مجمع تشکل های دانش بنیان

اساسنامه
" مجمع تشکل های دانش بنیان "
فصل اول – کلیات
ماده  -1هدف فعالیت :
بمنظور ساماندهي تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان از طريق سازماندهي فعالین مربوطه در
تشکل های حرفه ای و صنعتي ،زمینه سازی ،تقويت و موثر نمودن نقش و فعالیت تشکل های تولیدی ـ صادراتي
مربوطه و نیز تشکل های خدماتي ،علمي و  ...مرتبط با محصوالت و خدمات دانش بنیان و كمك به تحقق اهداف
تشکل های مورد بحث ،آسیب شناسي و تالش برای حل و فصل مسائل و مشکالت مشترک و ارايه راهکارها و طرح
های مربوطه و ارايه نظرات مشورتي به مراجع و دستگاه های ذيربط حاكمیتي در خصوص امور مرتبط با تولید و
صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان "،مجمع تشکل های دانش بنیان " به استناد بند (ک) ماده ( )5قانون اتاق
بازرگاني و صنايع و معادن ايران مطابق با مفاد ذيل تشکیل مي گردد:
ماده  -2نام  " :مجمع تشکل های دانش بنیان " .
ماده  -3هويت :
" مجمع تشکل های دانش بنیان" كه در اين اساسنامه اختصاراً " مجمع دانش بنیان " نامیده مي شود ،در
اجرای بند (ک) ماده ( )5قانون اتاق بازرگاني وصنايع و معادن و كشاورزی ايران ( مصوب  1331/12/15و اصالحیه
( )1333/1/15و ماده  5قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار و با موافقت و نظارت " اتاق ايران " تشکیل میشود و
دارای شخصیت حقوقي و مالي مستقل مي باشد و بصورت صنفي  ،حرفه ای  ،تخصصي  ،غیرسیاسي و غیرانتفاعي
فعالیت مي نمايد .
تبصره :تأيید دانش بنیان بودن تشکل های عضو "مجمع دانش بنیان" توسط معاونت علمي فناوری رياست
جمهوری صورت مي گیرد.
ماده  -4تابعیت :
تابعیت " مجمع دانش بنیان " ايراني است.
ماده  -5اقامتگاه :
اقامتگاه قانوني"مجمع دانش بنیان" درتهران مي باشد.
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تبصره :تعیین محل دفتر مركزی"مجمع دانش بنیان" ازاختیارات هیات مديره مي باشد.
در صورت تغییر اقامتگاه قانوني " مجمع دانش بنیان" مراتب در روزنامه كثیراالنتشار منتخب آگهي و كتباً به اطالع اتاق
بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزی ايران خواهد رسید .
ماده  -3حوزه فعالیت :
حوزه فعالیت " مجمع دانش بنیان " سراسر ايران است " .مجمع دانش بنیان " مي تواند پس از تصويب هیات مديره و
تايید اتاق بازرگاني وصنايع و معادن و كشاورزی ايران در مراكز استان شعبه و در شهرستانها نمايندگي داير نمايد.
تبصره  :شرايط تشکیل شعب ونمايندگي مي بايد مطابق با آيین نامه های اجرايي ذيربط اتاق بازرگاني و صنايع و
معادن و كشاورزی ايران باشد.
ماده  -3مدت :
مدت فعالیت " مجمع دانش بنیان " نامحدود است .
فصل دوم
ماده  -8اصول و اختیارات "مجمع دانش بنیان" عبارت است از :
 -1-8تالش برای ساماندهي و مديريت تولید و صادرات كاال و خدمات دانش بنیان.
 -2-8مشاركت گروهي در تصمیم سازی ها و تصمیم گیريها و تهیه و تنظیم پیشنهادات مرتبط با تولید و صادرات
كاالها و خدمات دانش بنیان و ارايه مراجع ذيربط در جهت حفظ منافع اعضاء و مصالح ملي.
 -3-8ايجاد بانك اطالعاتي در زمینه های مرتبط با اهداف و وظايف " مجمع دانش بنیان " و اطالع رساني از طريق
ايجاد شبکه اطالع رساني و نشر كتب  ،مجالت و بروشورهای تخصصي وتبادل اطالعات مربوطه.
 -4-8ارتقاء اعتبار و جايگاه تشکل های عضو از طريق توسعه و تعمیق روابط في مابین .
 -5-8انجام هرگونه فعالیت های علمي  ،تحقیقاتي در داخل و خارج كشور برای نیل به اهداف .
 -3-8حمايت از منافع مشترک تشکل های عضو و ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به ايشان .
 -3-8تشويق و حمايت از سرمايه گذاری كه زمینه افزايش تولیدات صادراتي را فراهم كند .
 -8-8تشويق و ترغیب تشکل های عضو به تدوين و اجرای استاندارد های مورد نیاز كاال و خدمات مربوطه.
 -1-8ارائه پیشنهادات و راهکارها جهت رفع موانع فراروی تولید و صادرات كاال و خدمات دانش بنیان.
 -11-8برگزاری همايش های تخصصي و میزگردها و همچنین حضور در همايش های مختلف داخلي و خارجي .
 -11-8برگزاری و يا حضور در نمايشگاههای داخلي و خارجي مرتبط.
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 -12-8اعزام هیئت های تجاری و بازاريابي به كشورهای خارجي و نیز پذيرش هیات های تجاری وبازاريابي
ازكشورهای خارجي.
 -13-8كوشش در جهت رفع اختالفات في مابین اعضاء و تشکل های عضو .
 -14-8ايجاد بستر و سازوكار الزم جهت پذيرش و اجرای تصديهای دولت كه وفق قانون اجرای سیاست های كلي
اصل  44قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران و ساير قوانین موضوعه به " مجمع دانش بنیان" تفويض مي شود.
 -15-8ترويج و ترغیب به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و سیاستهای تجاری كشور.
-13-8تعريف پارامترهای ممیزی و تشخیص شركتها و تشکل های دانش بنیان توسط كمیته ای متشکل از نمايندگان
"مجمع دانش بنیان" و معاونت علمي فناوری رياست جمهوری صورت مي گیرد.
فصل سوم – عضويت و شرايط آن
ماده  -1اعضای اصلي "مجمع دانش بنیان" عبارتند از:
 -1-1كلیه تشکل های تولیدی ،صادراتي و يا خدماتي مربوط به كاالها ويا خدمات دانش بنیان وابسته به اتاق ايران به
عضويت اصلي"مجمع دانش بنیان"پذيرفته خواهند شد .تشکل های موصوف عضويت خود را با تعیین و معرفي يك
نفر نماينده برای حضور در مجامع عمومي اعمال مي كنند.
 -2-1كلیه تشکل های خدماتي ،علمي و  ...مي توانند با تصويب هیأت مديره به عضويت وابسته "مجمع دانش بنیان"
در آيند.
 -3-1عضو افتخاری :چهره های ماندگار ،نخبگان وپیشکسوتان دانش بنیان ،صادركنندگان نمونه دانش بنیان و
اشخاصي كه خدمات ويژه و برجسته ای انجام داده اند و اساتید،پژوهشگران و محققان با تصويب هیات مديره"مجمع
دانش بنیان" مي توانند به عضويت افتخاری" مجمع دانش بنیان " درآيند.
تبصره  -1زايل شدن هريك از شروط پذيرش عضويت از جمله دانش بنیان بودن برای هريك از اعضا در طول مدت
عضويت موجب تعلیق شدن آن عضو خواهد شد.
تبصره  2ـ عبارت تعلیق نوعي توقف عضويت است كه پیرو زايل گرديدن شرايط الزم جهت اعتبار عضويت بوجود
مي آيد و بديهي است به محض اعاده شرط زايل شده ،مجدداً اعتبار از دست رفته تثبیت و عضو محق به استفاده از
حقوق قانوني خويش خواهد بود.
تبصره  3ـ آن دسته از اعضاء ،مادامي كه به هردلیل شرايط عضويت خود را از دست دهند حق شركت در مجامع
عمومي ،رأی دادن ،كانديد شدن در اركان و استفاده از خدمات "مجمع دانش بنیان" را نخواهند داشت.
تبصره 4ـ اعضای وابسته و افتخاری حق كانديد شدن در اركان "مجمع دانش بنیان"را نداشته لیکن مي توانند در
كمیسیونها و كارگروههای تخصصي با حق رأی مشاركت نمايند.
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ماده  -11عضويت تشکل ها در "مجمع دانش بنیان" با استقالل حقوقي و مالي آنها مغايرت نخواهد داشت.
فصل چهارم – اركان
ماده  -11اركان " مجمع دانش بنیان " عبارتند از :
 مجمع عمومي ، هیات مديره ، بازرس ،ماده  -12مجمع عمومي :
مجمع عمومي باالترين مرجع تصمیم گیری ومتشکل از اعضا يا نمايندگان رسمي اعضای "مجمع دانش بنیان"
میباشد.
 -1-12تشکیل مجمع عمومي با يکبار درج آگهي در جرايد كثیراالنتشار منتخب مجمع و حداقل پانزده روز قبل از
تشکیل جلسه مجمع عمومي و با اعالم دستور جلسه ،روز و ساعت و محل برگزاری مجمع صورت مي پذيرد.
ضمناً دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت كننده برای اعضاء ارسال مي گردد .همزمان با انتشار آگهي دعوت
در جرايد كثیر االنتشار منتخب ،مقام دعوت كننده مي بايست از طريق اطالع رساني به مديريت امور تشکل های
اتاق ايران نسبت به قرار دادن آگهي دعوت در وب گاه رسمي اتاق ايران هماهنگي نمايند.
 -2-12نمايندگان هر عضو در " مجمع دانش بنیان" جهت شركت در مجامع عمومي و امکان مشاركت در
تصمیم گیری مي بايد عضو هیات مديره و يا دبیر باشند .نماينده عضو مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع
شركت كرده و اجازه توكیل اين حق را به غیر ندارد.
 -3-12اخذ رای در مجامع عمومي " مجمع دانش بنیان" بصورت علني و قیام و قعود مي باشد مگر زماني كه
تصمیمات راجع به اعضای هیأت مديره و بازرسان در دستور باشد.
 -4-12نماينده اتاق ايران رسمیت جلسه را اعالم و بالفاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت ريیسه
مجمع مركب از يك رئیس  ،دو ناظر و يك منشي برای اداره جلسه ،رأی گیری خواهد كرد .سپس هیأت ريیسه
منتخب ،اداره جلسه را به عهده مي گیرد.در مواردی كه انتخابات هیات مديره در دستور كار است هیات رئیسه
جلسه بايد داوطلب عضويت در هیات مديره نباشد.
 -5-12مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه " مجمع دانش بنیان " برای كلیه اعضاء الزم االتباع مي باشد .
 -3-12منشي جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر كلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست
اعضای حاضر به امضای هیأت رئیسه مجمع و نماينده اتاق ايران برساند.
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 -3-12حضور نماينده اتاق بازرگاني وصنايع و معادن و كشاورزی ايران در كلیه جلسات مجمع عمومي(عادی و
فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر خواهد نمود .
 -8-12نماينده معاونت علمي فناوری رياست جمهوری در جلسات مجامع عمومي به عنوان ناظر و بدون حق
رأی شركت خواهد نمود.
 -1-12دبیرخانه "مجمع دانش بنیان" بايد رونوشتي از صورتجلسات مجامع عمومي (عادی و فوق العاده) منضم
به فهرست حاضرين در جلسات را برای اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزی ايران ارسال نمايد.
ماده  -13مجامع عمومي بر دو نوعند :
 مجمع عمومي عادی و عادی بطور فوق العاده ، مجمع عمومي فوق العاده .ماده  -14مجمع عمومي عادی يك نوبت در سال (ترجیحاً در سه ماهه اول سال هجری شمسي) وفق ماده  12تشکیل
مي گردد  .تشکیل مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده به هر تعداد كه الزم باشد بالمانع است.
ماده  -15وظايف مجمع عمومي عادی و عادی بطور فوق العاده بشرح زير است :
 -1-15استماع گزارش عملکرد مالي و اجرايي هیأت مديره،
 -2-15استماع گزارش بازرس ،
 -3-15تصويب گزارش عملکرد اجرايي ،مالي و ترازنامه سالیانه "مجمع دانش بنیان" ،
 -4-15استماع گزارش هیأت مديره پیرامون برنامه و بودجه سال مالي جديد،
 -5-15تصويب مبلغ وروديه ،حق عضويت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه پیشنهادی.
 -3-5انتخاب يا عزل فردی يا جمعي اعضای اصلي يا علي البدل هیئت مديره ،
 -3-15انتخاب يا عزل بازرسان اصلي يا علي البدل ،
 -8-15انتخاب روزنامه كثیراالنتشار .
تبصره :چنانچه عملکرد اجرايي و يا مالي هیأت مديره تصويب نگردد به منزله عزل هیأت مديره تلقي مي شود .در اين
صورت بازرس موظف است ظرف مدت  15روز نسبت به برگزاری مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده با دستور
تجديد انتخاب هیأت مديره وفق ماده  12اقدام نمايد.
ماده -13هیئت مديره بايستي حداقل  21روز قبل از اتمام مدت مأموريت اعضای هیئت مديره اقدام به برگزاری مجمع
عمومي عادی وفق ماده  12بنمايد .در هر صورت تا زمان تشکیل هیات مديره جديد ،هیات مديره قبلي دارای
مسئولیت خواهد بود و در صورت عدم دعوت به مجمع توسط هیات مديره ،بازرس و يا اتاق بازرگاني وصنايع و
معادن و كشاورزی ايران مي تواند نسبت به تشکیل مجمع عمومي اقدام نمايد .
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ماده  -13مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مديره يا بازرس با رعايت ماده 12
اساسنامه تشکیل مي گردد.
ماده  -18مجامع عمومي عادی و عادی به طور فوق العاده با حضور اكثريت نسبي اعضای اصلي (نصف به عالوه يك)
رسمیت پیدا مي كند و مصوبات آن با آراء مثبت نصف بعالوه يك اعضاء حاضر در جلسه معتبر مي باشد ،در صورت
نرسیدن جلسه ،نوبت دوم مجمع حداكثر ظرف مدت  21روز با رعايت ماده  12اساسنامه برگزار خواهد شد .جلسه
نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت مي يابد و تصمیمات آن با آرای نصف به عالوه يك اعضای حاضر به
تصويب مي رسد.
ماده  -11وظايف و اختیارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتند از :
الف -تغییر و اصالح اساسنامه " مجمع دانش بنیان " ،
ب -انحالل " مجمع دانش بنیان " و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه .
ج -ساير موارد كه در اختیار مجمع عمومي عادی نباشد.
ماده  -21مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلي " مجمع دانش بنیان " رسمیت پیدا مي
كند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده  -21درصورت به حدنصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومي فوق العاده ،نوبت دوم مجمع حداكثر ظرف  21روز با
رعايت ماده  12اساسنامه برگزار خواهد شد .نوبت دوم مجمع با حضور حداقل نصف بعالوه يك اعضای اصلي
"مجمع دانش بنیان " رسمیت پیدا مي كند و تصمیمات آن با دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .در
صورت به حدنصاب نرسیدن جلسه نوبت دوم ،نوبت سوم مجمع حداكثر ظرف  21روز بارعايت ماده  12اساسنامه
برگزار خواهد شد .نوبت سوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت مي يابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم
اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
ماده  -22با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومي عادی بصورت فوق العاده و يا مجمع عمومي فوق العاده توسط
بازرس مراتب به هیئت مديره اعالم و هیئت مديره مکلف است حداكثر ظرف  15روز از تاريخ وصول درخواست
بازرس ،وفق ماده  12اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومي دعوت بعمل آورد و در صورت استنکاف ،بازرس
مي تواند رأساً با رعايت ماده  12اساسنامه اقدام نمايد.
ماده  23ـ با درخواست كتبي حداقل نصف بعالوه يك اعضای اصلي مبني بر تشکیل مجمع عادی بطور فوق العاده و
يا مجمع فوق العاده ،هیأت مديره بايد حداكثر ظرف مدت  21روز از تاريخ دريافت تقاضای كتبي اعضاء را جهت
تشکیل مجمع طبق ماده 12دعوت نمايد .در صورت استنکاف هیأت مديره ،درخواست كنندگان مي توانند دعوت
مجمع عمومي را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداكثر ظرف  15روز طبق ماده  12از اعضاء دعوت كند
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و چنانچه بازرس نیز امتناع كند ،در غیر اين صورت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي بايست نسبت به دعوت
از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومي با رعايت كلیه تشريفات مندرج در اساسنامه اقدام نمايد.
ماده  -24در صورت استعفا از عضويت ،اخراج و يا انحالل عضوی كه نماينده آن در اركان " مجمع دانش بنیان "
دارای سمتي است ،ماموريت آن نماينده نیز به تبع وی منتفي و زايل خواهد شد.
ماده  -25چنانچه نماينده عضو " مجمع دانش بنیان " پس از انتخاب در اركان ،به هر دلیلي از تشکل متبوع خود
خارج گردد ،پس از اعالم ،به خودی خود از سمتي كه در " مجمع دانش بنیان " دارد معزول و هیچگونه سمتي
در"مجمع دانش بنیان" نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علي البدل تفويض و در صورت نیاز  ،برابر مقررات ،
انتخابات بعمل خواهد آمد.
تبصره :هیات مديره تشکلي كه نماينده اش به عضويت در اركان " مجمع دانش بنیان " انتخاب شـده اسـت ،بايسـتي
چنانچه نماينده اش ،به هردلیلي ،ازعضويت در تشکل متبوع خارج شود ،مراتب را بـه صـورت مکتـوب بـه" مجمـع
دانش بنیان" اعالم كند.
ماده  -23هیئت مديره :
 -1-23هیأت مديره " مجمع دانش بنیان " مركب است از  3نفر عضو اصلي و  2نفر عضو علي البدل كه بوسیله
مجمع عمومي عادی و يا عادی بصورت فوق العاده برای مدت دو سال انتخاب مي شوند.
 -2-23بعد از اختتام دوره ماموريت هیئت مديره تا انتخاب هیئت مديره جديد ،كلیه مسئولیت ها همچنان به عهده
اعضای هیئت مديره قبلي خواهد بود.
 -3-23انتخاب هر يك از اعضای هیئت مديره قبلي برای دوره های بعدی بالمانع است .
مــاده -23هیئــت مــديره در اولــین جلســه ای كــه حــداكثر ظــرف يــك هفتــه بعــد از انتخــاب آنهــا تشــکیل
مي شود از بین خود يکنفر را بعنوان رئیس ودونفر را بعنوان نواب رئیس انتخاب خواهد نمود.
ماده  -28مدت تصدی هر يك از سمتهای اعضای هیئت مديره بیش ازمدت عضويت آنها در هیئت مديره نخواهد
بود .متصديان هر يك از سمتها توسط هیئت مديره قابل عزل و يا تجديد انتخاب مي باشند.
ماده  -21هیئت مديره حداقل ماهیانه يك بار به دعوت كتبي رئیس و در غیاب ايشان يکي از نواب ريیس تشکیل
جلسه خواهد داد .جلسات هیئت مديره در مركز اصلي " مجمع دانش بنیان " يا در محل ديگری كه در دعوتنامه معین
شده تشکیل خواهد شد.
ماده -31درصورت استعفاء ،فوت و يا عزل هر يك از اعضاء هیئت مديره ،عضو علي البدلي كه در انتخابات رأی
بیشتری داشته است ،برای باقیمانده دوره هیئت مديره جانشین عضو اصلي خواهد شد.
ماده  -31جلسات هیئت مديره با حضور اكثريت نسبي اعضای اصلي رسمیت پیدا مي كند.
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ماده  -32اداره جلسات هیئت مديره با رئیس هیئت مديره و در صورت غیبت او با يکي از نواب رئیس است.
ماده  -33تصمیمات هیئت مديره با رای اكثريت نسبي حاضرين در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده  -34از مذاكرات و تصمیمات هیئت مديره صورتجلسه ای توسط دبیركل يا يکي از اعضای هیأت مديره تنظیم و
في المجلس به امضای حاضرين مي رسد.
ماده  -35هیئت مديره يکنفر شخص حقیقي را ازخارج ازاعضای هیات مديره بعنوان دبیركل انتخاب مي نمايد.
تبصره  -1هیئت مديره مي تواند با مسئولیت خود بخشي از اختیارات خود را به دبیركل تفويض نمايد.
تبصره  -2سه جلسه غیبت متوالي و يا شش جلسه غیبت غیر متوالي در جلسات هیأت مديره به منزله عزل از عضويت
هیأت مديره مي باشد و عضو علي البدل هیأت مديره جايگزين عضو معزول مي گردد.
تبصره  -3دبیركل مي تواند در جلسات هیات مديره بدون حق رأی شركت كند.
ماده  -33برای انجام امور اداری و اجرايي " مجمع دانش بنیان" دبیرخانه ای تحت مديريت دبیركل و زير نظر
هیات مديره تاسیس مي گردد.
ماده  -33وظايف و اختیارات هیئت مديره :
هیئت مديره نماينده قانوني "مجمع دانش بنیان " است و ازكلیه اختیارات قانوني جهت اداره امور" مجمع
دانش بنیان" برخوردار است .اهم وظايف و اختیارات هیات مديره به شرح زير مي باشد :
 -1-33افتتاح انواع حسابهای بانکي بنام "مجمع دانش بنیان" در بانکهای مجاز و واريز كلیه وجوهات " مجمع
دانش بنیان" و پرداخت هزينه ها از اين حساب ها.
 -2-33تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالي و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری.
 -3-37اداره و انجام عملیات مالي و پولي و تعهدات مالي و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش ساالنه عملیات
و اقدامات مالي خود به مجمع عمومي،
 -4-33عقد هرگونه قرارداد و تبديل و تغییر آن راجع به خريد و فروش و اجاره و تملك اموال منقول و غیرمنقول بنام
و حساب " مجمع دانش بنیان " ،
 -5-33استخدام و عزل ونصب دبیركل " مجمع دانش بنیان" وتعیین حقوق و دستمزد و ساير پرداختها ،
 -3-33اقامه يا استرداد هرگونه دعوی حقوقي و كیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاكم و پرداختن به امر
دادرسي از حق تجديد نظر در دادگاههای استان وديوان عالي كشور ،مصالحه ،تعیین وكیل ،سازش ،استفاده از حقوق
وتکالیف مربوط به داوری،
 -3-33انجام اموری كه طبق موازين قانوني برای اداره " مجمع دانش بنیان" و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت
داشته و در اساسنامه منع نشده باشد،
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 -8-33تعیین و اعزام نماينده به شوراها  ،كمیسیون ها ،كمیته ها ،هیات ها و مراجع داخلي و خارجي ،
 -1-33تدوين و تصويب مقررات و آئین نامه های داخلي برای اداره بهتر امور"مجمع دانش بنیان"درچارچوب
اساسنامه،
 -11-33تدوين برنامه و بودجه " مجمع دانش بنیان" جهت ارايه به مجمع عمومي ،
 -11-33تهیه صورت دارائي و ديون "مجمع دانش بنیان" ،تنظیم ترازنامه وحساب عملکردهای سال گذشته جهت
ارائه به مجمع عمومي ،
 -12-33ارسال گزارشهای ساالنه از عملکرد " مجمع دانش بنیان" به اتاق ايران ،
 -13-33تعیین و تصويب حقوق  ،مزايا و پاداش مديران ،مشاوران و كارشناسان براساس پیشنهاد دبیركل .
 -14-33تدوين سیاستها و خط مشي های كالن "مجمع دانش بنیان " جهت ارايه به مجمع عمومي ،
 -15-33تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرايي جهت تحقق سیاستها و برنامه های " مجمع دانش بنیان "،
 -13-33همکاری با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ،اتاقهای شهرستانها ،اتاقها و شوراهای مشترک بازرگاني و
تشکل های اقتصادی به منظور ايجاد هم افزايي ،افزايش بهره وری ،جلوگیری از موازی كاری و پیشبرد اهداف قانوني.
 -13-33هیأت مديره موظف است  21روز قبل از برگزاری مجامع عمومي گزارشات مالي و اجرايي "مجمع دانش
بنیان" جهت ارايه به مجمع عمومي در اختیار بازرس قرار دهد.
تبصره :هیأت مديره مي تواند مفاد مندرج در بند  2-33را با تعیین حدود اختیارات و نوع اسناد و اوراق و مکاتبات به
دبیركل تفويض نمايد.
ماده  -38اختیارات دبیركل را هیات مديره تعیین مي كند .اهم وظايف دبیركل به شرح زير مي باشد :
 -1-38تهیه و تدوين برنامه های (كوتاه مدت ،میان مدت وبلند مدت) " مجمع دانش بنیان" و ارائه آن به هیات مديره
جهت بررسي و تصويب.
 -2 -38تهیه و تدوين پیش نويس بودجه" مجمع دانش بنیان" و ارائه آن به هیات مديره.
 -3-38تهیه ساختار سازماني مناسب برای انجام امور برنامه ريزی و اجرايي " مجمع دانش بنیان " و ارائه آن به هیات
مديره جهت بررسي و تصويب .
 -4-38دبیركل بايستي دفاتر ،اسناد ،صورتجلسات مالي ،وصولي ها وپرداختهای " مجمع دانش بنیان" را كنترل نموده و
بر فرايند ثبت  ،ضبط  ،نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نمايد و با درخواست بازرس مبني بر بررسي دفاتر و اسناد
مالي " مجمع دانش بنیان " ،در محل دبیرخانه اسناد مذكور را در اختیار بازرس قرار دهد.
 -5-38تعیین كارگروههای تخصصي در راستای پیشبرد اهداف قانوني "مجمع دانش بنیان".
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 -3-38انتخاب دبیران كمیسیونهای تخصصي وتهیه وتدوين شرح وظايف آنها و پیشنهاد به هیات مديره جهت بررسي
و تصويب.
 -3-38ارائه گزارش عملکرد " مجمع دانش بنیان" به هیات مديره.
ماده  -31بازرس
 يکنفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل از بین اعضاء و يا مؤسسات مورد تأيید مراجع ذيصالح قانونيكه توسط مجمع عمومي عادی برای مدت يکسال انتخاب و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بالمانع است.
ماده  -41وظايف بازرس
 -1-41نظارت بر كلیه اقدامات و عملیات هیئت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه،
مصوبات مجامع عمومي و قوانین جاری كشور از وظايف بازرس مي باشد و در صورت مشاهده تخلف از طريق
دبیرخانه مراتب را به هیئت مديره اطالع و رفع آنرا درخواست مي نمايد،
 -2-41بازرس  ،ترازنامه و گزارشات تهیه شده توسط هیات مديره برای تسلیم به مجمع عمومي ساالنه و همچنین در
صورت لزوم كلیه اسناد و اوراق مالي " مجمع دانش بنیان " را مورد بررسي قرار داده و موظف است نظر خود را در
خصوص عملکرد مالي و اجرايي بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومي بگذارد،
 -3-41بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومي گزارش مکتوب خود را به دبیرخانه "مجمع دانش بنیان"
جهت اطالع رساني به اعضاء ارائه خواهد نمود،
فصل پنجم – منابع مالي
انواع منابع مالی:
 وروديه حق عضويت سالیانه هدايا ،عطايا،وصايا،وقف و كمکهای نقدی و غیر نقدی اعضاء و اشخاص ثالثماده  -41داوطلبین عضويت در" مجمع دانش بنیان" بايستي مبلغ وروديه رابه حساب " مجمع دانش بنیان" واريز
نموده و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمايند.
ماده  -42هرعضو عالوه بر وروديه ،بايد سالیانه مبلغ حق عضويت تعیین شده را به حساب " مجمع دانش بنیان "
واريز و تصوير اسناد پرداختي را نیز تحويل دبیرخانه نمايند.
ماده  -43مبلغ وروديه و مبلغ عضويت سالیانه براساس پیشنهاد هیأت مديره و توسط مجمع عمومي عادی تعیین و
تصويب خواهد شد.
ماده 44ـ وروديه و حق عضويت اعضای وابسته نصف وروديه و حق عضويت تشکل های عضو اصلي مي باشد.
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ماده  " -45مجمع دانش بنیان " مي تواند از هدايا ،عطايا ،وقف ،قبول وصیت و كمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء يا
اشخاص ثالث ،وزارتخانه ها ،سازمانها و موسسات دولتي و نهادها و سازمانهای عمومي برخوردار گرديده و چنانچه
ضرورت اقتضاء نمايد با تصويب هیئت مديره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری يا از شركتها
و اشخاص را دارد.
ماده -43هیات مديره مي تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیراعضاء ،برگزاری نمايشگاهها و سمینارهای تخصصي،
تشکیل كارگاههای آموزشي ،انتشار كتب و نشريات و نظاير آن و اعزام هیات های تجاری و بازاريابي و غیره
هزينه های " مجمع دانش بنیان" را تامین كند.
ماده  -43سال مالي " مجمع دانش بنیان" از اول فروردين هر سال شروع و در پايان اسفند همان سال پايان مي يابد.
فصل ششم– انحالل و تصفیه
ماده " -48مجمع دانش بنیان" بموجب تصمیم مجمع عمومي فوق العاده منحل مي شود.
ماده  -41چنانچه انحالل " مجمع دانش بنیان" از سوی مجمع عمومي فوق العاده باشد مجمع مزبور هیئت تصفیه ای
را متشکل از سه نفر از نمايندگان تشکل های عضو انتخاب مي نمايد .انتخاب اعضاء هیئت مديره " مجمع دانش
بنیان" قبل از انحالل در مقام اعضاء هیئت تصفیه بالمانع است.
ماده  -51پس ازاعالم انحالل " مجمع دانش بنیان" و تعیین اعضاء هیئت تصفیه ،مديران سابق " مجمع دانش بنیان "
مکلفند تمامي اوراق ،اسناد ،دفاتر ،اموال و اثاثیه " مجمع دانش بنیان" را با تنظیم صورتجلسه تحويل ايشان نمايند.
ماده  -51هیئت تصفیه با نظارت نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران وضعیت بدهي ها و دارائیها را روشن و
پس از تسويه  ،كلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزی ايران واگذار
خواهد شد.
ماده  -52وظائف و تکالیف و اختیارات هیئت تصفیه در رابطه با اموال موجود ،مطالبات و ديون " مجمع دانش بنیان"
و بطور كلي امر تصفیه طبق مقررات اليحه اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب  1343/12/24و مفاد اساسنامه
خواهد بود.
فصل هفتم – موارد متفرقه
ماده  " -53مجمع دانش بنیان" بمنظور پیشبرد اهداف و ايفای وظايف خود مي تواند به تعداد مورد نیاز كمیسیون های
تخصصي دائم يا موقت از بین مديران و اعضاء " مجمع دانش بنیان" تشکیل دهد .وظايف و نوع فعالیت هر كمیسیون
 ،تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان ،چگونگي فعالیت و اداره و نیز نحوه انحالل آن براساس مقرراتي خواهد بود كه
توسط هیات مديره تهیه و تصويب خواهد شد.
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ماده  " -54مجمع دانش بنیان" مي تواند به تعداد مورد نیاز از مشاوران تخصصي خارج از اعضای " مجمع دانش
بنیان" ،جهت بهبود و پیشبرد امور خود استفاده نمايد.
ماده  -55حکمیت
" مجمع دانش بنیان " درصورت نیاز به حکمیت (داوری)  ،مي تواند از خدمات مركز داوری اتاق بازرگاني و صنايع و
معادن و كشاورزی ايران استفاده كند.
ماده  -53در صورتي كه اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد ،اين امر توسط اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن و كشاورزی
ايران صورت مي پذيرد  ،نظر اتاق قطعي و الزم االتباع خواهد بود.
ماده  -53اين اساسنامه در  3فصل و  53ماده و  12تبصره در تاريخ  1311/12/23به تصويب مجمع عمومي
موسسین "مجمع دانش بنیان " رسیده است.
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