بنام خدای رحمان و رحیم
اساسنامه صندوق مهربانی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
من اصبح و لم یهتم بامورالمسلمین فلیس بمسلم( .رسول خدا محمد مصطفی ص )
بــنی آدم اعضـــای یــکدیــگرنـــد

کــه در آفــــــرینش زیــــک گــوهـــرنـد

چـو عضــــوی بــــــدرد آورد روزگار

دگـــــر عضــــــوهــا را نـــمانـد قـــرار

تــو کـز محــنت دیــگـران بـیغمــی

نشـــــــایـــد که نــــامت نــهــند آدمــی

سپاس رازق بیچونی را که مرغ زندگی بر فراز دریای مواهبش به پرواز در میآید و همه جنبندگان کره ارض روزیخوارسفره بیکرانه
نعمتهای اویند  .و هم اوست که همه ما را به نیکی و احسان سفارش و پاداش هر نیکی و احسان را در سرای جاوید وعده فرمود .ما نیز
به یمن حضور در این مرکز علمی و پرداختن به امر آموزش و تحقیق خدای را شاکریم و به شکرانه این نعمت و به سفارش آن یگانه
هستیبخش قصد آن داریم تا در حد بضاعت خویش با زالل نیکی و جوانمردی نهال مهربانی و انساندوستی را آبیاری کنیم و با هر
سبد میوهاش هر چند کوچک دلی را شاد بنماییم و مرهم بر زخم عزیزی بگذاریم .برآنیم تا به حکم انسانبودن دست یاری و امداد به
سوی جمع کوچکی از مددخواهان دراز کنیم و بخشی از سنگینی کوله بار سنگین معیشت را از دوش آنان برداریم .باشد که سیاهی غم
از دلی دردمند بشوییم و نور شادی و لبخند را بر صفحه آن بتابانیم .به فرموده خدای سبحان این از نشانههای نیکان و خدا دوستدار
نیکان است .به امید آ نروزی که هزینه های زندگی هیچ قامتی را خمیده نسازد و درد معیشت هیچ قلبی را نیازارد ما جمعی از اعضای
هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل صندوق مهربانی با اساسنامهای به شرح ذیل تاسیس مینماییم .باشد که مرضی حی
سبحان باشد.
 -1نام :صندوق مهربانی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که تشکلی است مهربانیکه به اختصار در این
اساسنامه صندوق نامیده میشود.
 -2محل صندوق :دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل میباشد.
 -3اهداف صندوق :اعطاء کمک های بالعوض به کارکنان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اعم از رسمی ،قراردادی ،شرکتی و نیز
کارکنان روزمزد با سابقه حداقل  3ماه کار در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل میباشد
تبصره  :به تناسب استطاعت و به تشخیص کمیته اجرایی همه کمک و یا بخشی از آن به وام قرضالحسنه تبدیل میگردد.
 -4عضویت :تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اعم از رسمی قراردادی و بازنشسته به شرط پرداخت
حق عضویت میتوانند به عضویت صندوق درآیند.
 -5بودجه صندوق :از طریق پرداخت حق عضویت اعضا ،هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تأمین می شود.
تبصره :1اشخاص غیر عضو هیئت علمی و نیز موسسات حقوقی در صورت تمایل میتوانند کمکهای خود را به این صندوق واریز
نمایند.
تبصره  :2کلیه وجوه صندوق نزد یکی از بانکها یا موسسات مالی رسمی کشور و در حسابی که بنام اعضاء کمیته اجرایی افتتاح
میگردد ،نگهداری میشود

 -6ارکان صندوق :ارکان صندوق عبارتند از  -1:مجمع عمومی  -2کمیته اجرایی  -3بازرس
 -7مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در صندوق است که به صورت عادی یک باردر سال تشکیل می شود.
 -8مجمع عمومی به دعوت کمیته اجرایی تشکیل خواهد شد .برای رسمیت جلسه حضور نصف بعالوه یک نفر اعضا و جهت تصویب هر
موضوع رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد .در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضران به حد نصاب نرسد ،جلسه دوم با
فاصله  15روز تشکیل و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت

تبصره :مجمع عمومی فوقالعاده با همان تشریفات و وظایف مجمع عمومی عادی در هر موقع و به درخواست کمیته اجرایی و یا یک سوم
اعضا تشکیل خواهد شد.
 -9وظایف مجمع عمومی :
الف -انتخاب اعضای کمیته اجرایی و بازرس،
ب -استماع و رسیدگی به گزارش کمیته اجرایی و بازرس،
ج -تعیین خط مشی کلی صندوق،
د -بررسی و تصویب پیشنهادات کمیته اجرایی،
ه  -تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه و
ی -بررسی تصویب انحالل صندوق.
 -11مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی اداره می شود.
 -11صندوق دارای کمیته اجرایی مرکب از  3نفر عضو اصلی و یک عضو علیالبدل خواهد بود
تبصره  :در صورت استعفا یا فوت هر یک از اعضای کمیته اجرایی عضو علی البدل برای مدت با قیمانده کمیته اجرایی بجای عضو
اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
 -12مجمع عمومی ،کمیته اجرایی را برای مدت  2سال انتخاب خواهد نمود .انتخاب مجدد اعضای کمیته اجرایی برای دوره های بعدی
بالمانع است.
 -13کمیته اجرایی مسئول رسیدگی به درخواستهای کمکهای اعطائی بوده و در خصوص قبول یا رد درخواست با توجه به مفاد این
اساسنامه تصمیم خواهد گرفت.
-14مجمع عمومی عادی  1نفررا بعنوان بازرس برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود.
تبصره :انتخاب مجدد بازرس بالمانع است.
-15وظایف بازرس بشرح زیر است:
الف  -بررسی اسناد و اوراق مالی صندوق و تهیه گزارش برای مجمع عمومی،
ب  -مطالعه گزارش ساالنه کمیته اجرایی اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد صندوق برای اطالع مجمع عمومی،
ج  -گزارش هرگونه تخلف کمیته اجرایی از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
 -16بازرس میتواند در جلسات کمیته اجرایی شرکت کند ولی حق رای ندارد و هر گونه مدارک مورد نیاز باید در اختیار وی قرار گیرد
 -17اعضاء کمیته اجرایی و بازرس در قبال فعالیت خود هیچگونه حق الزحمه ،پاداش ،هدیه ونظایر آن دریافت نمی نمایند.

 -18تسهیالت صندوق :کمک به افراد نیازمند بصورت بالعوض و یا قرضالحسنه صرفا در زمینههای ازدواج ،بیماری ،آموزش و
نیز فوت با تصویب کمیته اجرایی انجام میگیرد.
تبصره  :1در صورت فوت یکی از کارکنان این کمک در صورت لزوم میتواند به خانوادهاش پرداخت گردد.
تبصره :2سقف تسهیالت در هر سال به پیشنهاد کمیته اجرایی و با تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.
تبصره  :3درخصوص کمک برای درمان تسهیالت پرداختی تا دو بار به تشخیص کمیته اجرایی قابل تکرار خواهد بود.
تبصره :4در صورتی که صندوق بیش از  %41در آمد ساالنه موجودی داشته باشد کمیته اجرایی میتواند تا  %51آنرا در موارد خاص
پیشبینی نشده مانند بالیای طبیعی وتصادف هزینه نماید.
-19انحالل :در صورت انحالل صندوق طبق تصویب مجمع عمومی ،کلیه دارایی آن پس از تصویب مجمع به یکی از موسسات نیکوکاری
معتبر نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) ،سازمان بهزیستی و نظایر آن بخشیده می شود.
این اساسنامه در  19ماده و  11تبصره درجلسه مجمع عمومی مورخ  1386/12/14تصویب شد.

موارد اضافه شده در جلسه مورخه  1312/12/11مجمع عمومی
 -1کمک به همکاران زن سرپرست خانوار شاغل در دانشگاه تابع ماده  18این اساسنامه نبوده و در هر مورد به تشخیص
کمیته اجرایی میتوانند کمک دریافت نمایند.
 -2در موارد خاص و بنا بر تشخیص کمیته اجرایی دانشجویان نیز میتوانند از کمکهای صندوق بهرهمند گردند.
 -3سقف کمک برابر  12111111ریال تعیین گردید.
موارد اضافه شده در جلسه مورخه  1314/12/24مجمع عمومی
 -1نام صندوق به " صندوق مهربانی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل" تغییر یافت.
 -2صندوق دانشجویان نیازمند به کمک را مورد توجه بیشتری قرار دهد.

