفيه  13انحالل : در صورت انحالل موسسات موضوع دستورالعمل بند 
انتخاب و اين هيات موظف خواهد بود پس از اداي ديون و وصول  26اي را پس از هماهنگي با كميسيون ماده 

مالك به موسسات عام المنفعه با فعاليت مشابه و داراي مجوز از سازمان مطالبات نسبت به واگذاري اموال و ا
  و با نظارت آن سازمان اقدام كند. بهزيستي 

  : در مواردي كه انحالل و يا تعطيل دائم موسسات غير دولتي مطرح است، سازمان بهزيستي در ارتباط1تبصره 

  ليتي نخواهد داشت .با بدهي و تعهدات به اشخاص حقيقي و حقوقي هيچگونه مسئو

: در صورت لغو يا ابطال پروانه تأسيس موسسه در كميسيون عالي و يا توسط مراجع قانوني ذيصالح 2تبصره 
هيات مديره موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ لغو يا ابطال نسبت به تشكيل مجمع و انتخاب و معرفي 

بديهي است در صورت عدم اقدام در موعد مقرر از سوي  هيات يا مدير تصفيه و طي مراحل انحالل اقدام نمايد.
  مي تواند تعيين هيات يا مدير تصفيه را از دادگاه تقاضا نمايد. هيات مديره، سازمان بهزيستي رأسا



   35ماده 

انجام فعاليت هاي فرهنگي موسسه با رعايت مقررات و موازين مربوطه از سوي موسسه پس از اخذ مجوزهاي 
  . الزم مجاز است

   36ماده 
اساسنامه موسسه بايد پس از دريافت پروانه تاسيس ،  7براي انجام هر يك از فعاليت ها و اهداف مندرج در ماده 

  استاني اخذ نمايد.  26پروانه فعاليت الزم را نيز مطابق دستورالعمل هاي مربوطه از كميسيون ماده 
  

  37ماده 
ت موسس به هيا 1394/08/09بصره در نشست مورخ ت 25ماده و  37فصل و  3اين اساسنامه مشتمل بر 

  تصويب رسيد. 
  
  
  

  


