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 الرحیم الرحمن هللا بسم
 

  تهران دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشکده بنياد حاميان اساسنامه
 

 :مقدمه
تعاال    يیار ا از ساات انییاا  بالیی الاا    اصمای  علاه ین سالایام السا      ی با استعانت از ذات باای 

 12 اا ر  4انایی    بای اساتاا  تیلارر ج فرهاگ حسای نیکهکاای    ایااا  انزیالر  ی افارا  نیا ییاستا  تر 
 ی جات حمایات   انشزار تاران دانشکده ادبيات و علوم انساني حاميانبنياد، اساساا ی بایا   انشزار

 شه .ها   انشکیر بر اساس اساساا ی حاضر تأسیس   ها    أ هییتاز اهیاف، یسالت
 
 

  تعاریف و اهداف ،كليات: اول فصل
 

   "بایا  ا بیات "اختلای بیا بیات  ساله  انساني  انشزار تاران   انشکیر بایا  حا یان اساساا ی این  ی -1 ماده
 .ینشه ي نا ییر اختلای "بایا   انشزار"بایا  حا یان  انشزار تاران بی 

    يااس جماهیا  هضهسی قهانین چهبیچا  ی فعالیت بی  الل    است ايراني تابعیت  ایاا بایا  ا بیات -2 ماده
 .است ايران
 .است نا حی   تأسیس، آغاز از بایا  ا بیات فعالیت  یت -3 ماده
 .است  انشکیر  حل  ی آن  فتر   است" المالال  بین    ال " بایا  ا بیات ها فعالیت  گسترر -4 ماده

 حمايات یاساتاا  ی  انشزار بایا  نظایت تحت   است  ستقل حقهق     ال  نظر از بایا  ا بیات -1 تبصره
 . نمایی   فعالیت  انشكیر از

  ااا  بایا هاا    باا   همكاایا تعا ال بای  اااز خاه ، اهایاف   هافعالیت یاستا   ی بایا  ا بیات -2 تبصره
  هضهسی قهانین    لالح یسایت با كشهی خایج    اخل ذيربط  ی  ستزاهااا  سایر ساز اناا     شابی خیريی
 . باشی   کشهی
   نخیارا يیشکساهتان، سالما ، هیاأت اسضاا  از نفار 9 شاا ل حایاقل بایاا  ا بیاات  هسس هیأت -5 ماده

  انشزار بایا  نظایت با    انشکیر شهیا  انتخاب باشی کی با   انساني ساله    ا بیات  انشکیر   ستیایان
 تاظایم   سماه   شاهیا  ا لاین برگالای    بایا  ا بیات اساساا ی تلهیب از يس . اين هیاتینشه   تعیین

 حا یاان  يا ر بایاا  ا بیاات سااهان بی آن اسضا  ، هسس هیأت نح لا از يس   گر         احل صهیتاالسی
 .گر نی    حسهب

 
 
 :هدافا

 سا انیه  ن، اقفا   نخیّرا  عاها    ا ا هااحمایت از گیرابارر ،بایا  ا بیات تشكیل از هیف -6 ماده
   آ هزش  سالم ، ها زیرساخت گسترش   تقهیت  ی انیيشاننیك   نیکهکایان ترغیب   تشهيق جذب،

 :است ذيل شرح بی  انشکیر فرهاز 
  ی فرهاگ این از گیر بارر   جا عی  ی صالحات باقیات    قف اس    فرهاگ گسترش   اشاسی -1-6

  انشکیر است     کم    کیف  تهسعی یاستا 
   انشکیر  ی نخیّرا  بایای گذایاسر ايی ا ر  ی تسایل جات بسترسازا    شا یر ایاصی -2-6
    انشکیر حا یان   ن اقفا ن،خیّرا از جانیی همی حمايت   تقیير شااسایي، -3-6
  آن از بعی   ایشان حیات طهل  ی ن اقفا   نخیّرا شرسیی اهیاف   نیات اناا  ُحسن بر نظایت -4-6
 تاایل   تکمیل احیاث، جات  ی   لت     ر    ها کم  جذب برا  ییل برنا ی   گیراتلمیم -5-6

  انشزار بایا  همکای  با  انشکیر نیاز  هی  فضاها 
 بایا  همکای  با خیّر   اجرای  ها  ستزار سایر  ،ساله   زایت  هاحمایت   استیایات جذب يیزیر  -6-6

  انشزار
 ای    انشزار نیکهکای  گذای سر ایی صای ق تقهیت طریق از  انشکیر نیاز ای  انشاهیان از حمایت -7-6
 قانهن  طرق سایر از
  انشکیر یفاهي   فرهاز  ، سالم  فیلیک ، تهسعی طرحاا  از يشتییان    حمایت -8-6
 بی کم     انشکیر سالم  هیأت اسضا     انشاهیان تحقیقات    ي  هش  ها طرح از حمایت -9-6

 .  انشکیر تحقیقات   راکل تاایل
  ان    کایآفرین   خ ق  انشاهیان بهی ر نخیزان   ي  هشزران از  عاه     ا   حمایت -10-6

 بایان  ان  ها شرکت تأسیس برا   انشکیر آ هختزان
 

 :حاميان
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 خه   ا      عاه  کمکاا  با یا بایا  ا بیات  ا طالیانی کی شه    اط ق افرا   بی حا یان -7 ماده
 .کاای       حمایت

  ي اساساا ی این اهیاف تحقق جات  ی   به ر افتخای     ا طالیانی ،بایا  ا بیات  ی حا ي به ن -8 ماده
 .باشی

 .است  انشکیر بایا  ا بیات  لهب نا ی آیین اساس بر انحا ی فعالیت   جذب نحهر   شرایط -تبصره
 

 بنياد ادبيات ارکان: دوم فصل
   بازیسان -3  یيرر هیأت -2 سمه ي شهیا  -1: از سیایتای بایا  ا بیات ایکان -9 ماده

 
 

:عمومي شورای  

شهیاا  .بنياد مديرعامل ان،حامي ،بنياد ادبيات مديره هيأت: از سیایتای سمه ي شهیا  ترکیب -10 ماده
 ایشان غیاب  ی   یصیس نایب    غیاب  ی   هیات  یيرر یصیس  سهت بی بای يك ساالنیسمه ي بایا  ا بیات 

 اط ع يا الکتر نیک  يست ،کتی  سفایش  يست از استفا ر با  یيرر هیأت اسضا  از  ی هر  سهت بی
  .  هی  ي جالسی تشكیل ،بایا  ا بیات طریق از یسان 
 . باشی ي  الي سال هر يايان از يس  ار 3 حیاکثر سمه ي شهیا  تشكیل ز ان -1 تبصره
 .گر     تشکیل  هسس هیأت نمایایر  سهتی ب سمه   شهیا  ا لین -2 تبصره

 
 آیا نسیي اكثريت با آن  لهبات   يافتی یسمیت اسضا نیم  از بی  حضهی با سا ا سمه ي شهیا  -11 ماده
 .است نافذ

 با    اشتی سایر بی یا جالسی ا ایر جالسی سا  یصیس سمه   شهیا  جالسیا لین  ابتیا   ی -1 تبصره
 .نمایی   انتخاب یا  اش  نفر      یصیس بناي ،اسضا نظر

 یصیس نرسیین، نلاب حی بی سالتی ب ا ل نهبت سااا ا سمه ي شهیا  تشكیل سی  صهیت  ی -2 تبصره
  ي اقیا  بعی  ار يك حیاكثر تا     نهبت سا   جالسة تشكیل بی نسیت اسضا از  ای   سهت با هیات  یيرر

. به  خهاهی نافذ آیا نسیي اكثريت با آن  لهبات   يافتی یسمیت اسضا از تعیا  هر با جالسی اين كی نمايی
  ی هر  سهت با شهیاا سمه ي ایشان غیاب  ی ای   یصیس نایب ،هیات  یيرر یصیس غییت صهیت  ی همچاین

 . شی خهاهی تشکیل  یيرر هیأت اسضا  از
 

 يك ای   هیات  یيرر یصیس ای    یيرر هیات اسضا  از نفر 3  یخهاست با العا رفهق سمه ي شهیا  -12 ماده
 سه     با   تشكیل سالت، ذكر با    یيرر هیأت سضه 2 با همرار بازیسان ای   سمه ي،  ام  اسضاا از سه 
 .است نافذ نحاضرا از چاای  سی یاا با آن  لهبات   يافتی یسمیت اسضا

  ار يك ،نرسیین نلاب حی بی التبی س ،ا ل نهبت العا ر فهق سمه ي شهیا  تشكیل سی  صهیت  ی -تبصره
 نرسیین نلاب حی  بی صهیت  ی   شی خهاهی تشكیل 12  ا ر شرايط همان با العا رفهق شهیاا سمه ي بعی

 .است طرح قابل سا ا، سمه ي شهیاا ا لین  ی  ذكهی جالسی ستهی  هضهع  ای 
 

 :باشی  ي ذيل  های  شا ل سا ا سمه ي شهیا   ظايف -13 ماده
   یيرر هیأت گلایش بی یسییگ    استماع -1-13
  بازیسان    یيرر هیأت اسضاا انتخابات -2-13
  کایشااس  بریس  جات  یيرر هیأت برا  ایسال   اسضا هاايیشااا    هاطرح  ییافت -3-13
 بازیسان  ال  گلایش تلهیب   استماع -4-13
 .باشی ي العا رفهق سمه   شهیا  اختیایات از بایا  ا بیات انح ل يیشااا  بریسي -14 ماده

 
 : مديره هيأت
 نفر  ی :سیایتای از اصال  اسضا است. الییل يسال سضه 2   اصالي سضه 5 شا ل  یيرر هیات -15 ماده

  اتخب نفر سی    انشکیر یصیس شخص ،ثابت سضه ساهان بی هیأت آن انتخاب بی  هسس هیأت نمایایر
 .گر نی ي انتخاب سال سی  یت بی کی سمه   شهیا 

 سا ل  ییر    ییرر هیأت یصیس نظایت حضهی با سمه   شهیا  جالسی  ی  یيرر هیأت اسضا  -16 ماده
 . شهنی   انتخاب ایشان نمایایگان ای تاران  انشزار بایا 
 اسضا  تهسط  ای خلانی    یيرر هیأت  بیر   یصیس نایب یصیس، ، یيرر هیأت جالسی نخستین  ی -17 ماده
 . شهنی   انتخاب ایشان نمایایر ای بایا  سا ل  ییر   نظایت حضهی با    یيرر هیأت
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 یصیس آناا از يكي كی ،نفر سی حیاقل حضهی با   تشكیل بای يك ر ا هر حیاقل  یيرر هیات جالسات -18 ماده
 .به  خهاهی نافذ آیا كل از  ثیت یاا سی حیاقل با آن  لهبات   يافتی یسمیت ،باشی یصیس نايب يا

- ي نزایایا  فتر  حل  ی  بیر  سئهلیت با   یسییر اسضا ا ضاا بی ، یيرر هیات جالسی صهیت -19 ماده

 . گر  
 غییت  اللی بی  تهالي، جالسی سی  ی  هجی  لیل بی ن ، یيرر هیات اسضاا از يك هر حضهی سی  -20 ماده
 . شه  ي  ا جايزلين الییل، سالي سضه   تالقي  ایم

 .است  یيرر هیات سایر بی غايب فر  تهضیحات ایاصی از يس غییت به ن  هجی غیر تشخیص -تبصره
 

 :است ذیل شرحی ب  یيرر هیات اختیایات    ظايف -21 ماده
 بایا  ا بیات سمه   شهیا   لهبات اجرا  -1-21
 تعیین  ش خط   یاهیر   ها سیاست براساس بایا  ا بیات ها فعالیت اجرا    ییل برنا ی -2-21

  بایا  ا بیات سمه   شهیا  تهسط شیر
 خیرين  انشزار تاران بایا   ییرر هیأت   ا اا هیأت اسضاء يیشااا هاا بریس  -3-21
  بایا  ا بیات  یيرر هیأت اسضا  هاابرنا ی   يیشااا هاا بریسي -4-21
 تلهیب   بریس  جات سمه   شهیا  بی ایاصی    ال  صهیتاا  تایی -5-21
 .باشی ي بایا  ا بیات همکایان   يرسال بی يا اش    لايا حقهق،  یلان تعیین بی  ااز  یيرر هیات -6-21
 ای    لایا يا اش، حقهق،  ییافت حق ساهان    قالب هیچ تحت  یيرر هیأت اسضا  از  ی هیچ -تیلرر    

 . اشت نخهاهای یا  ال  ا تیاز 
 
 حق ا بیات با بایا  سمه  شهیاا  سضه ساهان بی  انشزار بایا  ساالنی سمه    ام   ی شرکت -7-21

 یأ 
 

 :بازرسان
 بازیس ساهان بی نفر    ص حیت  اجی  ا طالیان بین از ،سمه   شهیا  جالسات برگلای  ز ان  ی -22 ماده
 استعفاء، صهیت  ی الییل سال  سضه کی شهنی    انتخاب سال  ی  یت برا  الییل سال  نفر  ی   اصال 
 .شی خهاهی    جایزلین اصال ، بازیس اختیایات    ظایف ایفا    حضهی سی  کال  طهی بی   غییت

 .است ب  ان  بازیسان  ای  انتخاب -تبصره
 

 ایسال بایا  ا بیات سمه   شهیا  جالسی تشکیل از قیل یا خه  ساالنی گلایش  الل ای بازیسان -23 ماده
 . نمايای گلایش تاران  انشزارخیرين  بایا  سا ل  ییر بی یا نتايج   ير اختی بازیسي اناا  بی   نمایای
 یا بایا  ا بیات  یایک   اساا  از بازیس  اجازر ،اتفاق بی يا جیاگانی، طهی بی ز ان، هر  ی بازیسان -24 ماده
 .  اینی

 خیرر حسابرس ای حسابرس   هسسی از استفا ر بی  ااز حسابرس  ا هی اناا  برا  بازیسان -1 تبصره
 .است بایا  ا بیات سایر بی آن هلیای کی  باشای  

 .گر     تلهیب سمه   شهیا  تهسط ساالنی بازیسان اللحمی حق -2 تبصره
 
 

 فصل سوم: منابع مالی
 .است ااب   ال   ام  شا ل  های  ذیل  -25ماده 
 .كای هیأت  هسس بی ساهان کم  ب سهض  ی شر ع کای اهیا   یا یالیهن ییال  50 یالغ  -1
  حق سضهیت اسضا کی ها  قرض الحسای ها   ییافت  از صای قها   ر       ا هیایا، کم  -2

 ی.كاتعیین    بایا  ا بیات  یيررهیأت  یا  یلان آن
  انشزار تاران خیرين ها   ییافت  از بایا کم  -3
  لت  ستزاهاا  اجرای     هسسات   لت    غیر  ها   ییافت  از کم  -4
 .است طابق با سال شمس   بایا  ا بیاتسال  ال   -26ماده 

 
بایا  شهنی    کاتیات یسم  نزایای     بایا  ا بیاتير نیر ها   نهشتی ها  ی  فتر  ،کالیی  یایک -27ماده 
 ی.نمايا    ار    ا ا ضاب یصیس نا ،ا  ی غیاب ایشانی بایا یصیس  یا ا بیات
  خلانی  ای با  ار  بایا با ا ضا  ثابت  ییرسا ل یا یصیس  بایا  ا بیاتاساا   ال    تعایات  ی  -28ماده 
  عتیر است. بایا 

 ی صهیت   عتیر است کی بی تلهیب  بایا  ا بیاتهرگهنی تغییر   ی  فا  اساساا ی   ایکان  -29ماده 
  انشزار تاران یسییر باشی. خیرين بایا   ییررشهیا  سمه     هیأت 
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 تسویه و انحالل:

با   یيررهیأت  ا  یا    سه  از اسضا بایا یسم   اباا بی يیشااا     سه  از اسضا بایا  ا بیات -30ماده 
 .گر  العا ر  احل   سمه   فهق شهیااتلهیب 

 حساب، شهیا  سمه   فهق العا ر تشکیل   هیئت  جات تسهیی بایا  ا بیات ی صهیت انح ل  -31ماده 
این هیئت  هظف خهاهی به  يس از ا ا   یهن    صهل  طالیات با حضهی   نظر نمایایر بایا   كایتعیین  ي

 اقیا  نمایی. دانشکده ادبيات و علوم انساني انشزار نسیت بی  اگذای  ا هال  اقهل   غیر  اقهل بی 
 

ا بیات تلهیب    ی  بایا  ی هیأت  هسس  23/4/94تیلرر  ی تاییخ  12 ا ر   32اساساا ی  ی  این -32ماده 
بی تلهيب هیأت ا ااء  1394../../تلهیب    ی تاییخ  بایا   انشزار  ییرربی تلهيب هیأت  1394../../تاییخ 

 بایا   انشزار تاران یسیی . 


