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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 بنیاد حامیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

های درشتناک بسیار عبور کرده است. تداوم سالمت این کاروان بشریت در درازنای تاریخ از گریوه

ها و همراهی کاروانیانی است که تنها دربند خویش نیستند و گذشته از آنکه گلیم خویش گذار وامدار همدلی

ای را دست کوشند به شکر بازوی زورمند و نیروی ارجمند، افتاده و از راه ماندهکشند، میورطه به در میاز 

بگیرند و به فراخور توش و توان خویش باری را از دوشی برگیرند. پاس پویندگان نگاه داشتن، طریقِ عیارانِ 

شوند؛ چه آن که دست برخوردار می کاروانی است و روانیِ کاروان، پاداشی است که همگان از موهبت آن

یابد. زیرا هدف غائی آن است که این کاورانِ بزرگ از پویه بازنماند و بار گیرد و چه آن که دستگیری میمی

های سپسین است، برساند. مشعلی در دستان ماست که با مهر و خود را به منزل، که همانا پرورش نسل

تالشیم تا آن را به آیندگان برسانیم. در این جهان دردمند، که از هر  فرهنگ انسانی برافروخته شده و ما در

های جوانمرادانِ نیکوکاری که آهنگ یاری دارند آن غهترین دغدبارد، یکی از مهمسوی بر آن دردی فرومی

هایی دارد، در چه راهی مصروف دارند تا نتیجه بهتری از است که توان خویش را، که به هر روی محدودیت

 های بایسته نیکی و کمک، زمینه دانشآن به دست آید. باورداشت ما چنین است که در کنار بسیاری از زمینه

جایگاهی ویژه دارد و شایسته است که یاری رساندن به دانش و دانشجو را در اولویت قرار دهیم، چراکه 

ای بعدی باغ هتی را برای فصلگستر پر برکسای شاخهفلکبذری که در خاک دانش کاشته شود درختان سربه

انسانی به ارمغان خواهد آورد. آنان که قرار است در کاروان بشریت مشعل را از ما بگیرند و به آیندگان 

بسپارند اگر مسلح به دانش و بینش نباشند و اگر به علت مشکالت معیشتی و اقتصادی از جستن دانش و 

ناپذیر را متوجه خویش و فرزندانشان بن و خسارتی جبرانگمان غپرورش استعدادهای خود بازبمانند، بی

خواهند ساخت. از این روست که ما بر آنیم هرچه در راه پرورش دانش و فرهنگ کوشش کنیم کم است. با 

ورد، پرگونه که نیکی، دانش را میآید. زیرا همانیاری دانش و دانشجو چرخه نیکی به جنبشی پایدار درمی

نیکی است. آن که دانا و تواناست منشاء خیر و منافع برای جامعه خویش خواهد شد و  دانش نیز پرورنده

آنکه به هر دلیل از دانش محروم مانده، نه سود چندانی به خود تواند رساند و نه به جامعه خود. امید که 

 تر از پیش گردد. زمین روشنبر خردورزان اهل احسان ایران "یاری دانش و دانشجو"ضرورت 
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ی های مادگیری از حمایتبنیاد حامیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با هدف بهره 

ویت اندیشان در تقو معنوی خیران و واقفان و به منظور ساماندهی جذب، تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک

شاهد تأسیس  1398ال های علمی، آموزشی و فرهنگی دانشکده شکل گرفته است. در سو گسترش زیرساخت

دومین دوره بنیاد در دانشکده بودیم. اعضای هیئت مؤسس که با انتخاب مجمع عمومی بنیاد و با نظارت بنیاد 

 حامیان دانشگاه برای مدت سه سال تعیین شد از این قرارند:

 دوستان، رئیس دانشکده و رئیس هیئت مدیره.آقای دکتر غالمحسین کریمی 

  وفائی،  مدیرعامل بنیاد.یندکتر محمّد افشآقای 

 .آقای حمیدرضا امیری، نایب رئیس 

 دار.آقای دکتر حسین وفاپور، خزانه 

 .آقای دکتر عدنان طهماسبی، دبیر 

 البدل.اعضای علی ،آقای دکتر گودرز رشتیانی و خانم دکتر هایده الله 

 بازرس. ،فرآقای دکتر شهرام یوسفی 

 مدیر جرایی و البدلبازرس علی ،آقای بابک سودمند. 

 

 

 

 

 

  تهران دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده حامیان بنیاد اساسنامة

 

 :مقدمه

تعالی و پیروی از سنت انبیای بزرگ الهی و ائمه معصومین علیهم السالم و     استعانت از ذات باری  با

 12ماده  4به استناد تبصره   اندیش و ج فرهنگ حسنه نیکوکاری و ایجاد انگیزه در افراد نیک یدر راستای ترو 

شگاه     سنامه بنیاد دان سا شکد  ، بنيادا ساني   ةحاميان دان شگاه تهران در جهت حمایت از  ادبيات و علوم ان دان

 شود.حاضر تأسیس می ةهای دانشکده بر اساس اساسنامریتها و مأمواهداف، رسالت
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  تعاریف و اهداف كلیات،: اول فصل

 

 و "یاتادب بنیاد "اختصار به تهران دانشگاه انسانی وعلوم ادبیات دانشکده حامیان بنیاد اساسنامه این در -1 ماده

 .شوندمی نامیده "دانشگاه بنیاد" اختصار به تهران دانشگاه حامیان بنیاد

 .است ایران اسـالمی جمهوری موضوعة قوانین چوبراهچ در فعالیت به ملزم و است ایرانی تابعیت دارای ادبیات بنیاد -2 ماده

 .است نامحدود تأسیس، آغاز از ادبیات بنیاد فعالیت مدت -3 ماده

 .است دانشکده محل در آن دفتر و است "المللی بین و ملی" ادبیات بنیاد هایفعالیت ةگستر -4 ماده

 مایتح راستای  در دانشگاه  بنیاد نظارت تحت و است  مستقل  حقوقی و مالی نظر از ادبیات بنیاد -1 تبصره 

 . نمایدمی فعالیت دانشکده از

ــتای در ادبیات بنیاد -2 تبصررره  مجامع و بنیادها با همکاری و تعامل به مجاز خود، اهداف و هافعالیت راس

شابه  خیریة ستگاههای  و سازمانها  سایر  و م شور  خارج و داخل در ذیربط د صالح  رعایت با ک  قوانین و م

 . باشدمی کشور موضوعة

سس  هیأت -5 ماده ضای  از نفر 9 شامل  حداقل ادبیات بنیاد مو سوتان،    علمی، هیأت اع شک   و نیکوکاران پی

 دانشگاه  دبنیا نظارت با و دانشکده  شورای  انتخاب باشد که با می انسانی  علوم و ادبیات دانشکدة  دوستداران 

صویب  از پس تهیأ این. شوند می تعیین سنامه   ت سا  تنظیم و عمومی شورای  اولین برگزاری و ادبیات بنیاد ا

سه    ضای  ،سس مؤ هیأت انحالل از پس و گرددمی منحل صورتجل  ادبیات بنیاد ویژة حامیان عنوان به آن اع

 .گردندمی محسوب

 :هدافا

 ب،جذ ساماندهی نیکوکاران، معنوی و مادی هایحمایت از گیریبهره ادبیات، بنیاد تشکیل از هدف -6 ماده

 رهنگیف و آموزشی علمی، هایزیرساخت گسترش و تقویت در اندیشاننیک و نیکوکاران ترغیب و تشویق

 :است ذیل شرح به دانشکده

 فرهنگ این از گیریبهره و جامعه در صالحات باقیات و وقف اسالمی فرهنگ گسترش و اشاعه -1-6

 ،دانشکده اعتالی و کمی و کیفی توسعة راستای در

 دانشکده، در خیّران ةبهین گذاریسرمایه امر در تسهیل جهت بسترسازی و مشاوره ارائه -2-6

 دانشکده، حامیان و نیکوکاران از جانبههمه حمایت و تقدیر شناسایی، -3-6

 ،آن از بعد و ایشان حیات طول در واقفان و خیّران شرعیة اهداف و نیات اجرای حُسن بر نظارت -4-6

 و تکمیل احداث، جهت در دولتی و مردمی هایکمک جذب برای ریزیبرنامه و گیریتصمیم -5-6

 ،دانشگاه بنیاد همکاری با دانشکده نیاز مورد فضاهای تجهیز
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 با نیکوکاران و اجرایی هایدستگاه سایر ،علوم وزارت هایحمایت و اعتبارات جذب پیگیری -6-6

 ،دانشگاه بنیاد همکاری

 گاهدانش نیکوکاری گذاریسرمایه صندوق تقویت طریق از دانشکده نیازمند دانشجویان از حمایت -7-6

 ،قانونی طرق سایر از ای و

 ،دانشکده رفاهی و فرهنگی ، علمی فیزیکی، توسعة طرحهای از پشتیبانی و حمایت -8-6

 به کمک و دانشکده علمی هیأت اعضای و دانشجویان تحقیقاتی و پژوهشی هایطرح از حمایت -9-6

 ،دانشکده تحقیقاتی مراکز تجهیز

دانش و کارآفرین و خالق دانشجویان بویژه نخبگان و پژوهشگران از معنوی و مادی حمایت -10-6

 ،بنیاندانش هایشرکت تأسیس برای دانشکده آموختگان

 

 :حامیان

 

    ایتحم خود مادی و معنوی کمکهای با را ادبیات بنیاد داوطلبانه که شودمی اطالق افرادی به حامیان -7 ماده

 .کنند می

             اساسنامه این اهداف تحقق جهت در و بوده افتخاری و داوطلبانه ادبیات، بنیاد در بودن حامی -8 ماده

 .باشدمی

 .است دانشکده ادبیات بنیاد مصوب نامهآیین اساس بر حامیان فعالیت و جذب نحوة و شرایط -تبصره

 

 ادبیات بنیاد اركان: دوم فصل

 

 : از عبارتند ادبیات بنیاد ارکان -9 ماده

   بازرسان -3   مدیره هیأت -2  عمومی شورای -1

 

:عمومی شورای  

 شورای .بنياد مديرعامل حاميان، ادبيات، بنياد ةمدير هيأت: از است عبارت عمومی شورای ترکیب -10 ماده

 غیاب در و رئیس نایب وی غیاب در و مدیره تأهی رئیس دعوت به بار یک ساالنه ادبیات بنیاد عمومی

 اطالع یا یالکترونیک پست ،سفارشی پست از استفاده با کتباً مدیره هیأت اعضای از کی هر دعوت به ایشان

  . دهدمی جلسه تشکیل ادبیات، بنیاد طریق از رسانی
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 . باشدمی مالی سال هر پایان از پس ماه 3 حداکثر عمومی شورای تشکیل زمان -1 تبصره

 .گرددمی تشکیل موسس هیأت نماینده دعوت به عمومی شورای اولین -2 تبصره

 سبین اکثریت با آن مصوبات و یافته رسمیت اعضا نیمی از بیش حضور با عادی عمومی شورای -11 ماده

 .است نافذ آرا

 ظرن با و داشته عهده به را جلسه اداره جلسه سنی رئیس عمومی، شورای جلسه اولین ابتدای در -1 تبصره

 .نمایدمی انتخاب را منشی نفر دو و رئیس نایب ،اعضا

 رئیس نرسیدن، نصاب حد به علت به اول نوبت عــادی عمومی شورای تشکیل عدم صورت در -2 تبصره

 قداما بعد ماه یک حداکثر تا دوم نوبت عادی جلسة تشکیل به نسبت اعضا از مجدد دعوت با مدیره تهیأ

. بود خواهد نافذ آرا نسبی اکثریت با آن مصوبات و یافته رسمیت اعضا از تعداد هر با جلسه این که نماید می

 ره دعوت با عمومی شورای ایشان غیاب در ای و رئیس نایب مدیره، هیات رئیس غیبت صورت در همچنین

 . شد خواهد تشکیل مدیره هیأت اعضای از کی

 ای و مدیره تهیأ رئیس ای و مدیره تأهی اعضای از نفر 3 درخواست با العادهفوق عمومی شورای -12 ماده

 با و تشکیل علت، ذکر با و مدیره هیأت عضو 2 با همراه بازرسان ای و عمومی، مجمع اعضای از سوم یک

 .است نافذ حاضران از چهارم سه رای با آن مصوبات و یابدمی رسمیت اعضا سوم دو

 کی نرسیدن، نصاب حد به علت به اول، نوبت العاده فوق عمومی شورای تشکیل عدم صورت در -تبصره

 نصاب حد  به صورت در و شد خواهد تشکیل 12 ماده شرایط همان با العادهفوق عمومی شورای بعد ماه

 .است طرح قابل عادی، عمومی شورای اولین در مذکور دستورجلسه موضوع مجدد نرسیدن

 :باشد می ذیل موارد شامل عادی عمومی شورای وظایف -13 ماده

  ،مدیره هیأت گزارش به رسیدگی و استماع -1-13

   ،بازرسان و مدیره هیأت اعضای انتخابات برگزاری -2-13

   ،کارشناسی بررسی جهت مدیره هیأت برای ارسال و اعضا پیشنهادهای و هاطرح دریافت -3-13

 ،بازرسان مالی گزارش تصویب و استماع -4-13

 .باشدمی العادهفوق عمومی شورای اختیارات از ادبیات بنیاد انحالل پیشنهاد بررسی -14 ماده
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 : مدیره هیأت

 

 نفر کی :از عبارتند اصلی اعضای .است البدل علی عضو 2 و اصلی عضو 5 شامل مدیره تهیأ -15 ماده

 تخبمن نفر سه و دانشکده رئیس شخص ثابت، عضو عنوان به هیأت آن انتخاب به موسس هیأت نماینده

 .شوندمی انتخاب سال سه مدت به که عمومی شورای

 عامل مدیر و مدیره هیأت رئیس نظارت و حضور با عمومی شورای جلسه در مدیره هیأت اعضای -16 ماده

 . شوندمی انتخاب ایشان نمایندگان ای تهران دانشگاه بنیاد

 عضایا توسط دار خزانه و مدیره هیأت دبیر و رئیس نایب رئیس، ،مدیره هیأت جلسه نخستین در -17 ماده

 . شوندمی انتخاب ایشان ةنمایند ای بنیاد عامل مدیر نظارت و حضور با و مدیره هیأت

 آنها از یکی که ،نفر سه حداقل حضور با و تشکیل بار یک هما هر حداقل مدیره تهیأ جلسات -18 ماده

 خواهد افذن آرا کل از مثبت رای سه حداقل با آن مصوبات و یابد می رسمیت ،باشد می رئیس نایب یا رئیس

 .بود

 نگهداری دفتر محل در دبیر مسئولیت با و رسیده اعضا امضای به ،مدیره تهیأ جلسة صورت -19 ماده

 . شودمی

 غیبت منزلة به متوالی، جلسه سه در موجه دلیل بدون ،مدیره تهیأ اعضای از یک هر حضور عدم -20 ماده

 . شودمی وی جایگزین البدل، علی عضو و تلقی دایم

 .ستا مدیره تهیأ عهدة به غایب، فرد توضیحات ارائه از پس غیبت بودن موجه غیر تشخیص -تبصره

 :استزیر  شرح به مدیره تهیأ اختیارات و وظایف -21 ماده

 ،ادبیات بنیاد عمومی شورای مصوبات اجرای -1-21

 یینتع مشیخط و راهبردی هایسیاست اساس بر ادبیات بنیاد هایفعالیت اجرای و ریزیبرنامه -2-21

   ،ادبیات بنیاد عمومی شورای توسط شده

 ،تهران دانشگاه خیرین بنیاد مدیره هیأت و امنا هیأت اعضای پیشنهادهای بررسی -3-21

   ،ادبیات بنیاد مدیره هیأت اعضای هایبرنامه و پیشنهادها بررسی -4-21

 ،تصویب و بررسی جهت عمومی شورای به ارائه و مالی صورتهای تهیة -5-21

 ،باشدیم ادبیات بنیاد همکاران و پرسنل به پاداش و مزایا حقوق، میزان تعیین به مجاز مدیره تهیأ -6-21

 ای و مزایا پاداش، حقوق، دریافت حق عنوانی و قالب هیچ تحت مدیره هیأت اعضای از کیهیچ -تبصره    

 .داشت نخواهند مالی امتیاز
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 قح با ادبیات بنیاد عمومی شورای عضو عنوان به دانشگاه بنیاد ساالنة عمومی مجمع در شرکت -7-21

 .رأی

 

 :بازرسان

 

 بازرس عنوان به نفر دو صالحیت واجد داوطلبان از ،عمومی شورای جلسات برگزاری زمان در -22 ماده

 استعفا، صورت در البدل علی عضو که شوندمی انتخاب سال کی مدت برای البدل علی نفر کی و اصلی

 .شد خواهد وی جایگزین اصلی، بازرس اختیارات و وظایف ایفای و حضور عدم کلی طور به و غیبت

 .است بالمانع بازرسان مجدد انتخاب -تبصره

 اتادبی بنیاد عمومی شورای جلسة تشکیل از قبل را خود ساالنة گزارش هستند ملزم بازرسان -23 ماده

 . نمایند گزارش تهران دانشگاه خیرین بنیاد عامل مدیر به را خود هایبازرسی نتایج و نمایند ارسال

 را ادبیات بنیاد مدارک و اسناد از بازرسی اجازه ،اتفاق به یا جداگانه، طور به زمان، هر در بازرسان -24 ماده

 . دارند

 سابرسح ای حسابرسی موسسه یک خدمات از استفاده به مجاز حسابرسی امور انجام برای بازرسان -1 تبصره

 .است ادبیات بنیاد عهده به آن هزینه که  باشندمی خبره

 .گرددمی تصویب عمومی شورای توسط ساالنه بازرسان الزحمة حق -2 تبصره

 

 فصل سوم: منابع مالی

 

 منابع مالی مجمع شامل موارد ذیل است. -25ماده 

 کند.یموسس به عنوان کمک بالعوض در شروع کار اهدا ممیلیون ریال را هیأت  50مبلغ -25-1

های قرض الحسنه و حق عضویت اعضا که های دریافتی از صندوقهای مردمی و وامهدایا، کمک-25-2

 کند.بنیاد ادبیات تعیین می مدیرهمیزان آن را هیأت 

 .های دریافتی از بنیاد خیرین دانشگاه تهرانکمک-25-3

 .تی از دستگاههای اجرایی و موسسات دولتی و غیر دولتیهای دریافکمک-25-4

 سال مالی بنیاد ادبیات مطابق با سال شمسی است. -26ماده 

شوند و مکاتبات رسمی بنیاد ها در دفتر بنیاد ادبیات نگهداری میها و نوشتهپرونده ،مدارک ةکلی -27ماده 

 نمایند.وی امضا و مهر می ب رئیسئنا ،ا در غیاب ایشانیادبیات را رئیس بنیاد 
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دار با مهر اسناد مالی و تعهدات در بنیاد ادبیات با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس بنیاد و خزانه -28ماده 

 بنیاد معتبر است.

هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ارکان بنیاد ادبیات در صورتی معتبر است که به تصویب شورای  -29ماده 

 بنیاد خیرین دانشگاه تهران رسیده باشد. دیرهمعمومی و هیأت 

 

 تسویه و انحالل:

 

با  دیرهمبنیاد ادبیات بنا به پیشنهاد دو سوم از اعضای رسمی بنیاد و یا دو سوم از اعضای هیأت  -30ماده 

 گردد.العاده منحل میتصویب شورای عمومی فوق

ساب ح ةتی جهت تسویأالعاده تشکیل و هی رای عمومی فوقدر صورت انحالل بنیاد ادبیات، شو -31ماده 

کند این هیأت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات با حضور و نظر نماینده بنیاد تعیین می

 اقدام نماید. ادبيات و علوم انساني ةدانشکددانشگاه نسبت به واگذاری اموال منقول و غیر منقول به 

به تصویب هیأت موسس بنیاد ادبیات  23/4/94تبصره در تاریخ  12ماده و 32این اساسنامه در  -32ماده 

 رسید . 
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 :مسئولیتیاعضاء هیات مدیره دوره های 

 :1398سال 

 جناب آقای دکتر غالمحسین کریمی دوستان، رئیس دانشکده و عضو هیأت مدیره

 رئیس هیأت مدیره و مدیر عاملجناب آقای دکتر محمد افشین وفائی، 

 جناب آقای حاج حمیدرضا امیری، نائب رئیس و عضو هیأت مدیره

 خزانه دار و عضو هیأت مدیرهجناب آقای دکتر حسین وفاپور، 

 جناب آقای دکتر عدنان طهماسبی، عضو هیأت مدیره

 البدلجناب آقای دکتر گودرز رشتیانی، عضو علی

 البدلعضو علیسرکار خانم دکتر هایده الله، 

 فر، بازرس اصلیجناب آقای دکتر شهرام یوسفی

 و مدیر اجرایی البدلجناب آقای بابک سودمند، بازرس علی

 

 

 :1394سال 

 جناب آقای دکتر غالمحسین کریمی دوستان، رئیس دانشکده

 جناب آقای دکتر محسن نجم آبادی، رئیس بنیاد

 بنیادجناب آقای دکتر غالمرضا ظریفیان، خزانه دار 

 جناب آقای مهندس علی اکبری، نایب رئیس هیات مدیره بنیاد

 جناب آقای دکتر احمد حاج بابایی، دبیر بنیاد

 جناب آقای دکتر عدنان طهماسبی، معاون اجرایی دانشکده

 ت علمی دانشکدهآقای دکتر رسول جعفریان، عضو هیأ جناب
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 دکتر محمد افشين وفائي

 يره و مدير عاملدرئيس هيأت م

 عدنان طهماسبي دکتر

 يرهدهيأت م عضو

 دکتر هايده الله

 علي البدل عضو
 دکتر گودرز رشتياني

 علي البدل عضو

 دکتر غالمحسين کريمي دوستان

 ادبيات و علوم انساني رئيس دانشکدة

 وعضو هيأت مديرة بنياد حاميان دانشکده ادبيات و علوم انساني

 فرشهرام يوسفي دکتر

 بازرس

 حسين وفاپوردکتر 

 يرهدهيأت مدار و عضو خزانه

 اميری حميدرضا حاج

 مديره هيأت عضو و رئيس نائب

 سودمند بابک آقای

 اجرايي مدير و البدلعلي بازرس 
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 1398سال  –انتخابات هیات مدیره بنیاد حامیان 

 

 1398سال  –انتخابات هیات مدیره بنیاد حامیان 
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 1398سال  –انتخابات هیات مدیره بنیاد حامیان 


