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
 ۰۲۱قلﻤداد 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 هیات اجرایﯽ در برگزاری ﻣﺠﻤع ﻋﻤﻮﻣﯽ سالیانﻪ یا فﻮقالعاده کﻮتاهﯽ کند ،بازرس و
اﻋضاء باید بﻪ هیات اجرایﯽ 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 ،ﻣﮑان و دستﻮر 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.
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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.

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 هیات اجرایﯽ رسﻤیت یافتﻪ و ﻣصﻮبات آن با اکثریت
ﻣطلق آرای تﻤام اﻋضای هیاتاجرایﯽ ﻣعتبر است.
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ماده  .۱۸شرکت اﻋضای اصلﯽ هیاتاجرایﯽ در جلﺴات آن الزاﻣﯽست و غیبت هریک از ایشان در سﻪ جلﺴﻪ ،در
حﮑم استعفای او خﻮاهد بﻮد.

ماده  .۱۹اﻋضای هیاتاجرایﯽ در اولین جلﺴ ﻪ ،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 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 ﻣعرفﯽشده ﻣنتشر شﻮند.
تبصره  .۱در زﻣان تغییر هیاتاجرایﯽ ،در صﻮرتﯽکﻪ ﻣرجع اطﻼعرسانﯽ جدیدی ﻣعرفﯽ نشﻮد ،ﻣرجع قبلﯽ
ﻣعتبر است.

تبصره  .۲حق تغییر ﻣرجع اطﻼعرسانﯽ -با اﻋﻼم قبلﯽ بﻪ اﻋضاء -برای هیاتاجرایﯽ ﻣحفﻮظ است.
تبصره  .۳دسترسﯽ 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 دانشآﻣﻮختگاناستعدادهای درخشان ،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.
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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.
تبصره .با تصﻮیﺐ هیاتاجرایﯽ ،رایگیری ﻣﯽتﻮاند همزﻣان بﻪ صﻮرت آنﻼین نیز انﺠام شﻮد .در این صﻮرت
هیاتاجرایﯽ باید از پیش سازوکار ﻣناسﺐ را جهت شرکت صرفا اﻋضای گروه  ۰۲۱در رایگیری آنﻼین فراهم
آورده ،بﻪ تایید بازرس برساند.
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.

ماده  .۲۹وظیفﻪ احراز صﻼحیت رایدهندگان و ناﻣزدها ﻣطابق ﻣﻮاد  ۲۷و  ۲۸و برگزاری انتخابات برﻋهده

هیاتاجرایﯽ و وظیفﻪ نظارت بر آن برﻋهده بازرس است.

ماده  .۳۰هیاتاجرایﯽ 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 .در صﻮرتﯽکﻪ 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 صﻮرتﯽ کﻪ هیاتاجرایﯽ 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 هیاتاجرایﯽ بعد از پایان دوره قانﻮنﯽ ِس َﻤتﯽ نخﻮاهند

داشت.

ماده  .۳۴در صﻮرتﯽ کﻪ 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:
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 . 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 حداقل دو سﻮم آرای ﻣﺠﻤع ﻋﻤﻮﻣﯽ ،تغییرات رسﻤیت یافتﻪ ،از آن پس ﻻزماﻻجرا خﻮاهند
بﻮد.
تبصره .با تصﻮیﺐ هیاتاجرایﯽ ،رایگیری ﻣﯽتﻮاند همزﻣان بﻪ صﻮرت آنﻼین نیز انﺠام شﻮد .در این صﻮرت
هیاتاجرایﯽ باید از پیش سازوکار ﻣناسﺐ را جهت شرکت صرفا اﻋضای گروه  ۰۲۱در رایگیری آنﻼین فراهم
آورده ،بﻪ تایید بازرس برساند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این آیینناﻣﻪ در چهار فصل و  ۳۵ﻣاده در تاریخ  ۹۵/۹/۲۲بﻪ تصﻮیﺐ هیاتاجرایﯽ و در تاریخ  ۹۶/۲/۶بﻪ تصﻮیﺐ
اﻋضای گروه رسید.
اﻣضاء

5

