آییننامه گروه سمپادیهای یزدی مقیم تهران )(۰۲۱
فصل اول :کلیات
ماده  .۱نام مﺠمﻮﻋه »گروه سمپادیهای یزدی مقیم تهران« است که در این آییننامه به اختصار »گروه  «۰۲۱نامیده
مﯽشﻮد.

ماده  .۲گروه  ۰۲۱زیرمﺠمﻮﻋه »انﺠمن دانشآمﻮختگان استعدادهای درخشان« و تابع اساسنامه آن و قﻮانین جمهﻮری
اسﻼمﯽ ایران است.

ماده  .۳اهداف گروه  ۰۲۱ﻋبارتند از:

 تﺴهیل و تقﻮیت ارتباط دانشآمﻮختگان مراکز استعدادهای درخشان یزد تﻼش در جهت رشد اجتماﻋﯽ و فرهنگﯽ اﻋضای گروه -اجرای برنامههای اجتماﻋﯽ ،فرهنگﯽ ،آمﻮزشﯽ و تفریحﯽ برای اﻋضای گروه

فصل دوم :ارکان
ماده  .۴ارکان گروه  ۰۲۱ﻋبارتند از :اﻋضاء ،هیاتاجرایﯽ و بازرس.

الف -اﻋضاء
ماده  .۵کلیه دانش آمﻮختگانﯽ که سابقه تحصیل در مراکز سمپاد یزد داشته و ساکن تهران باشند ،اﻋضای گروه ۰۲۱
قلمداد مﯽشﻮند.
ماده  .۶مﺠمع ﻋمﻮمﯽ اﻋضاء ﻋالﯽترین مرجع تصمیمگیری درباره گروه  ۰۲۱است که جلﺴات آن به صﻮرت ﻋادی یا
فﻮقالعاده برگزار مﯽشﻮد.

ماده  .۷جلﺴات ﻋادی مﺠمع ﻋمﻮمﯽ به صﻮرت سالیانه )ترجیحا در اسفندماه( و جلﺴات فﻮقالعاده در هر زمان با

درخﻮاست اکثریت هیاتاجرایﯽ ،یا بازرس ،یا حداقل  ۲۰نفر از اﻋضاء تشﮑیل مﯽشﻮد.
ماده  .۸وظیفه اطﻼعرسانﯽ و برگزاری مﺠمع ﻋمﻮمﯽ برﻋهده هیاتاجرایﯽ است.

تبصره .در صﻮرتﯽ که هیاتاجرایﯽ در برگزاری مﺠمع ﻋمﻮمﯽ سالیانه یا فﻮقالعاده کﻮتاهﯽ کند ،بازرس و اﻋضاء
باید به هیاتاجرایﯽ تذکر دهند .اگر بعد از سپری شدن یک ماه از تاریخ تذکر ،هیاتاجرایﯽ همچنان از برگزاری
مﺠمع استنﮑاف ورزد ،بازرس یا پنج نفر از اﻋضاء مﯽتﻮانند رأسا اقدام به برگزاری مﺠمع کنند.
ماده  .۹زمان و مﮑان جلﺴات مﺠمع ﻋمﻮمﯽ باید حداقل  ۱۰روز قبل از تاریخ برگزاری ،به اطﻼع اﻋضاء برسد .در غیر
این صﻮرت فاقد رسمیت است.

ماده  .۱۰برای رسمیت یافتن جلﺴات مﺠمع ﻋمﻮمﯽ ،حضﻮر حداقل  ۲۰نفر از اﻋضاء ضرورت دارد.
تبصره .در صﻮرتﯽ که تعداد شرکتکنندگان در جلﺴه به حدنصاب نرسد ،جلﺴه مﺠددی به فاصله حداکثر دو ماه
برگزار مﯽشﻮد و با هر تعداد شرکتکننده رسمیت خﻮاهد داشت.
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ماده  .۱۱وظایف و اختیارات مﺠمع ﻋمﻮمﯽ اﻋضاء ﻋبارتند از:

 انتخاب اﻋضای هیاتاجرایﯽ و بازرس )اصلﯽ و ﻋلﯽالبدل( با رای اکثریت نﺴبﯽ اﻋضای حاضر نظارت بر ﻋملﮑرد هیاتاجرایﯽ و بازرس و استماع گزارشات ﻋزل هیاتاجرایﯽ یا بازرس با رای مﻮافق حداقل دو سﻮم از اﻋضای حاضر ،مشروط بر آنﮑه مﻮافقان کمتر از ۲۰نفر نباشند.

 تصﻮیﺐ تغییرات در مفاد آییننامهماده  .۱۲مصﻮبات مﺠمع ﻋمﻮمﯽ ﻋادی با رای مﻮافق اکثریت اﻋضای حاضر در جلﺴه )جز در مﻮاردی که صریحا در این

آییننامه ذکر شدهاست( و مصﻮبات مﺠمع ﻋمﻮمﯽ فﻮقالعاده با رای مﻮافق حداقل دو سﻮم از اﻋضای حاضر در جلﺴه
معتبر است.

ب -هیاتاجرایﯽ
ماده  .۱۳هیاتاجرایﯽ گروه  ۰۲۱متشﮑل از پنج ﻋضﻮ اصلﯽ و دو ﻋضﻮ ﻋلﯽالبدل است که با رای مﺠمع ﻋمﻮمﯽ اﻋضاء
برای دوره یکساله انتخاب مﯽشﻮند.

ماده  .۱۴در صﻮرت استعفا ،فﻮت یا سلﺐ شرایط هریک از اﻋضای هیاتاجرایﯽ ،یﮑﯽ از اﻋضای ﻋلﯽالبدل )با اولﻮیت
فردی که در انتخابات رای بیشتری کﺴﺐ کرده( برای مدت باقیمانده جایگزین وی مﯽشﻮد.

ماده  .۱۵وظایف هیاتاجرایﯽ به قرار زیر است:

 برگزاری پاتﻮقهای ماهیانه جهت آشنایﯽ و ارتباط اﻋضاء با یﮑدیگر و هیاتاجرایﯽ اجرای برنامههای اجتماﻋﯽ ،فرهنگﯽ ،آمﻮزشﯽ و تفریحﯽ مطابق با اهداف گروه برگزاری مﺠمع ﻋمﻮمﯽ ﻋادی در انتهای دوره و مﺠمع ﻋمﻮمﯽ فﻮقالعاده بنا به ضرروت برگزاری انتخابات هیاتاجرایﯽ و بازرس برای دوره آتﯽ برگزاری منظم جلﺴات هیاتاجرایﯽ و انتشار صﻮرتجلﺴات -اطﻼعرسانﯽ و پاسخگﻮیﯽ به اﻋضاء درباره اخبار ،برنامهها ،جلﺴات و مصﻮبات

 تعامل با انﺠمن دانشآمﻮختگان استعدادهای درخشان یزد و نهادهای مدنﯽ به ﻋنﻮان نمایندگان گروه ۰۲۱ماده  .۱۶هیاتاجرایﯽ مﻮظفاند به طﻮر مرتﺐ و با فﻮاصل حداکثر دو ماه )به صﻮرت حضﻮری یا آنﻼین( تشﮑیل جلﺴه
دهند و صﻮرتجلﺴه آن را برای اطﻼع اﻋضاء منتشر نمایند.
تبصره .اﻋضای ﻋلﯽالبدل هیاتاجرایﯽ مﯽتﻮانند بدون حق رای در جلﺴات شرکت کنند.
ماده  .۱۷جلﺴات هیاتاجرایﯽ با حضﻮر اکثریت اﻋضای هیاتاجرایﯽ رسمیت یافته و مصﻮبات آن با اکثریت مطلق
آرای تمام اﻋضای هیاتاجرایﯽ معتبر است.

ماده  .۱۸شرکت اﻋضای اصلﯽ هیاتاجرایﯽ در جلﺴات آن الزامﯽست و غیبت هریک از ایشان در سه جلﺴه ،در حﮑم
استعفای او خﻮاهد بﻮد.
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ماده  .۱۹اﻋضای هیات اجرایﯽ در اولین جلﺴه ،از بین خﻮد یک نفر را به ﻋنﻮان رئیس و یک نفر را به ﻋنﻮان دبیر تعیین
مﯽنمایند .رئیس مﺴﻮولیت تشﮑیل و اداره جلﺴات و دبیر مﺴﻮولیت تدوین و انتشار صﻮرتجلﺴات را برﻋهده دارد.
تبصره  .۱حق تغییر رئیس و دبیر برای هیاتاجرایﯽ محفﻮظ است.
تبصره  .۲صﻮرتجلﺴات باید به تایید شرکتکنندگان در جلﺴه برسد.
ماده  .۲۰هیاتاجرایﯽ مﻮظف است در اولین جلﺴه یک مرجع اطﻼعرسانﯽ آنﻼین را برای انتشار اخبار ،اطﻼﻋیهها،

گزارشات ،مصﻮبات و صﻮرتجلﺴات به اﻋضاء معرفﯽ نماید .کلیه مﻮاردی که در این آییننامه مﺴتلزم اطﻼعرسانﯽ
دانﺴته شدهاند ،باید در مرجع معرفﯽ شده منتشر شﻮند.
تبصره  .۱حق تغییر مرجع اطﻼعرسانﯽ برای هیاتاجرایﯽ محفﻮظ است.
تبصره  .۲دسترسﯽ ﻻزم برای انتشار گزارشات بازرس در مرجع اطﻼعرسانﯽ ،باید در اختیار او قرار گیرد.

ج -بازرس
ماده  .۲۱گروه  ۰۲۱دارای یک بازرس اصلﯽ و یک بازرس ﻋلﯽالبدل است که تﻮسط اﻋضاء همزمان با هیاتاجرایﯽ برای

دوره یکساله انتخاب مﯽشﻮند.

ماده  .۲۲در صﻮرت استعفا ،فﻮت یا سلﺐ شرایط بازرس اصلﯽ ،بازرس ﻋلﯽالبدل برای مدت باقیمانده جایگزین وی
مﯽشﻮد.
ماده  .۲۳بازرسان )اصلﯽ و ﻋلﯽالبدل( مﯽتﻮانند بدون داشتن حق رای در جلﺴات هیاتاجرایﯽ شرکت کنند.
ماده  .۲۴وظایف بازرس ﻋبارتاند از:

 بررسﯽ ﻋملﮑرد هیاتاجرایﯽ از نظر رﻋایت مفاد آییننامه گروه  ،۰۲۱اساسنامه انﺠمن دانشآمﻮختگان استعدادهایدرخشان ،صﻮرتجلﺴات هیاتاجرایﯽ ،مصﻮبات مﺠمع ﻋمﻮمﯽ اﻋضاء و قﻮانین مدنﯽ
 گزارش هرگﻮنه تخلف هیاتاجرایﯽ به اﻋضاء -نظارت بر برگزاری انتخابات دوره آتﯽ

ماده  .۲۵کلیه صﻮرتجلﺴات ،گزارشات ،اسناد و مدارک گروه اﻋم از مالﯽ و غیر مالﯽ بﻼاستثناء باید تﻮسط

هیاتاجرایﯽ در اختیار بازرس قرار گیرد.

فصل سﻮم :انتخابات
ماده  .۲۶انتخابات هیاتاجرایﯽ و بازرس گروه  ۰۲۱به صﻮرت ساﻻنه در جلﺴه مﺠمع ﻋمﻮمﯽ اﻋضاء –با رﻋایت شرایط
رسمیت مﺠمع ﻋمﻮمﯽ )مﻮرد اشاره در فصل دوم ،بخش الف(– برگزار مﯽشﻮد.

ماده  .۲۷کلیه اﻋضای گروه  ۰۲۱حق رای دارند.
ماده  .۲۸کلیه اﻋضای گروه  ۰۲۱که در سال قبل از انتخابات حداقل در سه برنامه گروه شرکت کرده باشند ،حق نامزد
شدن دارند.
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ماده  .۲۹وظیفه برگزاری انتخابات برﻋهده هیات اجرایﯽ و وظیفه نظارت بر آن برﻋهده بازرس است.
ماده  .۳۰هیات اجرایﯽ مﻮظف است تا قبل از پایان مدت دوره خﻮد ،انتخابات را برگزار کند.
ماده  .۳۱هیات اجرایﯽ مﻮظف است در فاصله حداقل دو هفته مانده به انتخابات ،از اﻋضاء دﻋﻮت کند برای نامزدی

هیاتاجرایﯽ یا بازرس نامنﻮیﺴﯽ کنند .حداقل مهلت نامنﻮیﺴﯽ یک هفته است .اسامﯽ نهایﯽ نامزدها باید در فاصله
حداقل یک هفته مانده به انتخابات به اطﻼع اﻋضاء برسد.
ماده  .۳۲حداقل نامزدهای ﻻزم جهت برگزاری انتخابات برای هیاتاجرایﯽ هفت نفر و برای بازرس دو نفر است.
تبصره .درصﻮرتﯽکه تعداد نامزدها به حدنصاب نرسد ،هیاتاجرایﯽ مﻮظف است جلﺴه مﺠمع ﻋمﻮمﯽ را تا
حداکثر دو ماه به تعﻮیق انداخته ،مﺠددا برای نامزدی از اﻋضاء دﻋﻮت کند .در این شرایط انتخابات با هر تعداد

نامزد برگزار خﻮاهد شد) .اگر تعداد نامزدها از تعداد اﻋضای اصلﯽ کمتر باشد ،همان افراد بدون انتخابات منصﻮب
مﯽشﻮند(.
ماده  .۳۳در صﻮرتﯽکه هیات اجرایﯽ از اجرای هریک از مراحل فﻮق سر باز زند ،بازرس مﻮظف است با تاخیر حداکثر
دو ماه مراحل ذکر شده را انﺠام دهد .در هر صﻮرت هیات اجرایﯽ بعد از پایان دوره قانﻮنﯽ ِس َمتﯽ نخﻮاهند داشت.

ماده  .۳۴در صﻮرتﯽکه نه هیاتاجرایﯽ و نه بازرس انتخابات را برگزار نﮑنند ،اﻋضای گروه  ۰۲۱مﯽتﻮانند مطابق مﻮاد
 ۷و  ۸فصل الف ،مﺠمع ﻋمﻮمﯽ فﻮقالعاده تشﮑیل داده و انتخابات را برگزار کنند.

فصل چهارم :اصﻼح آییننامه
ماده  .۳۵هیاتاجرایﯽ مﯽتﻮاند با طﯽ مراتﺐ زیر این آییننامه را اصﻼح نماید:

 . ۱تغییرات پیشنهادی را در یﮑﯽ از جلﺴات خﻮد تصﻮیﺐ کرده ،به اطﻼع اﻋضاء برساند.

 .۲در مﺠمع ﻋمﻮمﯽ ﻋادی یا فﻮقالعاده که –ضمن رﻋایت شرایط رسمیت مﺠمع ﻋمﻮمﯽ )مﻮرد اشاره در فصل
دوم ،بخش الف(– با فاصله حداقل  ۱۰روز از زمان ارائه تغییرات برگزار مﯽشﻮد ،از اﻋضاء همهپرسﯽ انﺠام دهد.

 .۳در صﻮرت کﺴﺐ مﻮافقت حداقل دو سﻮم آرای مﺠمع ﻋمﻮمﯽ ،تغییرات رسمیت یافته و از آن پس ﻻزماﻻجرا
خﻮاهند بﻮد.
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