
 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
 

 اساسنامه
دانشگاه علوم  صندوق قرض الحسنه کارکنان
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  الحسنه قرض صندوق اساسنامه

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز کارکنان
 بقره( - 462ضاعفه له اضعافاً کثيره و اهلل يقبض و يبسط و اليه ترجعون. )من ذي الذي يقرض اهلل قرضاً حسناً في

تا آن را براي او مضاعف سازد به اضعاف بسيار و خداست که تنگ می گيرد و یا می بخشد و  ، قرض نيکو را،  کيست که به خدا قرض دهد

 بازگشت همه شما به سوي اوست.

 کليات  :اول فصل
  نام :9ماده

 .شود ناميده می صندوق اختصار به پس این از که دانشگاه علوم پزشکی تبریز کارکنان الحسنه قرض صندوق
 

 هدف :4ماده

تعليم و ترویج فرهنگ اسالمی وکمک به تامين نيازها  ،منظور انجام خدمات عام المنفعه و نشر  ین صندوق با الهام از تعاليم عاليه اسالم بها

کارکنان بهره ) قرض الحسنه( از طریق دریافت پولهاي ذخيره شده توسط  اعطاي وامهاي بدون با کارکنان دانشگاه معيشتو بهبود 

 .تشکيل می گردد عرفیرعایت موازین شرعی و  اختيار صندوق قرار خواهند داد با حفظ و که بصورت قرض در دانشگاه

 

 موضوع فعاليت: 3ماده

 جمع آوري وجوه اعضاء -

 ي رفع نيازهاي ضروري اعضاءنه براساعطاي وام قرض الح -

 اخذ کمک و هدایاي نقدي و غيرنقدي از دولت ، اشخاص حقيقی و یا حقوقی -
 

  صندوق فعاليت مدت  :  2ماده

 .بود خواهد تا زمان انحالل فعاليت به شروع تاریخ از

 

 حوزه عمليات صندوق: 5ماده

 . که باختصار دانشگاه ناميده می شود استاناي تابعه در سطح دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز و واحد ه

 

 مرکز اصلي عمليات صندوق: 6ماده

، مدیریت ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشکی تبریز به آدرس: تبریز، خيایان گلگشت ، ساختمان  مرکزي دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

 خدمات پشتيبانی دانشگاه.

 
 

 صندوق اساسنامه :  7ماده

 رسيده باشد. هيات امناءدو سوم اعضاي  حداقل تصویب به که صندوق مقررات و قوانين مجموعه از ارتستعب

مرور ه با عنایت به این که تاسيس و اداره صندوق یک اقدام رفاهی و در مسير بهبود وضعيت معيشتی کارکنان می باشد لذا ب :9تبصره

 نه هاي فعاليت صندوق وجود خواهد داشت.زمان امکان تغيير یا افزایش محورهاي کاري و زمي



 هيات امناء اعضاءسه چهارم    حداقل تصویب به صندوق مدیره هيات تائيد از پس بایست می اساسنامه مفاد در تغيير نوع هر : 4تبصره

 رسيده باشد.
 

  صندوق ارکان  :دوم فصل
 ارکان صندوق عبارت است از:

 صندوق هيات امناء (الف

 صندوق مدیره هيات ( ب

 صندوق بازرس ( ج

 

 الف( هيات امنا صندوق

صندوق بوده و  تصميم گيري این هيات باالترین مقام، نفر است   9صندوق مرکب از هيات امناي  :صندوق  ءهيات امنا اعضاي  :  8ماده

 :. ترکيب و اعضاي هيات امنا صندوق بشرح زیر می باشدباشد در هر حال و هر مورد نایب مناب موسسين می

 (عضو)محمدحسين صومیآقاي دکتر  (1

 ( عضو)محبوب پورآقاییآقاي دکتر  (2

 (عضو)آقاي صالح حيدریان (3

 )عضو( آقازادهمحمد دکتر آقاي  (4

 )عضو( سيف علی نصرتی آقاي (5

 )عضو(دکتر کورش فانوسی آقاي  (6

 )عضو( امير خسرو مدیر شهال آقاي (7

 اد)عضو(آقاي قهرمان شيرز (8

 )عضو(آقاي قادر عليمردانی (9

 

مورد اعتماد خود را از ميان  ادامه همکاري خودداري نماید هيات امنا شخص واجد شرایط و چنانچه هر یک از اعضا هيات امنا از :  1ماده

 .هيات امنا به جانشينی شخص مذکور خواهد پذیرفت داوطلبان و با اکثریت آرا انتخاب نموده و بعنوان عضو

دهد و در  تی محرز می شود که عضو ممتنع کتبا انصراف خود را به هيات امنا اطالعجلسات در صور امتناع یا عدم حضور در  :9تبصره 

یا دليل موجه عدم حضور خود را و ادامه همکاري نشود  روز عضو مذکور حاضر به 15غير اینصورت با اخطار کتبی هيات امنا چنانچه ظرف 

  .منا براي انتخاب جانشنی او تصميم خواهد گرفتمستعفی تلقی می شود و هيات ا ارائه ندهد از عضویت در هيات امنا

صالحيت اخالقی و دینی است ویا بعدا  چنانچه اکثریت هيات امنا تشخيص دهند که یکی از اعضا هيات امنا یا جانشين او فاقد :4تبصره

اي شخص نامبرده انتخاب خواهند به ج ءشرایط و مورد اعتماد باشد با اکثریت آرا این تغيير در وي بوجود آید شخص دیگري را که واجد

  .نمود

 

هيات امنا  يجلسه خواهند داد دعوت از اعضا ماه یکبار براي رسيدگی به امور صندوق تشکيل ششهيات امنا حداقل هر   : 91ماده 

 بازرسان می توانندیا  رد ضروري اعضا هيات امنا یا هيات مدیره واو در مو بعمل خواهد آمد بوسيله رئيس هيات مدیره و یا نائب رئيس

  .دعوت کنندبراي تشکيل جلسه هيات امنا را 

با راي حداقل دو سوم اعضاء حاضر  و تصميمات هيات امناء  خواهد یافت جلسه هيات امنا با حضور حداقل دوسوم اعضا رسميت تبصره:

  در جلسه معتبر خواهد بود.

 

دیگر بعمل خواهد آمد فاصله تاریخ ابالغ دعوتنامه با  فن و یا به هر نحو مقتضییا تل دعوت نامه کتبیدعوت هيات امنا بوسيله  :  99ماده 

  .باشد روز 5روز جلسه باید حداقل 

 

  :عبارت است ازو اختيارات هيات امنا  وظایف : 94ماده 



 ، اساسنامه بجز مواردي که مربوط به اهداف صندوق است  اصالح (1

  ،خط مشی  تعيين (2

 ، الن يبترازنامه و  رسيدگی به (3

  ، گزارش بازرسانو رسيدگی به استماع  (4

 ،مدیره  هياتي عزل و تجدید انتخاب اعضا، نتخاب ا (5

  ، اصلی و علی البدل از بين اعضاء یا خارج از آن بازرسعزل و تجدید انتخاب  ، انتخاب (6

 ،کثيراالنتشار براي درج آگهی  تعيين روزنامه (7

 . تصفيهو انحالل تصميم گيري در مورد  (8

 

 يات مديره صندوقب ( ه

 اساسنامه( ترکيب هيات مدیره بصورت زیر خواهد بود: 12تا زمان تعيين اعضاء هيات مدیره توسط هيات امنا )ماده : 93ماده

 رئيس دانشگاه یا قائم مقام ایشان)عضو( .1

 معاون پشتيبانی دانشگاه یا قائم مقام ایشان)عضو( .2

 مدیر خدمات پشتيبانی دانشگاه )عضو( .3

 مالی دانشگاه )عضو( مدیریت امور .4

 رئيس اداره حسابداري)عضو( .5

 رئيس اداره تعاون و رفاه )عضو( .6

 یک نفر خبره و ترجيحا آشنا به امور حقوقی به انتخاب رئيس دانشگاه )عضو( .7

 

   ترکيب اعضاء هيات مدیره صندوق در شبکه هاي بهداشت و درمان: 92ماده

 ره(مدیر شبکه بهداشت و درمان )عضو و رئيس هيات مدی .1

 رئيس بيمارستان ) عضو و مدیر عامل( .2

 رئيس اداره حسابداري شبکه )عضو  و خزانه دار( .3

 رئيس امور اداري شبکه )عضو( .4

 یک نفر به انتخاب رئيس مرکز ترجيحا رابط امور رفاهی )عضو( .5

 سال ميباشد. 2مدت فعاليت اعضاي انتخابی هيات مدیره بمدت  تبصره :

 

 ات مدیره صندوقوظایف و اختيارات هي: 95ماده

  اجراي اساسنامه و تصميات هيات امناء و سایر مقررات مربوطه .1

 تهيه دستور العمل و آئين نامه اجرایی و مالی صندوق ها جهت تصویب در جلسه هيات امناء .2

 تهيه و تنظيم طرح ها ، برنامه ها ، بودجه و سایر پيشنهادات و ارائه آن به هيات امناء .3

 العاده فوق و عادي به جلساتهيات امنا  اعضاي دعوت .4

 ایشان گذاري سپرده نحوه و جدید اعضاي پذیرش مورد در گيري تصميم  .5

  ضروري و عادي از اعم آنان مورد در نظر اعالم و وامها شرایط و ميزان بررسی .6

 عزل و نصب و تعيين شغل ، ترفيع ، تنبيه و تعيين شرایط بکارگيري کارکنان صندوق .7

 اختيارات و ميزان حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و سایر کارکنان به هيات امناء پيشنهاد حدود وظائف و .8

 صندوق هاي حساب نگهداري جهت الزم امکانات تهيه و حسابدار عنوان به نفر یک انتخاب .9

 افزارهاي مربوطه و تهيه دفاتر مالی و نرم افتتاح حساب جاري و هرگونه حساب دیگر نزد بانک ها و یا سائر موسسات اعتباري مجاز .11

 قبول درخواست عضویت ، تشکيل جلسات ماهانه ، تصویب ميزان وام بر اساس سرمایه صندوق و مشارکت اعضاء .11

 قبول هدایا و وجوه قرض الحسنه از اعضاء و موسسات و شرکت هاي حقيقی و حقوقی .12

 تصویب و تبيين جهت هيات امناء به آن ارائه و صندوق مالی صورت هاي تهيه .13

 نماینده یا وکيل در دادگاه و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکيل به غير تعيين .14



 تعيين و معرفی صاحبان امضاء مجاز براي قراردادها و اسناد تعهد آور صندوق .15

 وق هانظارت عاليه بر حسن اداره صندوق در راستاي دستورالعمل هاي صادره و اعزام بازرس بمنظور رسيدگی به نحوه عملکرد صند .16

 

نفر عضو علی البدل خواهد بود که   3  اصلی و نفر عضو  7مدیره صندوق داراي حداقل  هيات:  صندوق مدیره هياتاعضاء  :  96ماده

 ند. سال انتخاب می شو 2بمدت  یا از خارج ءاز بين اعضا ء توسط هيات امنا

مکرر هر یک از اعضاء اصلی هيات مدیره ، یکی از اعضاي علی  در صورت استعفا ، فوت ، ممنوعيت قانونی و یا غيبت غيرموجه :9تبصره

جلسات هيات مدیره شرکت می نماید. غيبت غير موجه مکرر به  رر به جانشينی وي درقالبدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت م

جلسه  ششجلسه متوالی و یا  سهمواردي اطالق می شود که عضو علی رغم اطالع از دعوت ، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه در 

 غيرمتوالی طی یک سال در جلسه هيات مدیره حاضر نشود.

در صورت استعفاي دسته جمعی اعضاء هيات مدیره و قبولی آن توسط هيات امناء ، هيات امنا بمنظور انتخاب هيات مدیره : 4تبصره

 داد. خواهدجدید تشکيل جلسه فوق العاده 

ماموریت هيات مدیره ، در صورتی که هيات مدیره جدید انتخاب نشده باشد ، هيات مدیره موجود تا انتخاب پس از انقضاي مدت  :3تبصره

  ند داشت.و قبولی هيات مدیره جدید کماکان وظائف خود را در صندوق ادامه داده و مسئوليت اداره امورصندوق را بر عهده خواه

 

ضروري است و غيبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطالع قبلی تا  مدیره شرکت اعضا هيات مدیره در جلسات هيات :  97ماده 

  .در حکم استعفاي عضو غایب خواهد بود سه جلسه متوالی

 

 اصلی و يحداقل دو نفر از اعضا يو کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا بوده مدیره اصلی هيات ياعضا ء صاحبان امضا : 98ماده 

  .عامل و مهر صندوق معتبر خواهد بودمدیر

 

تشکيل خواهد شد از بين  باید در نخستين جلسه خود که حداکثر یک هفته بعد از انتخاب آنان توسط هيات امنا هيات مدیره  : 91ماده 

  .نایب رئيس انتخاب نمایند خود یک نفر را بعنوان رئيس هيات مدیره و یک نفر را بعنوان

 

خارج ، یک نفر شخص حقيقی واجد شرایط را به عنوان مدیر عامل انتخاب نماید و حدود  ه باید از بين خود یاهيات مدیر :41ماده

اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نماید. مدیر عامل باالترین مقام اجرایی صندوق است و در حدود اختياراتی که از طرف 

 د و از طرف صندوق حق امضا دارد. هيات مدیره به وي تفویض شده است نماینده صندوق محسوب می شو

 

  .هيات مدیره بالمانع است انتخاب مجدد هر یک از اعضا اصلی و علی البدل : 49ماده 

 

تشکيل و  عامل نائب رئيس یا مدیر دعوت کتبی یا تلفنی رئيس یا بنا یکبار ماهحداقل هر  هيات مدیره بطور مرتب وجلسه  :  44ماده 

 .رسميت می یابد 

می تواند نسبت به تشکيل یکبار تشکيل خواهد داد بنابه ضرورت  ماهحداقل هر  هيات مدیره عالوه بر جلساتی که بطور مرتب و :9تبصره

 جلسات فوق العاده اقدام نماید.

  .روز خواهد بود فاصله بين ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکيل جلسه هيات مدیره حداکثر سه :4تبصره

 

حداقل با حضور دوسوم اعضا تشکيل شود هر گونه تصميم با  ت مدیره در صورتی رسمی و معتبر خواهد بود کهجلسات هيا :  43ماده 

  .مدیره معتبر خواهد بود راي موافق اکثریت مطلق هيات

 

 اعضاء هيات امناء و هيات مدیره در زمان عضویت حق هيچگونه معامله تجاري با صندوق را ندارند.: 42ماده

 



مدیره وظایف خود را بطور جمعی انجام می دهد و هيچ یک از اعضاء هيات مدیره حق ندارد از اختيارات هيات ، منفردا  هيات :45ماده

دگی کتبی از طرف هيات مدیره داشته باشد. هيات مدیره می تواند قسمتی از اختيارات ناستفاده نماید ، مگر در موارد خاص که وکالت نمای

 آراء به مدیر عامل تفویض نماید. خود را با اکثریت سه چهارم

 

تحویل و انتقال مسئوليت از هيات مدیره سابق به هيات مدیره بعدي باید بالفاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هيات مدیره صورت : 46ماده

 هاي مجاز صورت گيرد. گيرد و کليه اوراق ، اسناد ، دفاتر ، حساب ها و موجودي هاي صندوق به هيات مدیره جدید تحویل و معرفی امضاء

 

مراتب نقل و انتقال هيات مدیره باید در صورت مجلس منعکس و به امضاء اکثریت اعضاء هيات مدیره سابق و اعضاي هيات  :47ماده

 مدیره جدید و بازرس یا بازرسين صندوق برسد ؛ صورت مجلس مذکور جزء اسناد صندوق نگه داري می شود.

 

 عضاء هيات مدیره تا تعيين عضو جدید ، رافع مسئوليت و وظائفی که به وي محول شده است ، نمی باشد.استعفاي هر یک از ا :48ماده

 

 داوطلبان عضویت در هيات مدیره و داوطلبان احراز پست مدیر عامل صندوق می بایست از شرایط ذیل برخورداد باشند: : 41ماده

 تابعيت ایران -

 دارا بودن حسن شهرت و امانتداري -

 ء پيشينهعدم سو -

  ليسانسدارا بودن حداقل مدرک تحصيلی  -

 

مدیر عامل می تواند با مسئوليت خود براي خویش قائم مقام یا معاون انتخاب نموده و با قبول مسئوليت کامل ، قسمتی از : 31ماده

 اختيارات خود را به او تفویض نماید.

 

 :بازرس صندوق ( ج

 سال از بين خود یا خارج انتخاب می نماید. 2ک نفر بازرس علی البدل براي مدت هيات امنا یک نفر بازرس اصلی و ی :39ماده

روز بازرس علی البدل را براي  11درصورت فوت یا ممنوعيت قانونی ویا استعفاي  بازرس هيات مدیره مکلف است ظرف مدت  :9تبصره

 مدت باقيمانده دعوت نماید.

 ول مسئوليت نکرده است بازرس قبلی کماکان مسئوليت بازرسی را عهده دار خواهد بود.تا زمانی که بازرس جدید انتخاب و قب: 4تبصره

 

 بشرح زیر می باشد: صندوق بازرسوظائف  :34ماده

 موارد اساسنامه از انحراف صورت در آنها به اخطار و اساسنامه راستاي در مدیره هيات اعضاي عملکرد کنترل (1

 الی و نظارت بر انجام حسابرسیم صورت هاي و صندوق مالی عملکرد بررسی (2

 هيات امناء به صندوق مدیره هيات عملکرد نحوه گزارش (3

 هيات امناء به مدیره هيات پاداش ميزان پيشنهاد (4

 لزوم صورت در العاده فوق جلسه برگزاري جهت دعوت هيات امناء (5

 

انجام داده و اسناد و مدارک و اطالعات  يات صندوقمورد عمل در موقع و بهرگونه رسيدگی و بازرسی را هر بازرس می تواند در :33ماده 

 . و درصورت لزوم تقاضاي تشکيل جلسه فوق العاده هيات امنا را بنماید مطالعه کرده و مورد رسيدگی قراردهد مربوطه را

 

 .يت خودباقی خواهند بودنشده است به مسئول نها ازسوي هيات امنا تعيين و معرفیآهيات مدیره و بازرسان تازمانی که جانشين  :32هماد

 

 عضويت شرايط : سوم فصل
ارائه  را صندوق در عضویت تقاضاي تواند می قراردادي و پيمانی ، رسمی از اعم دانشگاه علوم پزشکی تبریز در شاغل فرد هر :  35ماده

 .بمانند باقی ندوقص عضوتوانند  می اند شده منتقل دانشگاه دیگر واحدهاي به و بوده صندوق عضو که افرادي و نماید



 ارائه نمایند. را می توانند تقاضاي عضویت در صندوقدریافت حقوق از دانشگاه کارمندان بازنشسته بشرط  :9تبصره

از طریق حسابداري  حقوق بازنشستگی از و سپرده گذاري اقساط بازپرداخت امکان شرط به بازنشستگی از پس صندوق اعضاي: 4تبصره

 .نمایند استفاده صندوق تسهيالت از ضویت خود ادامه داده وبه ع توانند می مربوطه

 می پرداخت ،ها بدهی کسر از پس و محاسبه وي مطالبات صورت این در شود خارج صندوقعضویت  از دارد اختيار عضو هر  :3تبصره

 .شود

 .بود خواهد صندوق مدیره هيات اختيارات حدود در قدیم اعضاي عضویت در نظر تجدید و جدید اعضاي قبول :2تبصره

 مجاز به عضویت در صندوق نمی باشند.بدليل امکان قطع رابطه حقوقی ، مستمري بگيران دانشگاه  :5تبصره

 

 گذاري سپرده : چهارم فصل

 :شود می تقسيم بخش دو به و گردد می واریز صندوق حساب به اعضا از یک هر توسط که است وجوهی سپرده :  36ماده

 می تعيين صندوق مدیره هيات که ميزانی به را خود ثابت سپرده حداقل باشند می ملزم صندوق اعضاي از یک هر : ثابت سپرده : الف

 . برسانند کند

 .باشند می آن ماهيانه پرداخت به موظف اعضا از هریک و شود می تعيين صندوق مدیره هيات توسط که است مبلغی : متغير سپرده : ب

 انجام صندوق مدیره هيات موافقت با و وام بدهی نداشتن به منوط دوره هر در شده تعيين حداقل از دازان پس مازاد برداشت :تبصره

 .شد خواهد
 

 عضو وخروج کارمزد ، وام انواع : پنجم فصل

 : آن بازپرداخت نحوه و وام انواع :  37ماده

 .باشد می نآ نيازمند اضطراري طور به عضو که شود می اطالق وامی به : ضروري وام ) الف

 عضو به مدیره هيات تصویب با و وام متقاضی اعضاي از یک هر و احراز شرایطنوبت براساس که شود می اطالق وامی به : عادي وام ) ب

 .گيرد می تعلق

 .گردد می تصویب و تعيين مدیره هيات توسط ساليانه ، ضروري و عادي هاي وام بازپرداخت نحوه و ميزان  :9تبصره

 .باشد میبدهی )اعم از ضروري و عادي(  نداشتن به منوط ضروري و عادي وام رداختپ  :4تبصره

 .گردد می تعيين صندوق مدیره هيات توسط ساليانه ، وام دریافت براي ثابت سپرده در موجودي حداقل ميزان : 3تبصره

 مصادیق اضطرار در وام ضروري توسط هيات مدیره تعيين و اعالم می گردد. : 2تبصره

 

 و کسر چک مبلغ از آن کارمزد که باشد می وام مبلغ %1  ميزان به کارمزدي داراي ضروري و عادي وام:  ها وام کارمزد :  38ادهم

 .گردد می واریز صندوق درآمد بحساب
 

 : براینکه مشروط باشد می دلخواه بطور و آزاد صندوق از عضو انصراف :  31ماده

 .نماید انصراف اعالم کتبی بصورت قبل ماه یک ( الف

 .باشد نداشته صندوق به بدهی هيچگونه ( ب

 می گيرد. صورت قسط سه طی حداکثر و مدیره هيات نظر با وامدر صورت استفاده از  منصرف عضو سپرده بازپرداخت  :9تبصره

ي انصراف قابل استرداد می از زمان وصول تقاضا یک ماهحداکثر تا  استفاده از وام عدم در صورت منصرف عضو سپرده تمامی  :4تبصره

 باشد.
 

 صندوق سرمايه و ها هزينه ، درآمدها : ششم فصل

 :باشد می زیر موارد شامل صندوق درآمدهاي: 21ماده

 وام کارمزدهاي ) الف

 درآمدها سایر ) ب
 



 : از عبارتست صندوق هاي هزینه  :  29ماده

 ...و حسابداري افزار نرم ، التحریر لوازم ، عضویت فترچهد تهيهخرید تجهيزات اداري ،  مانند اداري هاي هزینه ) الف

 که افرادي سایر و بازرس حسابدار،عوامل اجرایی صندوق ،  ، مدیره هيات اعضاي پاداش و الزحمه حق شامل که پرسنلی هاي هزینه ) ب

 .باشد می ، نمایند ارائه صندوق به خدمتی

 مدیره هيات موافقت با موارد سایر ) ج

 

 باال جهت تواند می صالحدید صورت در مدیره هيات و باشد می ءاعضا متغير و ثابت هاي سپرده شامل صندوقاصلی  سرمایه :24ماده

 .نماید اجراء و ارائه را کارهایی راه صندوق توان بردن
 

  انحالل و تصفيه ،سال مالي  :هفتمفصل 
سال خاتمه می  درپایان اسفندماه همان فرودین ماه هرسال شروع وازاول  و شمسی هجري تاریخ با مطابق سال مالی صندوق : 23ماده 

 .یابد اولين سال مالی صندوق ازتاریخ ثبت تاپایان اسفند همان سال است

 .هيات امناء برسد تصویب به تهيه و ميبایست بعدي سال تيرماه یکم و سی پایان تا حداکثر سال هر مالی تراز :  تبصره

 

ازبين  نفر را 5 ءع اراواکثریت سه چهارم مجم امنا با چنانچه بعللی تصميم به انحالل صندوق گرفته شود هيات:  يهانحالل و تصف : 22ده ام

  .هيات تصفيه انتخاب می نمایند عنوانبخارج  مدیره یا هياتء اعضا خود یا

  

غيرمنقول و وصول مطالبات  عم ازمنقول وو تعيين دارائی مسلم ا تصفيه بدهی ها هيات تصفيه پس ازرسيدگی به حسابها و : 25ماده 

 .واگذارخواهدکرد تصویب هيات امنا به یکی ازمراکز خيریه با دارائی صندوق را باقی مانده

 

 اجراو پس از تصویب هيات امناء  ، بررسی صندوق مدیره هيات توسط است نشده ذکر صراحت به اساسنامه در که مواردي کليه :26ماده

  .گردید خواهد

 

 ساير :هشتم فصل

 صندوقحساب  نام تحت ها حسابی بانک از یکی نزد است الزم پرداخت و دریافت امور انجام منظور به :  بانکی حساب افتتاح : 27ماده

 این طریق از تنها نقدي هاي و پرداخت ها دریافتی کليه و یافته گشایش امضاء( دو )با الحسنه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز قرض

 .شود انجام ابحس

 می مشخص مدیره هيات مدیره که توسط هيات اعضاي از نفر دو حداقل و مدیرعامل  ثابت امضاء با الذکر فوق حساب از برداشت : تبصره

 است . مجاز و مهر صندوق متغير امضاء عنوان گردد ، به

 

کارمندان که حقوق و مزایاي خود را از دانشگاه  از یکی پرداخت نامه کتبی ضمانتبا  صندوق وام بازپرداخت اجرایی ضمانت :28ماده

 .پذیرد می صورت)بعنوان ضامن(  دریافت می نمایند ،

دانشگاه بابت وام قرض  الحسنه قرضدر صورت عدم وجود ضامن ارائه یک فقره چک بانکی به مبلغ دو برابر وام در وجه صندوق تبصره: 

 الحسنه مورد قبول می باشد.

 

 .ه استرسيد هيات امناء  تصویب به 28/15/1393 تاریخ در تبصره 27 و ماده 48 و فصل 8 بر ملمشت اساسنامه این

 

 

                                                


