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 به نام خداوند جان و خرد

 گيالنيمجتهدي  عليبنياد دکترمحمد فرهنگی هنريموسسه  ياساسنامه
 

 ها و موسسات غير تجاري تهراناداره کل ثبت شرکت 21/07/1394تاريخ ثبت:  36982بشماره ثبت: 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 1394آبان  11مورخ  5807شماره مجوز فعاليت: 

 دارايي شرق تهران 411511854359و کد اقتصادي:   14005292410شناسه ملي: 

 ها و دبيرخانه هيأت نظارت بر مراکز فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميممهور به مهر ثبت شرکت
 

 ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و ة ارتقاي سطح دانش و بینش عمومی، اعتالي فرهنگ و هنر کشور،به انگیز: مقدمه

اساس اهداف فرهنگی مصرّحه در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوعه  اسالمی و بر

 این اساسنامه، بینی شده درشرایط پیش طبق مشخصات و تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی و بر ضوابط حاکم بر کشوري و

 د.شوتشکیل می «گيالنيمجتهدي بنياد دکترمحمدعلي موسسه فرهنگی هنري »

 

 کليات، تعاريف، اهداف و موضوع فعاليت :فصل اول        
 

 شود.نامیده می «بنياد»باشدکه براي اختصارذیالً می گيالنيعلي مجتهديبنياد دکترمحمدموسسه فرهنگی هنري  :مؤسسهنام  :1ماده 
 

 انتفاعی است. غیرسیاسی و غیرصنفی تأسیس شده، که با اهداف فرهنگی و مقاصد غیرتجاري، غیر بنيادنوع : 2ماده 
 

 و تابعیت آن ایرانی است.  بنیاد سرمايه: 3ماده
 

ازتاریخ صدور مجوز و ثبت رسمی تا زمانی خواهد بود که مجوز مؤسسة مزبور مورد تأیید وزارت  بنيادمدت فعاليت : 4ماده

جوز مربوط از سوي وزارتخانه مذکور باعث پایان مدت فعالیت ید مئلغو، عدم تمدید یا عدم تأ فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد.

یکن کردن ثبت و ها پس از اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رأساً نسبت به کأن لممؤسسه خواهد شد. اداره ثبت شرکت

 ن به طرق مقتضی اقدام خواهد کرد.اعالم آ
 

  ؛ 22769571؛ تلفن 1951733164 کدپستی؛ 13پالک رحمانی،خیابان  اه قنات،تهران، خیابان شهیدکالهدوز، چهارر :بنیاد نشاني: 5ماده
 

 مؤسسان و با اطالع قبلی و تأیید هیأت رسیدگی به امورمراکز فرهنگی بالمانع است. با تصویب بنیادتغییر نشانی : 6ادهم
 

 به شرح زیر است:  بنیاددارایی و منابع درآمد ، اولیه سرمايه: 7ماده

  آقايریال،  ميليون 20 مبلغبهزاد اشتري آقاي از سوي مؤسسان به قرار:  بنیادریال که در بدو تأسیس ميليون  140 مبلغ: الف

 20مبلغ  نوريزادهمحمدرضا طيبآقاي  ،ریال ميليون 20 مبلغ حميد شريفيآقاي  ،ریال ميليون 20 مبلغ پورحسين انيسي

و آقاي ریال  ميليون 20 مبلغ پورهديحمدحسين مم آقاي ،ریال يليونم 20مبلغ اصيل حسين محجوبي آقاي ،ریال ميليون

 تأمین و تسلیم شد.ریال  ميليون 20مبلغ  ياورزاده اله نعمت
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ها و نهادهاي هاي بالعوض سازمانکمک -3مند کمکهاي افراد عالقه -2 بنیادهاي محل فعالیت -1: بنیاد درآمدمنابع : ب

اعضاي رسمی و  حق عضویت -5  پذیرش موقوفات و استفاده از درآمد آن -4 فراد خیر، بخش خصوصی و اعمومی دولتی،

سایر منابعی که  -7 شودها و نشریات که توسط بنیاد منتشر میکتابالت، خدمات، وها، محصداراییفروش  -6 افتخاري بنیاد

  به تصویب هیأت موسس میرسد.

درآمدي بنياد بعد از تهيه و تصويب هيأت رييسه، با تأييد مجمع عمومي  هاي مالي، معامالتي و منابعتبصره: دستورالعمل

 باشد.االجرا ميالزم
 

 به شرح زیر است:  بنیاداهداف و موضوع فعالیت : 8ماده

  اهداف: :الف

براي افزایش سطح معلومات  گیالنیمندان به مکتب دکترمحمدعلی مجتهديعالقهآموختگان ودانش فاده ازتجربیاتاست .1

 ؛هادانشگاه، دانشجویان، مدیران و استادان آموزان دبیرستانیانشد

 ؛و اعتالي فرهنگ و هنر کشور ارتقاي سطح دانش و بینش عمومی .2

 ؛اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسالمی .3

 سته؛آموزشی واب مراکز درگیالنی مجتهدي دکترو عالقمندان پروردگان دست آموختگان،سازماندهی دانشتالش براي  .4

 ؛آموزش متوسطه و عالی آموختگانو آموزشی بنیاد به دانشفرهنگی  اعطاي جایزه و نشان علمی، .5

آموزش متوسطه و عالی کشور براي اعتالي و نخبگان آموختگان دانش مندان،عالقه هاي مالی ازاعطاي بورسیه و حمایت .6

 بنیاد؛و هنري فرهنگی  علمی،اهداف 

 نام بنیاد؛ هنري و آموزشی و وقف عام به ،مراکز فرهنگیمعنوي تاسیس، تجهیز، حمایت مالی و  .7

فرهنگی، هنري، آموزشی براي ارتقاي سطح  مجتمع و موزهاستانی و محلی به منظور ایجاد همکاري با مقامات کشوري،  .8

 ؛استان گیالن شهرستان الهیجان دردر فرهنگی مردم به ویژه 

 .داف فوق به تصويب هيأت موسس و يا حسب مورد هيأت امناء خواهد رسيدهاي اجرايي هريك از اهتبصره: دستورالعمل

  ها:موضوع فعاليت: ب

 ) تخصصي، عمومي، اعضا و شاگردان دکتر(،هاي اطالعاتيرساني، طراحي سايت، تهيه بانكهاي اطالعطراحي و اجراي نظام .1

، علوم و آموزشيعلمي و هاي فرهنگي هنري، هموسسات عمومي و بخش خصوصي در زمين ،هاايجاد کتابخانه براي سازمان

 معارف قرآني، اسالمي و ايراني،

 ي مسائل فرهنگي، اجتماعي، تاريخي ايران و ساير کشورهاي حوزه تمدني،هاي مستند در بارهمجموعهدآوري و تدوين رگ .2

 ي، علمي، اجتماعي فرهنگي و هنري،هاي پژوهشهاي بنياد و اجراي پروژهانجام مطالعات وتحقيقات مناسب با اهداف وفعاليت .3

ها و ها، سيمينارهاي علمي، آموزشي و فرهنگي و نيز اجرا و همكاري در برپايي نمايشگاهمشارکت در برگزاري همايش .4

 هاي فرهنگي هنري،جشنواره

هاي سينمايي و عرضه و مبادله محصوالت فرهنگي هنري داراي مجوز از قبيل کتاب، مطبوعات، اقالم صوتي و تصويري، فيلم .5

 ، زبان و ادبيات فارسي،هاي فرهنگ و معارف ايراني، اسالمياي مجاز به ويژه در زمينهويدئويي و نيز اقالم رايانه

اي بلند و کوتاه اعم از داستاني، مستند، هاي تصويري، انيميشن و رايانههاي سينمايي، تلويزيوني، رسانهتهيه و توليد فيلم .6

 افزارهاي فرهنگي، هنري، آموزشي، مطبوعاتي متناسب با اهداف بنياد مطابق ضوابط مربوط،يخي و نرمآموزشي، صنعتي و تار
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 هاي فرهنگي، هنري و پژوهشي متناسب با اهداف بنياد،ارائه خدمات پيمان مديريت براي اجراي پروژه .7

آرايي، مطبوعاتي و رسانه، انه، صفحه، رايهاي گرافيكرتي فرهنگي هنري در حوزهاهاي آموزشي مهطراحي و برگزاري دوره .8

 هاي مربوط به خانواده و جوانان،ريزي فرهنگي و آموزشي، مهارتهاي هنري، فيلم و سينما، مديريت و برنامهانواع رشته

الذکر، مجاز مراجع ذيربط و رعايت ضوابط هيات فوقهاي خاص مصوب ازپس از اخذ مجوز فعاليتبنياد اعضاء موسس تبصره: 

 باشند.هاي مزبور ميانجام فعاليتبه 
 

هاي فرهنگی مصوب شوراي و سیاست چوب قوانین و مقررات موضوعه کشورچار در بنیادها و اقدامات کلیه فعالیت: 9ماده

 پذیرد.یمهاي فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام راهبردعالی انقالب فرهنگی و هماهنگ با 
 

باید قبل از ثبت تغییرات با اطالع و تأیید هیأت رسیدگی به امور مراکز  بنیادموضوع و اهداف  هرگونه تغییر در: 10ماده

 د. شوفرهنگی انجام 
 

تواند با رعایت می بنیادشده دراساسنامه، بینیهاي فرهنگی، هنري پیشبه منظور نیل به اهداف و موضوع فعالیت: 11ماده

 د: مقررات مربوط به عملیات زیرمبادرت نمای

 بنیادهاي تهیه و تأمین مواد و کاالهاي مورد نیاز و تدارک وسایل و ابزار کار و تالش به منظور تأمین هزینه . 

 بنیادمالی هاي گذاري و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور باال بردن سطح کارآیی و تواناییسرمایه . 

 اهداف و موضوع اساسنامه.  يمحدوده انعقاد قرارداد و انجام معامالت مجاز در 

 قبول هدایا و اعطاي جوایز به اشخاص.  ،اعتباريمالی و ها و مؤسسات تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص، بانک 
 

ها ومؤسسات دولتی و نهادهاي با وظایف و اختیارات برخی ازسازمان بنیادهاي ها و فعالیتهرگاه انجام و اجراي برنامه: 12ماده

 .انجام و اجراي آن نسبت به کسب مجوز از مراکزذکرشده ذيربط اقدام خواهد شد ، قبل ازها ارتباط داشته باشدرتخانهو وزا عمومی
 

 ارکان اصلي مؤسسه  :فصل دوم       

 به شرح زیر است:  بنیادارکان اصلی و تشکیالت اساسی : 13ماده

 )مؤسسان )مجمع عمومی،  

 ء،هیأت امنا 

 هیأت رئیسه،  

 درییس بنیا، 

 دار،خزانه 

 .بازرس قانونی 
 

 د. رسمیمراکز فرهنگی ، به تأیید هیأت رسیدگی به امور مجمع عمومی ،مؤسسین اولیهاي و عمومی صالحیت حرفه: 14ماده
 

نماید. مؤسس با نمی ادامه عضویت در بنیاد فراهم جهتهیأت مؤسس بنیاد حقی براي وراث قانونی آنان عضویت در: 15ماده

 نمایند.مسئولیت میاختیار و قانونی خود سلب  وراثاساسنامه اقرار و اعتراف بدین موضوع داشته و از امضاي این 
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تا بعد از نماید میدر زمان حیات خود یک نفر را به عنوان جانشین خود به سایر مؤسسین معرفی  ینمؤسس هریک از: 16ماده

غول به کار شده و همکاري با بنیاد را آغاز نماید. در صورتی که تصویب مجمع عمومی به عنوان فرد جایگزین پس از ایشان مش

 پذیرد.رأي توسط مجمع عمومی صورت می 4انتخاب جایگزین حداقل با  ،دزین توسط هریک از اعضا فراهم نشوانتخاب جایگ
 

رهنگی و یا حقوقی هاي علمی، فنفر از شخصیت 4یا  2تصویب هیأت مؤسس تعداد با پس از تشکیل و ثبت بنیاد، : 17ماده

د. عزل، نصب و یا افزایش یا کاهش تعداد اعضاي شونساله براي عضویت در هیأت امنا انتخاب می 2مرتبط را براي یک دوره 

 تصویب هیأت مؤسس خواهد بود. با ءهیأت امنا یانتخاب
 

 شود.به هیأت امنا منتقل می ،تصویب آن هیأت ابرخی از وظایف و اختیارات هیأت مؤسس ب ءشکیل هیأت امنابا ت: 18ماده

ي تشکیل جلسات هیأت امناء مطابق دستورالعملی است که به تصویب هیأت امناء و با حضور وظایف، حدود اختیارات و نحوه

 رسد.اکثریت قاطع هیأت موسس می
 

که به  ايدر دعوتنامه شود.میتشکیل  دار یا بازرس قانونی، خزانهبنیادجلسات مجمع عمومی به درخواست رئیس : 19ماده

ساعت حضور و  ،ارسال خواهد شد، باید دستور جلسهبراي کلیه اعضا هفته قبل از تشکیل جلسه  حداقل یکصورت کتبی و 

 محل جلسه قید شده باشد. 
 

سط دار بنیاد توشامل رییس، نایب رییس و خزانه نفر 3حداقلمتشکل از  ايرئیسهتوسط هیأت  بنیادامور اجرایی : 20ماده

تعداد افزایش و ترکیب یا هیأت رئیسه اعضاي خواهد شد. تغییر  انجام ،شوندسال انتخاب می 3که براي مدتهیأت موسس 

 صورتجلسة تنظیمی توسط مؤسسان خواهد بود. مصوبه و اساس اساسنامه و طبق  برآن 
 

خواهد بود با اکثریت آراي موافق معتبر با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه جلسات هیأت رئیسه: 21ماده

 االجرا خواهد بود. موافق آن است، الزم رئیس بنیادکه  نظر یا اقدامی، رأي و در صورت تساوي آرا
 

 ،کلیه تصمیمات متخذه این هیأتگوست.هیأت مؤسس مسئول و پاسخبرابرمورد تصمیمات منعقده درهیأت رئیسه در :22ماده

 10طی ایشان باشد  خالف نظرمطابق اساسنامه، قوانین و صورتی که انونی بنیاد اعالم شده تا در و بازرس قبه هیأت مؤسس 

 االجراست.صورت تصمیمات مذکور قطعی و الزمدر غیر این اعالم موضع و اتخاذ تصمیم قطعی شود.روز 
 

هاي اهد شد، الزامی است. غیبتتشکیل خو بنیاده در محل در جلسات هیأت کهیأت رئیسه اعضاي هریک از شرکت : 23ماده

 مکرر و یا متوالی هریک از اعضا که موجب اخالل در روندکاري بنیاد شود، براي اتخاذ تصمیم به موسسن اعالم خواهد شد.
 

 توانند اختیاراتداراي تمامی اختیارات الزم قانونی اجرایی بوده و می بنیادعنوان نمایندگان قانونی  به هئیسهیأت ر: 24ماده

 اهم وظایف آنان به شرح زیر است:  .محوله را بین خود تقسیم نمایند

  هاي بنیاد،صورت داراییو تنظیم ، تهیه بنیادحفظ و حراست از اموال  

 ها و وصول مطالبات، پرداخت بدهیبنیادهاي رسیدگی به حساب،  

 ( در ارتباط با امور  اجراي مصوبات مجمع عمومی )بنیادمؤسسان،  
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 پس از تصویب مجمع بنیادی یهاي اجرانامهو شیوه هاها، دستورالعملنامهمالی وتنظیم آیینترازیم بودجه وتهیه وتنظ،  

 حقیقی و حقوقی مطابق مقررات، اجاره و عقد قراردادهاي الزم با اشخاص ها، خرید و فروش،افتتاح حساب در بانک  

 لف دادرسی و ارجاع دعوي به داوري و تعیین داور، طرح و تعقیب دعاوي اعم از حقوقی و جزائی در مراحل مخت

و فصل دعاوي از طریق صلح و  انتخاب وکیل با حق توکیل غیر و اعطاي اختیارات الزم به وکال و عزل آنان، قطع

سازش، پیگیري و انجام تمامی امور و مسائل قضایی، مالیاتی، ثبتی و انجام تمامی اقدامات و تشریفات قانونی و اقدام 

 در حدود ضوابط اساسنامه و اقدامات اجرایی. بنیادها و انجام امور ثبت و انتشار آن به

 شود.یا هیأت امنا به ایشان واگذار می هایی که توسط موسسینسایر وظایف و مسؤلیت  
 

با تواند نیز می ادرئیس بنیتفویض نماید و  رئیس بنیادتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به میهیأت رئیسه : 25ماده

 اختیارات اداري محوله را به وي واگذار نماید. مقام خود انتخاب و قسمتی ازیک نفر را به سمت قائمتصویب مجمع عمومی 
 

دار را عهده بنیادهاي اداري و اجرایی ، مسئولیترییسهعنوان مجري تصمیمات هیأت به بنیاد رئیسبه اینکه با توجه : 26ماده

ها و ایجاد ارتباط و همکاري ها و برنامهند با داشتن حق عزل و نصب کارکنان و اداره و تمشیت امور و تدوین طرحتوااست، می

بدیهی  .اقدامات الزم را انجام دهد بنیادهاي ها درانجام فعالیتحقیقی و حقوقی و جلب مشارکت آن با مسئوالن و اشخاص

 ست. گوو پاسخمسئول ئیسه هیأت رو  هیأت مؤسسدر قبال  رییس بنیاد است
 

اسناد و امور مالی و تهیه گزارش از وضعیت و حسابرسی توانند به منظور بررسی مجمع عمومی( می مؤسسان ): 27ماده

 مطابق اساسنامه و سایر مصوبات مجمع عمومی، شخصی ،رئیسههیأت عملکرد هاي ساالنه و اعالم نظر درباره گزارش حساب

سال از بین خود یا خارج انتخاب نمایند، بازرس نباید از اعضاي  2دو مدت عنوان بازرس اصلی براي به)حقیقی یا حقوقی( را 

 باشد.  رئیسههیأت 
 

 يه سوامور عمومي، مالي، محاسباتي، انحالل و ت :فصل سوم       

شود، مگر ماه همان سال ختم میاز اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند  ،سال مالی جز در مورد انحالل: 28ماده

 گردد.سال اول که از تاریخ تأسیس شروع و به پایان سال ختم می
  

مالی و تعهدآور تمامی اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات : 29ماده

 اعتبار خواهد داشت.  بنیادمهر ممهور به دار و رئیس یا نایب رئیس مشترک خزانهبا امضاي  بنیاد
 

 مقام خود تفویض نماید. را به قائم بنیاداداري تواند امضاي تمام یا قسمتی از اسناد و مکاتبات می رئیس بنیاد: 30ماده
 

مربوط ثبت خواهد  شود، در دفاترمیتعلق گرفته یا بعداً به دارایی آن افزوده  بنیادهایی که به تمامی اموال و دارایی :31ماده

، با تصویب هیأت هاي جاري و قانونیدرآمدي تحصیل شود، پس از وضع هزینه بنیادهاي شد. در صورتی که از محل فعالیت

 د.شخواهد قسمتی از درآمد حاصله براي توسعه و پیشبرد امور بنیاد به عنوان ذخیره احتیاطی، در نظر گرفته  رییسه
 



 هيأت موسس مضاءا ياورزاده     الهنعمت   پور محمدحسين مهدي    اصيلنوري    حسين محجوبيزادهحميد شريفي     محمدرضا طبيب پور  نيسيبهزاد اشتري   حسين ا 
 

نخواهد بود و عضو جانشین  بنیادو مدیرعامل موجب انحالل هیأت رئیسه چند نفر از مؤسسان یا فوت یا حجر یک یا : 32ماده

تأیید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و طی مراحل قانونی از جمله یف محوله را تا معرفی عضو جدید ایا سایر اعضاء وظ

اموال دارایی و لیکن  .معرفی عضو جدید نخواهند داشت درهیچگونه حقی انجام خواهند داد. ورثه یا قیم متوفی یا محجور 

 د. شخواهد هاي بنیاد استفاده براي توسعة فعالیتبعد از پرداخت مطالبات احتمالی وي، در بنیاد، مربوط به متوفی و محجور 
 

جلسه اول حضور درپذیر خواهد بود و در صورتی که مؤسس امکانهیأت تمامی اعضاي رأي موافق  اب بنیادانحالل : 33ماده

نفر  3سهاز  کمترکه آن به شرط دوسوم اعضائ موسس که صاحب اکثریت سرمایه نیزباشند، رأي میسرنشودتمامی اعضا 

یا  اعضاءبین  )مجمع عمومی( ازاي به انتخاب مؤسسانیهصف، مدیرتبنیاد زمان با انحاللنباشند مالک و معتبر خواهد بود. هم

رسیدگی  بنیادهاي دیون و تمامی اموال و دارایی ،یه موظف است به حساب مطالباتصفتشد. مدیردخارج از اعضاء تعیین خواه

ماید. مؤسسان ها اقدام و گزارش نهایی را به مؤسسان)مجمع عمومی(تسلیم نو نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهی

 ند نمود. ها اخذ تصمیم خواهاموال و دارایی يباقیمانده ي)مجمع عمومی( درباره
 

به یکی از بنیادها و با توجه به میزان سرمایه به تشخیص هیأت موسس، در صورت انحالل آن،  بنیادهاي و داراییاموال : 34ماده

 .یافتخواهد یا مؤسسات فرهنگی و یا مراکز خیریه انتقال 

  

ا تنظیم صورتجلسه نام و مشخصات ب، مؤسسین باید توسط مجمع عمومی بنیادانحالل اتخاذ تصمیم براي پس از : 35ماده

صورت پذیرد.  بنیادیکن کردن ثبت لمبه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اعالم تا اقدام مقتضی براي کأنمدیر تصفیه را 

مؤسسین در برابر اشخاص ثالث مسئولیت لیکن شود؛ منحل تلقی میبراي ادامه فعالیت از تاریخ تنظیم صورتجلسه  بنیاد

 دنبال خواهدشد. 31شت وتا اتمام مسؤلیت مدیرتصفیه وتأییدهیأت موسس، اقدامات قانونی مذکور در مادهخواهند دا تضامنی
 

ها وسایر تغییرات باید فعالیت ي، تغییر مؤسسان، تغییرزمینهنشانیهرگونه تغییر واصالح مفاد اساسنامه ازقبیل تغییر: 36ماده

پس از تأیید هیأت رسیدگی به و یا حسب مورد هیأت رییسه بوده و  ینمؤسس يهساس اساسنامه مصوب و طبق صورتجلسا بر

 امور مراکز فرهنگی صورت پذیرد.

  

اي و تأیید نهایی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، فقط از طریق تمامی تغییرات پس از طی مراحل اساسنامه: 37ماده

 د. شوها براي ثبت تغییرات اعالم میبه اداره ثبت شرکت نريدبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و ه
 

ات قانونی مقرربرابر مصوبات هیأت موسس مطابق اساسنامه و بینی نشده درباره مسائلی که در این اساسنامه پیش: 38ماده

 خواهد شد.رفتارشوراي عالی انقالب فرهنگی  مؤسسات غیرتجاري و ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی مصوبحاکم بر

 

  مؤسسهیأت  20/04/1394در جلسه مورخ تبصره ذیل آن  3و ماده  83فصل مشتمل بر  3 سهاین اساسنامه در 

 با حضور تمامی اعضا قرائت و به اتفاق آراء تصویب شد.  گيالنيمجتهدي دکترمحمدعلي بنياد موسسه فرهنگی هنري 


