
 

 

 

 اساسنامه صندوق خیریه قرض الحسنه 

 نور الهدی

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

 

 

 

 

 

 



 

 

 قال الصادق)ع( : علی باب الجنه مکتوب القرض بثمانیه عشر و الصدقه بعشره

امام صادق)ع( فرمودند: بر در بهشت نوشته است، برای قرض، هجده برابر و برای صدقه ده برابر 

 خواهد بود.پاداش 

خاصه حضرت بقیه اهلل امام زمان حجه بن الحسن  ار به عنایاتحضاین صندوق با الهام از تعالیم عالیه اسالم و با است     

عسگری عجل اهلل و تعالی فرجه الشریف، به منظور انجام خدمات عام المنفعه و نشر و تعلیم و ترویج فرهنگ اسالمی به هر 

تامین نیازهای دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اعطای وامهای بدون  نوع و هر کیفیت و کمک به

بهره)قرض الحسنه( و یا بالعوض از طریق دریافت پولهای ذخیره شده توسط اساتید، خیرین و کمک های سایر نهادها و 

وازین شرعی و مقررات جمهوری اسالمی اقشار مردم که به صورت قرض در اختیار صندوق قرار خواهند داد، با حفظ رعایت م

 ایران تشکیل می گردد.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی که در  متعلق به نورالهدی : صندوق خیریه قرض الحسنه دانشجویینام -1ماده 

 این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود.

 هدف -2ماده 

آیین نامه اصالحیه ثبت تشکیالت و موسسات  2غیر انتفاعی در اجرای بند الف ماده  صندوق با الهام از تعالیم اسالم با هدف

جهت ارائه تسهیالت قرض الحسنه و یا بالعوض برای رفع نیازهای ضروری دانشجویان دانشگاه  5/5/1337غیر تجاری مصوب 

 و انجام امور خیریه تاسیس می گردد.

 موضوع فعالیت -3ماده 

 ذیربط ویژه دانشجویان ضوابطی قرض الحسنه پس انداز مطابق افتتاح حساب ها -1-3

اعطای وام قرض الحسنه و بالعوض برای رفع نیازهای ضروری مانند درمان بیماری، کمک هزینه های تحصیلی،  -2-3

 هزینه خوابگاه، تغذیه و امور مرتبط با هزینه های دانشجویی، سفرهای زیارتی

 اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی  – 3-3

 افتتاح حساب سپرده -4-3

 صندوق برای مدت نامحدود  تشکیل شده است. مدت فعالیت: -4ماده 

 حوزه عملیات صندوق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی می باشد. حوزه عملیات: -5ماده 



 470ز اصلی عملیات صندوق در سازمان مرکزی دانشگاه و نشانی آن میرداماد غربی پالک مرک: آدرس صندوق -6ماده 

 است. 4416-15875صندوق پستی 

 ریال است که باید تماما تعهد و قبل از صدور مجوز تاسیس پرداخت شده باشد. 500.000.000سرمایه صندوق  -7ماده 

ات مدیره و بازرسان که تابع مقررات کلی این اساسنامه و سایر ضوابط ارکان صندوق عبارتند از : هیات امناء ، هی -8ماده 

 مربوطه می باشند.

نفر تشکیل شده است که توسط موسسین صندوق انتخاب میشوند.) ریاست دانشگاه،  5هیات امنا صندوق از  -9ماده 

نفر از و یک  معاونت اداری و مالی یک نفر به نمایندگی معاونت دانشجویی و یک نفر به نمایندگینماینده نهاد رهبری و 

 اعضای خوش نام و خیر هیئت علمی دانشگاه(. هیات امنا باالترین مقام تصمیم گیری صندوق می باشد.

 سه نفر عضو خوش نام و خیر برای نخستین بار توسط موسسین صندوق انتخاب می شوند.-1-9

 .است سال دو صندوق امنای هیأت اعضای مدیریت مدت -2-9

 هیات امنا خواهد بود.ء پذیرش اعضاء جدید موکول به تصویب اکثریت اعضا -3-9

 خروج عضو از هیات امنا موکول به تصویب حداقل دو سوم اعضاء هیات امنا می باشد. -4-9

امنا حداقل دو بار در هر نیمسال تحصیلی برای رسیدگی به امور صندوق تشکیل جلسه خواهند داد، دعوت  هیات -10ماده 

از اعضاء هیات امنا بوسیله رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس به عمل خواهد آمد. هیات امنا و همچنین بازرس یا بازرسان 

 صندوق می توانند در مواقع ضروری هیات امنا صندوق را به طور فوق العاده دعوت به تشکیل جلسه نمایند.

سمیت خواهد یافت. تصمیمات هیات امنا با رای حداقل دو سوم جلسه هیات امنا با حضور حداقل دو سوم اعضاء ر -تبصره

 اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

و بازرسان، اصالح مدیره عبارتست از انتخاب، عزل و تجدید انتخاب اعضاء هیات  امناوظایف و اختیارات هیات -11ماده 

های صندوق، رسیدگی به صورت های مالی، استماع اساسنامه در چارچوب ضوابط موجود، تعیین سیاست ها و خط مشی 

 تعیین زیان احتمالی، انحالل و تصفیه.گزارش بازرسان، تعیین روزنامه کثیر االنتشار برای درج آگهی های صندوق،

نفر عضو علی البدل خواهد بود که توسط هیات امنا از   2 نفر عضو اصلی و   5 هیات مدیره صندوق دارای حداقل -12ماده 

 سال انتخاب می شوند. 2بین اعضا هیات امنا و یا خارج از اعضاء به مدت 

در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر هر یک از اعضاء اصلی هیات مدیره، هیات  -1تبصره 

 مدیره نسبت به تکمیل اعضاء در اولین جلسه اقدام خواهد نمود.

سته جمعی اعضاء هیات مدیره و قبولی آن توسط هیات امنا ، هیات امنا به منظور انتخاب در صورت استعفای د -2تبصره 

 هیات مدیره جدید ظرف یکماه تشکیل جلسه فوق العاده خواهند داد.



باید از بین خود یا از خارج، یک نفر شخص حقیقی ایرانی واجد شرایط و مورد تایید حراست دانشگاه  مدیرههیات -13ماده 

مدیره هیات  عامل انتخاب نماید و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیر عاملن مدیربه عنوا

به وی تفویض شده است نماینده صندوق  امناباالترین مقام اجرائی صندوق است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات 

 محسوب می شود و از طرف صندوق حق امضاء دارد.

 گردد.می انتخاب  دانشگاه ترجیحا از بین معاون یا مدیر دانشجویی مدیرهمدیر هیات  -1تبصره

، صاحبان امضاء می باشند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء حداقل یک نفر مدیرهاعضاء اصلی هیات  -14ماده 

 خواهد بود.از اعضاء اصلی و مدیر یا قائم مقام مدیر و مهر صندوق معتبر 

 اعضاء هیات امنا و هیات مدیره در زمان عضویت حق هیچ گونه معامله تجاری با صندوق را ندارند. -15ماده 

 وظایف هیات مدیره به شرح ذیل می باشد: -16ماده 

 و سایر مقررات مربوطه امناو تصمیمات هیات  هاجرای اساسنام -

و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و  عامل نصب و عزل و قبول استعفای مدیر -

 امنامزایای مدیر به هیات 

 امناتهیه و تنظیم طرح ها، برنامه ها، بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به هیات  -

 تعیین و معرفی صاحبان امضاء مجاز برای اسناد تعهد آور صندوق -

ی به حساب ها و ارائه به بازرس/ بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به نظارت بر مخارج صندوق و رسیدگ -

 هیات امنا

 اتخاذ تصمیم در مورد تحصیل وام قرض الحسنه از سایر موسسات مجاز -

 افتتاح حساب جاری و هر گونه حساب دیگر نزد بانک ها یا سایر موسسات اعتباری مجاز -

حق ندارد از  مدیرهد را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضای هیات وظایف خو مدیره هیات -17ماده 

داشته باشد.هیات  مدیرهاختیارات هیات، منفردا استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت نمایندگی کتبی از طرف هیات 

 ض نماید.می توانند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیر تفوی مدیره

دو سوم حاضرین در  تصمیمات هیات مدیره با اکثریت جلسه هیئت مدیره با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و -1تبصره

 اتخاذ خواهد شد.جلسه 

بعدی باید بالفاصله بعد از تاریخ قبولی  مدیرهسابق به هیات  مدیرهتحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیات  -18ماده 

جدید  مدیرهصورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حساب ها و موجودی های صندوق به هیات  مدیرهسمت هیات 

 ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود. هیات امناتحویل و پس از ثبت تغییرات و تایید 



ای هیات مدیره سابق و مراتب نقل و انتقال هیات مدیره باید در صورت مجلس منعکس و به امضای اکثریت اعض -19ماده 

 اعضای هیات مدیره جدید و بازرس/ بازرسان صندوق برسد. صورت مجلس مذکور جزء اسناد صندوق نگهداری می شود.

تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت و وظایفی که به وی  مدیرهاستعفای هر یک از اعضاء هیات  -20ماده 

 محول شده است نمی باشد.

 داوطلبان عضویت در هیات مدیره و داوطلبان احراز پست مدیر صندوق می بایست از شرایط ذیل برخوردار باشند: -21ماده 

 تابعیت ایران -

 دارا بودن حسن شهرت و امانتداری -

 قانون پولی و بانکی کشور 35عدم سوء پیشینه طبق مفاد بند )الف( ماده  -

 ر صندوقدارابودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای مدی -

 سال سابقه فعالیت مرتبط برای اکثریت اعضاء هیات مدیره و مدیر صندوق. 2دارا بودن حداقل  -

احراز شرایط فوق و صالحیت تخصصی افراد موضوع این ماده منوط به تشخیص و تایید قبلی مراجع ذیصالح  -1تبصره 

 دانشگاه است.

 تایید قبلی هیات امنا است.انتخاب مجدد افراد موضوع این ماده موکول به -2تبصره 

مسئولیت مدیر صندوق می تواند به مسئولیت خود برای خویش قائم مقام و یا معاون انتخاب نموده و با قبول  -22ماده 

 کامل، قسمتی از اختیارات خود را به او تفویض نماید.

 خود یا از خارج انتخاب می کند. یکسال از بین یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت امناهیات -23ماده 

مکلف است  مدیرهدر صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا هر یک از بازرسان اصلی، هیات  -1تبصره 

 ظرف مدت ده روز، بازرس/ بازرسان علی البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای مدت باقی مانده دعوت نماید.

بازرس/ بازرسان جدید، انتخاب و قبولی سمت نکرده اند بازرس / بازرسان قبلی کماکان مسئولیت تا زمانی که  -2تبصره 

 بازرسی را به عهده دارند.

 بازرس/ بازرسان صندوق مکلف به: -24ماده 

نظارت مستمر بر انطباق اداره امور صندوق و عملیات و معامالت انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و  -

 لعمل های مربوطه،دستورا

رسیدگی به حساب ها، دفاتر، اسناد و صورت های مالی و در صورت لزوم استفاده از کارشناس مربوطه که در این صورت  -

 پرداخت هزینه کارشناس با تصویب هیات امنا بر عهده صندوق خواهد بود؛

 رسیدگی به شکایات و ارائه گزارش به هیات امنا و مراجع ذیربط. -



 تخلفات موجود در نحوه اداره امور صندوق به هیات امنا و مراجع ذیربط.تذکر کتبی  -

 نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش های حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به هیات امنا و مراجع ذیربط. -

وق انجام داده و اسناد و بازرس و بازرسان می توانند در موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات صند -25ماده 

مدارک و اطالعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده 

 را بنماید. امناهیات 

 هریور ماه هر سال شمسی خواهد بود.ابتدای سال مالی صندوق اول سال تحصیلی )مهر ماه( و انتهای آن آخر ش -26ماده 

در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورت های مالی رعایت اصول، موازین، استاندارها و روش  -27ماده 

 های متداول حسابداری کشور،ضوابط مورد تایید بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات جاری الزامی است.

ها و تعیین دارائی های منقول و غیر منقول و وصول  پس از رسیدگی به حساب ها و تصفیه بدهی امناء هیات-28ماده 

 به مصرف خواهد رساند. اعضامطالبات باقی مانده، دارائی صندوق را با تصویب 

 هر گونه اصالح و یا تغییر در مفاد اساسنامه صندوق موکول به تایید قبلی هیات امنا است. -29ماده 

بینی نشده است.تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون پولی و  صندوق در مواردی که دراین اساسنامه پیش-30ماده 

بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، قانون تجارت، مصوبات شورای پول و اعتبار، 

 ی باشد.بخشنامه ها، دستور العمل ها و مقررات بانک مرکزی و سایر قوانین موضوعه، در آینده م

مصوب شورای مدیران  "دستور العمل اجرایی صندوق قرض الحسنه نور الهدی  "فرایند اجرای صندوق مطابق  -31ماده 

 .معاونت دانشجویی قابل انجام می باشد

 

 هیت رئیسه دانشگاه و موسسین به تصویت  17/04/93 تدوین گردیده و در تاریختبصره  8 و ماده 30این اساسنامه در 

 است.صندوق رسیده 

 

 

 

 

 


