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  )۰۲۱(ن های یزدی مقیم تهرانامه گروه سمپادیآیین

  فصل اول: کلیات

نامیده  »۰۲۱گروه «نامه به اختصار که در این آییناست  »های یزدی مقیم تهرانگروه سمپادی« مجموعهنام . ۱ماده 
  شود.می

و تابع اساسنامه آن و قوانین جمهوری  »آموختگان استعدادهای درخشاندانشانجمن «زیرمجموعه  ۰۲۱گروه . ۲ماده 
  اسالمی ایران است.

  عبارتند از: ۰۲۱اهداف گروه . ۳ ماده
  های درخشان یزدآموختگان مراکز استعداددانش ارتباط تقویتهیل و تس -
  اعضای گروه فرهنگیاجتماعی و تالش در جهت رشد  -
  برای اعضای گروه های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و تفریحیاجرای برنامه -

  فصل دوم: ارکان

  .اجرایی و بازرساعضاء، هیات :عبارتند از ۰۲۱ارکان گروه . ۴ ماده

  ءاعضا -الف

 ۰۲۱آموختگانی که سابقه تحصیل در مراکز سمپاد یزد داشته و ساکن تهران باشند، اعضای گروه کلیه دانش. ۵ ماده
  شوند.قلمداد می

یا  است که جلسات آن به صورت عادی ۰۲۱ره گروه گیری دربارین مرجع تصمیمتمجمع عمومی اعضاء عالی. ۶ ماده
  شود.العاده برگزار میفوق

العاده در هر زمان با و جلسات فوق )در اسفندماهترجیحا (انه سالی مجمع عمومی به صورت جلسات عادی. ۷ ماده
  شود.تشکیل مینفر از اعضاء  ۲۰حداقل  اجرایی، یا بازرس، یااکثریت هیاتدرخواست 

  اجرایی است.عهده هیاترسانی و برگزاری مجمع عمومی برعوظیفه اطال. ۸ ماده

 ءالعاده کوتاهی کند، بازرس و اعضااجرایی در برگزاری مجمع عمومی سالیانه یا فوقدر صورتی که هیاتتبصره. 
ان از برگزاری اجرایی همچنهیات ،اجرایی تذکر دهند. اگر بعد از سپری شدن یک ماه از تاریخ تذکرباید به هیات

  توانند رأسا اقدام به برگزاری مجمع کنند.می ءنفر از اعضا ، بازرس یا پنجمجمع استنکاف ورزد

برسد. در غیر  ءریخ برگزاری، به اطالع اعضااقبل از تروز  ۱۰جلسات مجمع عمومی باید حداقل  زمان و مکان. ۹ ماده
  این صورت فاقد رسمیت است.

  ضرورت دارد.اعضاء  نفر از ۲۰حضور حداقل مجمع عمومی، جلسات یافتن برای رسمیت . ۱۰ ماده

ماه  دو، جلسه مجددی به فاصله حداکثر دنرسکنندگان در جلسه به حدنصاب شرکت تعداد در صورتی کهتبصره. 
  .خواهد داشتکننده رسمیت شود و با هر تعداد شرکتبرگزار می
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  عبارتند از: ءمجمع عمومی اعضاو اختیارات وظایف . ۱۱ ماده
  با رای اکثریت نسبی اعضای حاضر )البدلاصلی و علی(اجرایی و بازرس انتخاب اعضای هیات -
  اجرایی و بازرس و استماع گزارشاتنظارت بر عملکرد هیات -
 ۲۰کمتر از موافقان مشروط بر آنکه  ،حداقل دو سوم از اعضای حاضرموافق اجرایی یا بازرس با رای هیاتعزل  -

  نفر نباشند.
  نامهتغییرات در مفاد آیین تصویب -

صریحا در این  جز در مواردی که(مصوبات مجمع عمومی عادی با رای موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه . ۱۲ ماده
العاده با رای موافق حداقل دو سوم از اعضای حاضر در جلسه و مصوبات مجمع عمومی فوق )استنامه ذکر شدهآیین

  معتبر است.

  اجراییهیات -ب

اعضاء مجمع عمومی با رای البدل است که متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی ۰۲۱گروه اجرایی هیات. ۱۳ ماده
  .شوندمی انتخاب هسالدوره یکبرای 

با اولویت (البدل یکی از اعضای علیاجرایی، در صورت استعفا، فوت یا سلب شرایط هریک از اعضای هیات. ۱۴ ماده
  شود.جایگزین وی میبرای مدت باقیمانده  )فردی که در انتخابات رای بیشتری کسب کرده

  اجرایی به قرار زیر است:وظایف هیات. ۱۵ ماده
 اجراییهیاتیکدیگر و های ماهیانه جهت آشنایی و ارتباط اعضاء با برگزاری پاتوق -

  های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و تفریحی مطابق با اهداف گروهاجرای برنامه -
 بنا به ضرروت العادهفوقمجمع عمومی و در انتهای دوره برگزاری مجمع عمومی عادی  -

  رس برای دوره آتیاجرایی و بازبرگزاری انتخابات هیات -
 جلساتصورتو انتشار اجرایی هیاتجلسات منظم  برگزاری -

  ها، جلسات و مصوباتبرنامهاخبار، گویی به اعضاء درباره رسانی و پاسخاطالع -
  ۰۲۱گروه  عنوان نمایندگانآموختگان استعدادهای درخشان یزد و نهادهای مدنی به تعامل با انجمن دانش -

جلسه  تشکیل )به صورت حضوری یا آنالین( با فواصل حداکثر دو ماهاند به طور مرتب و موظفاجرایی تهیا. ۱۶ ماده
  جلسه آن را برای اطالع اعضاء منتشر نمایند.دهند و صورت

  توانند بدون حق رای در جلسات شرکت کنند.اجرایی میالبدل هیاتاعضای علیتبصره. 

اجرایی رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت مطلق اعضای هیاتبا حضور اکثریت اجرایی هیاتجلسات . ۱۷ ماده
  اجرایی معتبر است.آرای تمام اعضای هیات

حکم  درجلسه،  سهدر  ست و غیبت هریک از ایشانآن الزامیاجرایی در جلسات هیاتاصلی شرکت اعضای . ۱۸ ماده
  استعفای او خواهد بود.
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ه، از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر تعیین اجرایی در اولین جلساعضای هیات. ۱۹ ماده
  جلسات را برعهده دارد.تشار صورتمسوولیت تدوین و ان اداره جلسات و دبیر تشکیل و رئیس مسوولیت نمایند.می

  اجرایی محفوظ است.حق تغییر رئیس و دبیر برای هیات .۱ تبصره

  در جلسه برسد. کنندگانشرکت تاییدجلسات باید به صورت .۲تبصره 

، هارسانی آنالین را برای انتشار اخبار، اطالعیهیک مرجع اطالعدر اولین جلسه  اجرایی موظف استهیات .۲۰ ماده
رسانی نامه مستلزم اطالعکلیه مواردی که در این آیین د.به اعضاء معرفی نمایجلسات و صورت ، مصوباتگزارشات

  منتشر شوند. اند، باید در مرجع معرفی شدهشدهدانسته 

  اجرایی محفوظ است.رسانی برای هیاتحق تغییر مرجع اطالع .۱تبصره 

  گیرد. رسانی، باید در اختیار او قراردسترسی الزم برای انتشار گزارشات بازرس در مرجع اطالع .۲تبصره 

  بازرس -ج

اجرایی برای زمان با هیاتالبدل است که توسط اعضاء همدارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی ۰۲۱گروه  .۲۱ ماده
  شوند.انتخاب می هسالیک دوره

جایگزین وی برای مدت باقیمانده  البدل در صورت استعفا، فوت یا سلب شرایط بازرس اصلی، بازرس علی .۲۲ ماده
  شود.می

  اجرایی شرکت کنند.توانند بدون داشتن حق رای در جلسات هیاتمی )البدلاصلی و علی( بازرسان .۲۳ ماده

  اند از:ظایف بازرس عبارتو .۲۴ ماده
آموختگان استعدادهای دانش ، اساسنامه انجمن۰۲۱گروه  نامهآیین مفاد از نظر رعایتاجرایی بررسی عملکرد هیات -

  نین مدنیو قوااجرایی، مصوبات مجمع عمومی اعضاء هیاتلسات ج، صورتدرخشان
  اجرایی به اعضاءگزارش هرگونه تخلف هیات -
  دوره آتی انتخابات برگزاری نظارت بر -

تثناء باید توسط بالاساعم از مالی و غیر مالی اسناد و مدارک گروه گزارشات، جلسات، کلیه صورت .۲۵ ماده
  قرار گیرد.در اختیار بازرس اجرایی هیات

  انتخاباتفصل سوم: 

با رعایت شرایط –در جلسه مجمع عمومی اعضاء به صورت ساالنه  ۰۲۱بازرس گروه اجرایی و انتخابات هیات .۲۶ ماده
  شود.برگزار می –)دوم، بخش الف مورد اشاره در فصل( عمومی رسمیت مجمع

 صورت این در. شود انجام نیز آنالین صورت به زمانهم تواندمی گیریرای ،اجراییهیات تصویب با. تبصره
 فراهم آنالین گیریرای در ۰۲۱ گروه اعضای صرفا شرکت جهت را مناسب سازوکار پیش از باید اجراییهیات

  .برساند بازرس تایید به آورده،
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  حق رای دارند. ۰۲۱کلیه اعضای گروه  .۲۷ماده 

حق نامزد  انتخابات حداقل در سه برنامه گروه شرکت کرده باشند،که در سال قبل از  ۰۲۱کلیه اعضای گروه  .۲۸ ماده
  دارند.شدن 

  اجرایی و وظیفه نظارت بر آن برعهده بازرس است.وظیفه برگزاری انتخابات برعهده هیات .۲۹ ماده

  اجرایی موظف است تا قبل از پایان مدت دوره خود، انتخابات را برگزار کند.هیات .۳۰ ماده

نامزدی دعوت کند برای  ءاجرایی موظف است در فاصله حداقل دو هفته مانده به انتخابات، از اعضاهیات .۳۱ ماده
اسامی نهایی نامزدها باید در فاصله  نویسی یک هفته است.نویسی کنند. حداقل مهلت نامنام اجرایی یا بازرسهیات

  .برسد ءبه اطالع اعضاحداقل یک هفته مانده به انتخابات 

  اجرایی هفت نفر و برای بازرس دو نفر است.حداقل نامزدهای الزم جهت برگزاری انتخابات برای هیات .۳۲ ماده

تا  جلسه مجمع عمومی را اجرایی موظف استکه تعداد نامزدها به حدنصاب نرسد، هیاتدرصورتی. تبصره
انتخابات با هر تعداد  شرایطر این دعوت کند. د ءمجددا برای نامزدی از اعضا ،حداکثر دو ماه به تعویق انداخته

، همان افراد بدون انتخابات منصوب تعداد نامزدها از تعداد اعضای اصلی کمتر باشداگر (امزد برگزار خواهد شد. ن
  )شوند.می

اجرایی از اجرای هریک از مراحل فوق سر باز زند، بازرس موظف است با تاخیر حداکثر که هیاتدر صورتی  .۳۳ ماده
  اجرایی بعد از پایان دوره قانونی ِسَمتی نخواهند داشت.در هر صورت هیات شده را انجام دهد. ذکرمراحل  دو ماه

وانند مطابق مواد تمی ۰۲۱گروه  اعضای زار نکنند،اجرایی و نه بازرس انتخابات را برگکه نه هیاتدر صورتی  .۳۴ ماده
  .انتخابات را برگزار کنند و تشکیل داده العادهمجمع عمومی فوقفصل الف،  ۸و  ۷

  نامهاصالح آیینفصل چهارم: 

  نامه را اصالح نماید:زیر این آیین مراتب طیتواند با اجرایی میهیات .۳۵ ماده
  . تغییرات پیشنهادی را در یکی از جلسات خود تصویب کرده، به اطالع اعضاء برساند.۱  
مورد اشاره در فصل (عمومی ضمن رعایت شرایط رسمیت مجمع –العاده که در مجمع عمومی عادی یا فوق. ۲  

  .دهدپرسی انجام ز اعضاء همهشود، اروز از زمان ارائه تغییرات برگزار می ۱۰با فاصله حداقل  –)دوم، بخش الف
االجرا خواهند ، از آن پس الزمتغییرات رسمیت یافته، مجمع عمومیآرای سوم دو کسب حداقل  صورتدر . ۳  

 بود.

 صورت این در. شود انجام نیز آنالین صورت به زمانهم تواندمی گیریرای اجرایی،هیات تصویب با. صرهتب
 فراهم آنالین گیریرای در ۰۲۱ گروه اعضای صرفا شرکت جهت را مناسب سازوکار پیش از باید اجراییهیات

 .برساند بازرس تایید به آورده،

 


