
 

 

 
 

 قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و اله و سلم:

بدا  أ ت ضِلُّوا نْ ل   هِم ابِ  ن ت مسّکتُمما ا ب یتی أ هْــلِ  عترتی و   اللَّهِ  کِتاب الثَّقلین فیکم تارِک   انّی 

 مالسال یهمعل  البيتسسه تحقيقات و نشر معارف اهلؤم 
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ض   اهلل ف دین ح ا  س ین رض اااه  فران د ح  ه امس  ا و المس لمیحس  دیس يآقا یو برکات صمدان ینقات رحمایبا توف

اب ا  یخ   ون ه س اکن اص فاا یصدوس یکازاروسينه صاهر  اا اص فاا  موول د  و رضاااه  به شناسنامه شمار  هفت صدو نوه

ال و نب وت ت خداون د مو  یب ا اق رار بوح دان ،پ    س ه  بن بست عدل  اا یق يکو  يابا  منوچاریخ -چاارباغ خواجو

الس  ا و  هی طال   عل یب ن اب  یامامت حض رت عل  ت ويآله وسلم و ومو هیاهلل عل یصل یاء محمد مصطفیحضرت خاتم امنب

ب ا  اکرا  و گونهچیه دو ام الس ا و با اعوقاه به ک ا اهلل و م اه هر کمال صحت عق  و اهرا  و بیفراند بزرگوارش علااه ي

 10/1899پ     یانی شش دان  اع ینم وه تم ام یو ق انون یش رع ابدي حی  و رغبت کام  همرا  با قصد قربت وقف صحیم

رو ی پ و 27/5/1380 مورخ ه 40748که به موج  سند اجار  ثبت اصفاا   4واقع هر بخش  یاصل 1899عرصه  يبر رو یاحداث

ب ه ش مار   یانی باش د و س ند اعیسال هر اج ار  ن امبره  م 99به مدت اصفاا   78هفور  6/4/1384مورخه  47052به شمار  آ  

و حدوه و  صاهر شد  است ثبت و واقف(ن رضاااه  )یدحسیس يبناا آقا که ام   ثبت اصفاا  266 صفحه 273 فوره 55638

ا ا يزیناء چاسوث ه مشورکات و مو لقات منصوبه بدو یت مذکور است بانضماا کلیر مشخصات آ  بشرح سند مالکيحقوق و سا

 و «صفهها ا عليهم السالم تيرف اهل البانشر معقات ويتحق سسهؤم»يآ  که به اقرار واقف بوصرف وقف هاه  شد  است را ب را

ور م ذک  ي ذهر  که ام الس ا اصفاا یت علینشر م ارف اه  الب تحقیقات و ساسنامه موسسها و یل و مباناصو ،سیتاس اهداف

هاي ممکن لیرغم ت شعو هر صورتیکه به هر هلی  و  ر استییر قاب  تغیو غ بوه  ن وقفنامهيا نفکيء مجز و ماا امجراءاست 

یئت امناء را اعضاء هنامه ممکن نباشد با نظر موولی رئیس هیئت امناء و حداق  سه چااو ماا و هر اما  خاص ان اا هقیق وقف

خت هيو  سبت به پرهاآيد. قب  اا ت لیق موقت ماا است نحال ت لیق هر مینامه به موسسه موقواً و تا حصول شرايط ان اا وقف

  و وصول مطالبات اقداا گرهه.

 

 يریبک ارگ مدوّ ، يزيربرنامه ت آ  بایاست که ف ّال یساامان «اصفاا  السّ ا امیت علیالب اه  قات ونشرم ارفیموسسه تحق»

 اًص رف و يیایافت جغريبدو  محدوه ، یه امکانات قاب  تحصینشر، با اسوفاه  ااکل ق ویتحق ،تيريهرمد یعلم ين روشاايآخر

 .رهيپذی  صورت ميچاارچوب اهداف هوااه  گانه ذ هر

چا اره  م ص وا « تی ب اه » کلمه  مراه اا ه است ويرعش یه اثنی ه امامیش مون، نيهرا « هیش» اي و «عیتش»مراه ااکلمات تذکر:

ة اهلل ی ض رت بقح یح  ام اا اءیه وآله وسلّم تا خاتم اموص یاهلل عل یاء حضرت محمّد بن عبداهلل صلّی)ااخاتم امنب  اام السّیعل

ت ی ف اه   البنش رم ار ق ات ویموسس ه تحق« موسس ه» کلم ه اا باشد ومراهیم ف(يفرجه الشّر یح ة بن الحسن ع ّ  اهلل ت ال

 .ام السّ ا اصفاا  است یعل



 

 

 کپارچ هياا ک نظ ي ن منابع آ  اا طرق مخولف اا جمله ارائ ه یو تام  هیرامو  اس ا هرچاارچوب فرهن  شیپژوهش پ -1

  .یاط عات

 . هیفرهن  ش يبرمبنا ینشرم ارف اس م -2

 . ا هرسطوح مخولف جام ه    السّ  امیعل تیاه  ب دگا يه اا یج م ارف قرآنيترو غ ویتبل -1-2

 .ام السّ ایت علیر  اه  بیس  ه نسبت به منزلت وجام یارتقاء سطح آگاه -2-2

 .اشاعه فرهن  انوظار ف ويفرجه الشّر یع ّ  اهلل ت ال ين امامت حضرت مادییتب -3-2

 .جاا  اس ا ت وي ه به عالم بشریبزرگا  ش ياعوقاه و یخدمات علم یم رف -3

 .عیتش ن فرهن ییتب شمندا  وپژوهشگرا  هريخدمات اند یم رف و يیشناسا -4

  .عیجاا  تش هر يات اعوقاهينظر   آراء ویتحل و یبررس -5

 .عیرامو  تشیات پي  نظریتحل و یبررس -6

 .به آناا یعلم يیع وپاسخگویغات ناهرست هرموره تشیتبل شباات و يیشناسا -7

 .آ  يیایگسور  جغراف ع ویخ تشيتار یم رف و يیشناسا -8

 .با آناا یا  به منظورتباهل فرهنگجا  ه هریجوامع ش و مراکز يیشناسا -9

 )موناس   ب ا ش دک راس وا باي  هرموسس ه  اه داف ت آناا بایکه ف ّال ینيناشر ن ویمبلّغ ت ااپژوهشگرا ،يحما و يهمکار -10

   (.طيشرا و امکانات

 اس وفاه  اا اگ را  ب يچ ه توس ط ه وموسس ه )چه توس ط  -یپژوهش "صرفا يواایف ّال به جز –موسسه يواایک ااف ّالیچیه -11

ه هاش و ريه تغ ا یش  يه فقا ای ات موف ق علينظر  ه ویات مذه  شيضرور اس ا و يد با اصول اعوقاهي( نباموسسه امکانات

  .باشد

 .است رییقاب  تغ ریغ د  ويم گرهی( تنظ2سه بند )مربوط به ماه   هوااه  ماه  و ن موسسه هرياهداف ا -12
 

 باشد.اه  میاه آقاي حا  سید حسین رضاااه  فراند ح ه امس ا و المسلمین حا  سید فض  اهلل رضا واقف اين موسس -

تش کی ت  ، ارک ا  وموسسه واقف افراهي را به عنوا  هیئت موسس انوخاب نموه و هیئت موسس اهداف، اصول حاکم بر -2

 را مشخص و به تائید واقف رساندند.

ت يا تماي   ب ه اهام ة آ  را نداش وه یوسسه را ب اد  خواهد هاشت. هرصورتیکه موولی توانائی تولواقف ماهاا ال مر تولیت م -3

نماي د و هر جانش ین خ وه را انوخ اب می ،موولی هر ام ا  حی ات واگذار می گرهه. او وظايف تولیت ب ادة جانشین ،باشد

جیحاً ذک ور( واق ف را نس  ً ب  د اا نس   ب ه اي ن صورت عدا انوخاب جانشین، هیئت امناء با اکثريت آراء اصلح اومه )تر



 

 

عنوا  ت یین می کند. هرصورت عدا قبول اا طرف فره انوخ اب ش د  و ي ا ع دا حص ول اکثري ت آراء هر م وره يک ی اا 

    نمايد.     فراندا  واقف، هیئت امناء براي ان اا اين مسئولیت فره هيگري را )بطور موقت تا حصول شرايط ماا( انوخاب می

 ن را نداره.یست حق انوخاب جانشیکه بطور موقت انوخاب شد  و اا نس  واقف ن یموول -1-3

 باشد.هیئت امناء تناا مرجع ت یین سیاسوااي راهبرهي موسسه و نظارت بر حسن اجراي آناا می -4

 شند.امناء می با عضو هیئت ،پیوسوه يک نفر م واد جامع الشرائط )ترجیحاً ساکن اصفاا ( و نیز شخص موولی -5

 اجوااه فره مذکور بايد موره تائید کوبی حداق  يک نفر مرجع تقلید مشاور قرار گرفوه باشد. -1-5

 باشد.هاره و ناي  رئیس، شخص موولی می م واد مذکور پیوسوه رياست هیئت امناء را به عاد  -2-5

ه خوه شند. مگر آنکمی با س هیئت امناءیعضو و رئ م واد ئت امناءی  هیآيه اهلل حا  سیدحسن فقیه امامی اا بدو تشک -3-5

و  6ة شا  طبق ماهاسو فاء ههند و يا امکا  عضويت به صورت ف ال براي ايشا  مقدور نباشد. هر اين صورت جانشین اي

 ت یین می گرهه. 5-1با هر نظر گرفون شرط مندر  هر بند 

براب ر  ر هرام ا  هومو ولی ه ،اقف ت یین می گرهند و ب راي جانش ینی آنا اهورة اول به وسیلة و آغاا هیئت امناء هر اعضاء  -6

 را ئی د خ وهف راه م وره تااا ب ین آنا ا ا کند وهیئ ت امن اءیم به هیئت امناء م رفی ،اا افراه واجد شرايط را ت داه موره نیاا

 نمايد.میانوخاب 

س ی  مناء هر مدتااا سی روا کاري نخواهد بوه و هیئت  بین نیاا به م رفی جانشین و م رفی توسط موولی بیش فاصلة -1-6

 روا کاري ب د اا اع ا نظر موولی، تصمیم مقوضی هر موره م رفی شدگا  را اتخاذ می نمايد.

 رف ی اف راه ماً نسبت به هرصورتیکه هیئت امناء اا بین افراه م رفی شد  به ت داه موره نیاا انوخاب ننمايد، موولی م ده-2-6

وولی می خاب نگرهند، ماعضاء موره نیاا انو ،اقداا می نمايد، اگر ب د اا سه بار م رفی -بر اساس همین ماه   -هيگري 

 اقداا کند.یاا شد ( ب ً اع ا ن)با توجه به ت داهي که قتواند رأساً نسبت به انوخاب فره يا افراهي با تائید رئیس هیئت امناء 

جانش ین  ضو يا اعضاءعن ماه ، به وظیفة خوه عم  ننمايد، هیئت امناء نسبت به انوخاب هر صورتیکه موولی مطابق با اي -3-6

 کند.مباهرت می

 غ ااآ)ب  ز هر  من اءئ ت ایت داه اعضاء ه .باشد یحقیقی م بیست نفر افراه حداکثرو  حداق  هفت نفر هیئت امناء ترکیبی اا -7

یئت امن اء ههسوور جلسه  و يا موولی پیشنااه شد ، هر  ئیس هیئت امناءسیله ربو شوه( ین مییت  یله موولین هور  که بوسیاول

 قرار می گیره و ب د اا تصوي  هیئت امناء ماا امجرا می باشد.

 باشد: یهیئت امناء ترکی  مو اهلی اا گروهااي نخبگا  علمی و تخصصی، نخبگا  اجرائی و خیرين برجسوه م -1-7

 که کارهاي علمی و يا تخصصی برجسوه هاشوه باشند.نخبگا  علمی و تخصصی   افراهي  -

 یات ف رهي ونخبگا  اجرائی   افراهي که هر سطح مديريت اجرائی هاراي مسئولیواايی هس وند ک ه ب ا توج ه ب ه خصوص   -

 حقیقی آناا به عضويت هیئت امناء هر می آيند.

 خیرين برجسوه   افراه خیّر و نیکوکار ع قمند. -

ک يباشد و هر یئت امناء میت هر هيه عضویشرط اول ،ه اهداف هوااه  گانه موسسهید و توجيتره ،بااارش بدو  ايپذ -2-7

 موثر بوه  وعم ً کوشا باشند.  ين اهداف عضويماا است هر جات تحقق ا اا اعضاء



 

 

 ياايزيراف و برنامه اهدد موناس  با يئت امناء، بایک اا اعضاء هيهر  يو اقوصاه ی،اجوماعیفرهنگ يواایسوابق و ف ال -3-7

 نه ها اا حسن شارت برخورهار باشند .ین اميبوه  و هر ا موسسه

 هر يک اا اعضاء هیئت امناء بايد هاراي روحیة کار جم ی و تشکی تی باشند. -4-7

 د .ير عام  نماير نظر مديهر م موعه ا یو اجرائ یم عملیعضو هیئت امناء نبايد مداخله مسوق -5-7

 د.يداا نمااق ینظر موولبا ئت امناء(ی)به خار  اا هد هر نوع و نحو  انوقال اط عات مربوط به موسسه يبا یئت امناءعضو ه -6-7

قوص اهي یاسی و ي ا اعضو هیئت امناء نبايد اا موق یت خوه ب نوا  عضو هیئت امناء، براي پیشبره اهداف اجوماعی ، س -7-7

 نمايد. یبار  برهاري شخص

 آئین نامه ها و مقررات موسسه می باشد. امناء موظف به رعايت کلیةعضو هیئت  -8-7

، رموجه نمايدهر صورتیکه عضو هیئت امناء سه جلسة مووالی و يا بیش اا نصف جلسات را هر مدت يکسال، غیبت غی -9-7

 يا غیرموجه بوه  غیبت ب ادة رئیس هیئت امناء می باشد. و مسو فی شناخوه می شوه. تشخیص موجه

اء، س هیئ ت امن رئ ی ید کوب ی هر يک اا اعضاء هیئت امناء می تواند بطور موقت و حد اکثر سه جلسه هر سال ب ا تائ -10-7

ارات ی ن اخوينند  ااع ا نظر موافق قبول ک اخویارات و وظائف خوه را به عضو هيگر واگذار نمايد. اين واگذاري با

 قاب  ان اا است .

 ايد.فقط به شخص موولی واگذار نم ،د اخویارات و وظائف خوه را بطور موقترئیس هیئت امناء می توان -11-7

ال س راي مدت هو بگرو  نظارت موشک  اا رئیس هیئت امناء، موولی و يک نفر اا اعضاء به انوخاب هیئت امناء )که  -12-7

هدة هر صورت مشا می توانداين گرو   .باشدیم انوخاب می گرهه(، وظیفة نظارت بر ان اا وظائف هیئت امناء را هارا

 ظارت نسبت ب هئت امناء، تذکر کوبی هاه  و هر صورت تکرار، با نظر اجماعی گرو  نیهاعضاء  ک اايتخلف اا هر 

 نظارت موظف به ارائه هلی  براي احکاا خوه نمی باشد. گرو  عزل عضو مذکور اقداا نمايد.

 .دينمایئت امناء انوخاب میه ریرا به عنوا  هب ءاعضا اا ک نفرين جلسه خوه یاول هر ئت امناءیه -13-7

 ره: یگ ی  صورت مي  تشکی  جلسات و رأي گیري هر هیئت امناء بر اساس اصول ذ 8

 کلیة جلسات هیئت امناء با هعوت کوبی هبیر هیئت امناء تشکی  می گرهه.  -1-8

 یسه کارشناس اا هسوور جل يمواره يرو 8-13د که بر اساس بنیهعوت نامه بايد شام  هسوور جلسه باشد و هر صورت -2-8

 ارسال گرهه. ديبا ،زیمربوطه به همرا  هعوتنامه ن يصورت گرفوه باشد، گزارشات کارشناسی ها

 .ديرا حداق  ه  روا کاري قب  اا تشکی  جلسه ارسال نما هبیر هیئت امناء موظف است هعوت نامه ها -3-8

... ورونیک ی و .عضو هیئت امناء، اع م اا پس ت، نم ابر، پس ت الک یر اساس نظرکوبروش ارسال هعوت نامه می تواند ب -4-8

 موغیر باشد.

دهي نفر رسمیت می يابد و هر صورت عدا حصول رسمیت، هع وت م   جلسات با حضور نصف اعضاء به اضافه هو -5-8

رين باش ند( وط بر اينکه رئیس هیئت امن اء و مو ولی ج زء حاض ب م  آمد  و هر جلسة ب دي با يک سوا اعضاء )مشر

 جلسه رسمیت می يابد.



 

 

ه ب ا هع وت مگر هر جلساتی ک  ،هر تماا تصمیمات، نظر موافق نصف به اضافه هو حاضرا ، براي تصوي  کافی است -6-8

ه شام  نظر افذ است کتشکی  می گرهه، هر اين صورت  نظر موافق نصف به اضافة هو بشرطی ن (8-5م ده )طبق بند 

 موافق رئیس هیئت امناء و يا موولی نیز باشد.

 کلیة اعضاء هیئت امناء هاراي حق رأي برابر می باشند. -7-8

 ند.ابراا نماي ا ممونعيهر يک اا اعضاء هیئت امناء نظر خوه را می توانند به يکی اا سه صورت موافق، مخالف و  -8-8

 گیره. ء هیئت امناء ، هر هر موره، رأي گیري بصورت مخفی صورت میبا هرخواست هر يک اا اعضا -9-8

ف ق ء ب ا آ  مواهر صورتیکه ت داه آراء موافق و  مخالف هر يک رأي گیري برابر باشد، طرفی که رئیس هیئ ت امن ا -10-8

 است، م   عم  خواهد بوه.

 اا قب  اع ا شد  باشد. کلیة موضوعات مطروحه هر هیئت امناء بايد بر اساس هسوور جلسة -11-8

قب ً به  ا مدير عام يموضوعاتی هر هسوور کار هیئت امناء قرار می گیره که کوباً توسط هر يک اا اعضاء هیئت امناء  -12-8

 هبیرخانه هیئت امناء رسید  باشد.

ی س ی ارج اع م کارشنا موضوعاتی که نیاا به کارشناسی هاره با تصوي  هیئت امناء بوسیلة رئیس هیئت امناء جات -13-8

 یره.گئت امناء قرار می یگرهه و پس اا کارشناسی ماا م دهاً توسط هبیر هیئت امناء هر هسوور کار ه

وافق ت مرهي د  و ب ا موضوعات فوري همرا  با همئ  فوريت، قب  اا تشکی  جلسه، کوباً به رئیس هیئت امناء ارائه گ -14-8

 یره.گ یئت امناء، هر هسوور کار اولین جلسه هیئت امناء قرار  مکوبی رئیس هیئت امناء، توسط هبیر هی

 ن ش د  اج راء نگ رهه، موض وعی یهر صورتیکه پس اا تصوي  يک موضوع فوري،آ  موضوع هر ضرب امج   ت -15-8

 م دهاً هر هسوور کار هیئت امناء قرار می گیره.

اص خ وه ب ه ام ا  پايا ( باشد. هر صورتیکه مصوبه محد کلیة مصوبات هیئت امناء بايد هاراي اما  اجراء )شروع و -16-8

 نباشد، ذکر اما  شروع الزامی است.

     یئ ت امن اء هراولويت قرارگرفون موضوعات هر هسوور جلسات هیئت امناء، ب ر اس اس ت اريخ وص ول ب ه هبیرخان ه ه -17-8

 باشد. می

ا اکثر هو نف ر ث قب  اا هسوور، اخوص اص م ی ياب د ک ه ح داهر هر يک اا جلسات هیئت امناء پانزه  هقیقه به مباح -18-8

 نمايند. مطالبی را بیا موسسه می توانند هر موره مسائ  مربوط به  ياعضاء با رعايت نوبت هر اما  مساو

 باشد : ی  ميشرح ذ به وظائف هیئت امناء -9

ج راء   ااب  غ ب ه م ديرعام  جا ت و  و راهکاره اي اساس ی آ  موسسه یکل یو خط مش ت یین سیاسوااي راهبرهي -1-9

 ب  ث و تش کی ريزي تشکی  جلسات جشن به مناسبت می ه م صومین علیام الس ا و هيگر اعیاه مث   غ دير، مبرنامه

لس  ا و االس ا، مخصوصاً شااهت ام اا حس ین علی ه  جلسات عزاهاري به مناسبت شااهت و رحلت م صومین علیام

ر قاب   ی غ ک ه ي)هر م واره دهی، تشکی ت و اي اه تغیی رات ماا هر آ ساامان- اشااهت حضرت فاطمه علیاا الس

ي و ف روش کامه ا نداره(    خري د ياریا اخويفه و یئت امناء وظیه باشدمشخص شد  بر اساس وقفنامه ر بوه  آ  ییتغ

و  اياقب ول ه د ورهم هر  تصمیم  اي   تغییرات ساخومانی و يا تغییر کاربري هر بخش اا ساخوما    اي اه ش به  سرمايه

 .شوه یهر نوع کمک که به موسسه م



 

 

رت ی اي را  مغ ايقوانین مصوب جما وري اس  م باو  وقفنامهکلیة مصوبات هیئت امناء بايد هر راسواي تحقق مفاه  -1-1-9

 نداشوه باشد.

م باارس ی و ی خ وه اا ي ک سیس ونظارت بر حسن اجراي مصوبات هیئت امناء. هیئت امناء براي ان  اا وظیف ة نظ ارت -2-9

 حسابرسی موناس  اسوفاه  می کند.

 مخفی نگاداشون امور مربوط به موسسه، اا هیئت امناء م اا نیست . -1-2-9

 و امکانات ماا براي ان اا مصوبات و ان اا امور جاري موسسه. يو اعوبار تأمین منابع مالی -3-9

 عوام  اجرائی براي ان اا وظايف مربوطه. فراهم سااي بسورهاي ماا هر حمايت اا -4-9

 بررسی و تصوي  بوهجه، گزارشات مالی و بی   سالیانه موسسه.  -5-9

 . ر عام يمد ياين حقوق و مزاییو ت  مديرعام  براي مدت هو سال و انوصاب ت یین -6-9

 ر عام  ب مانع است .يانوخاب م ده مد -1-6-9

 ر عام .يشنااهات مدیو پاع ا نظر هر موره گزارشات -2-6-9

 رعام  را هاره. يت انوخاب شد  ب نوا  مدياولو ،يط مساويموولی هر صورت هاوطل  بوه ،هرشرا -3-6-9

 واند نظري اتتهیئت امناء می  مدير عام  م ري مصوبات هیئت امناء می باشد.هر موره چگونگی اجراء مصوبات ، -4-6-9

وظ ائف وي  وکه هر حیطه اخویارات  موسسهاست گزارشاائی اا ف الیت  پیشنااهي ارائه ههد و مدير عام  موظف

ء ارائه ه هیئت امنابمی باشد را ، مطابق نظر هیئت امناء و بر اساس فرا مصوب هیئت امناء حداق  هر شش ما  يکبار 

 نمايد.

 رعام  هر هر اما .يمد ینيگزيعزل و جا -5-6-9

 تی وظ ائف تول م هر م وره آنا ا اایاخ ذ تص م س وقفنامه و  اساسنامه موسسه،رعام  : جز آنچه بر اسايوظائف مد -6-6-9

 ون  اا مص وبات ا ير مواره و عقد هر نوع ق رارهاه ک ه ب رايم هر موره سایتصم باشد، یئت امناء میا هيو  (ی)موول

ه م برنام یتنظ  –ر عام  است يئت امناء( ب اد  مدیا هيت و ی)خار  اا وظائف تول شبره اهداف موسسه ماا باشدیپ

ا هر موسسه و ما يروهایا انفصال نيو  يریبکارگ ،یجاب ائ اسوخداا، انوخاب، -ئت امناءیمصوبات ه يجات اجرا

ه ب ه فی نوا  وظئت امناء بیان اا هر آنچه اا طرف ه -آناا يریشرح وظائف و شرائط بکارگ و اين حقوق و مزاییت 

 (.9-6-9ئت امناء مگر طبق بند یت و هیوظائف تول يشد  برا ر اا مواره ذکری)غ گرههیرعام  اب غ ميمد

 ه آ ،راک ز مرب وط ب اهارات و م ه ویقو  قضائ ،یرهولویغ و وابسوه به هولت، یر عام  هرمراج ه به اهارات هولويمد -7-6-9

 یر م ی   غی با حق توک موسسه  یند  و وکينما یو حقوق یقیاشخاص حق یتمام و ه هايریخ ،یمذهب ،یمراکز علم

 باشد.

ر يو م د هه(گرین مییت  ن منظوري)که به ائت امناء یند  هيه اسناه و اوراق بااهار و ت ادآور با امضاء مشور  نمایکل -8-6-9

 د.ن کنییند  خوه ت يرعام  را ب نوا  نمايتواند مد یئت امناء میه عام  و مار موسسه م وبر است.

ه ب )مشروط  حدوههر مواره خاص و هر اما  مو  هاند یارات خوه را ص ح میوتواند هرآنچه اا اخ یئت امناء میه -9-6-9

 د.يض نمايرعام  تفويبه مد رعام (يقبول مد



 

 

ئ ت یه اعض اء ت،ی موسس ه اع م اا تول يروه ایه نی کل يب را  یاه داف و اص ول و مب ان ن وقفنامه  اعم اا مقدم ه،يمفاه ا -10

 باشد. یماا امجراء م ی  و اجرائرندیم گیتصم يروهایگر نيرعام  و هيامناء،مد

بن د  و شش شصت"ه  ماه  وجم ااايهر  «موسسه تحقیقات و نشر م ارف اه  البیت علیام الس ا اصفاا »اصول و مبانی  -11

 به تصوي  رسید و غیرقاب  تغییر است.



 

 

ه سس ؤماسناماباتايیدات خداوند مو ال و هر ظ  توجاات ولی اهلل امعظم حضرت ح ه ب ن الحس ن الما دي ارواحن ا ف دا  اس

 تحقیقات و نشر م ارف اه  البیت علیام الس ا اصفاا  بشرح ذي  میباشد:

 

وش د ت ا کامانی می  انساناا، بر فراا همه مراها و تفاوتااي قومی، نژاهي، مکانی و آئین مقدس اس ا با مخاط  ساخون فطرت

 همه را هر مسیر س اهت رهنمو  باشد.

علیام الس  ا    و اهلبیتپیامبر گرامیش خاتم النبیین و رحمه لل المین حضرت محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و اله و سلم، قرآ

 ير قرار هاه تا هرگز گمراهی فرا روي مومسک به آناا، قرار نگیره.را ب نوا  هو ثق  جدائی ناپذ

ا  لس  ا اص فاهر راسواي هعوت حیات بخش قرآ  و اهلبیت علیام الس ا موسسه تحقیقات و نشر م ارف اه  البیت عل یام ا

ا بجه الشريف ت الی فرتاسیس يافت تا هر هورا  امامت آخرين ح ت خدا اا اه  بیت آخرين پیامبر، حضرت مادي ع   اهلل 

ع الم  ا هر سراس ربکارگیري باورين و موثرترين روشااي ارتباطی، امکا  جرعه نوشی هر تشنه م ارف اه  البیت علیام الس  

 را، فراهم آوره.

م ه ش  با  به منظور هسویابی به هدف ف وق ال ذکر، عملی ات س اخومانی اول ین مرک ز و مح   اي ن موسس ه، هر روا مب ار  نی

ر با بیس ت وچاارصدوبیست و سه ه ري قمري مطابق با سی اا مار ما  يکازار و سیصدوهشواهويک ه ري شمسی برابيکازار

یو  م ظ م، و چاارمین سالگره جماوري اس می ايرا  به همت جناب آقاي سید حسین رضاااه  و با حضور جم  ی اا روح ان

هيگ ر اقش ار  وس به مو دين ر، مديرا  ارگاناا و هوائر هولوی،ت ار و کاساتید هانشگاهاا و اا جمله اسواه مدعو اا هانشگا  اماه

یوس ت، وق ف ع قمند، همرا  سخنرانی حضرت آيه اهلل آقاي حا  سیدحسن فقیه امامی آغ اا گرهي د و ب ه موج   وقفنام ه پ

 موسسه تحقیقات ونشر م ارف اه  البیت علیام الس ا اصفاا  شد.

 

 خوص ارا موسس هسسه تحقیقات و نشر م ارف اه  البیت علیام الس ا اصفاا  اس ت ک ه هر اي ن اساس نامه اؤناا: م – يکماده 

 نامید  می شوه.

نامه پیوست وقف )که بر اساس وقف نبش خیابا  فرشاهي می باشد خیابا  نشاط، مح  موسسه واقع هر اصفاا ، مح : – ماده دو

اه د فو ر اق داا خوهنمايندگی و يا  هر سائر نقاط به تاسیس ش به، ا،با اط ع مراجع ذيربط،و هر صورت لزو موسسه شد  است(

 کره.

هر اي ن  اخوصاراً موضوع و نوع ف الیت :موسسه به منظور ان اا هقیق وقفنامه، که جزء مينفک اين اساسنامه است )و – ماده سه

اهداف اين موسسه پژوهش و نشر م ارف اس ا هر چاارچوب فرهن  اا  تاسیس يافوه است. اساسنامه وقفنامه نامید  می شوه(،

سالن سخنرانی و بکارگیري فن آوري هاي ارتباطی  تشیع می باشد که هر اين راسوا اا امکانات موفاوت اا جمله اي اه کوابخانه،



 

 

 اس  می اي را  مغ ايرت هاش وه باش د.ف الیوااي موسسه غیر سیاسی و غیر انوفاعی بوه  و نبايد با قوانین جما وري  می بره. بار 

 خدمات اين موسسه بصورت عاا شام  تمامی ع قمندا ، بدو  هیچ محدوهيوی می باشد.

داوا می تت نامحدوه مبدا تشکی  و مدت : موسسه اا تاريخ ثبت اين اساسنامه، ف الیت خوه را آغاا نموه  و به مد -ماده چهار

 بخشد.

خوی ار اخت ش د  و هر پنج میلیو  ريال بوه  که تماما توسط آقاي حا  سید حسین رضاااه  پرها مبلغ سرمايه اولیه: – ماده پنج

 موسسه قرار گرفوه است .

هي ن  وس می ايرا  اتاب یت :موسسه تابع جماوري اس می ايرا  بوه  و اا هر گونه ف الیوی که با قوانین جماوري  – ماده شش

زا ب ه رعاي ت ب دور خواه د بوه.کلی ه اعض اء موسس ه خ وه را مل  مغايرت هاشوه باش د،مبین اس ا و مذه  شی ه اثنی عشريه 

روها اي اح زاب و گ هانند و به ناا موسسه حق ف الی ت سیاس ی ي ا وابس وگی و ارتب اط ب ااساسنامه و اا جمله مفاه اين ماه  می

 سیاسی نخواهند هاشت.

ید حس ن هیئت موسس شام  آقاي سید حسین رضاااه  به عنوا  موسس و واقف و حضرت آيه اهلل آقاي حا  س – اده ههتم

ط ب ا یوی هر ارتب امس ئول )ب ر اس اس وقفنام ه( که ب د اا تاسیس و م رف ی هیئ ت امن اء فقیه امامی ب نوا  م واد عضو، می باشد

 موسسه نخواهند هاشت .

س طب ق مف اه س پ و امناء هر آغاا اولین هور ،  بوسیله موسس و واقف ت یین و م رفی م ی گرهن د هیئت اعضاء  – ماده هشت

 وقفنامه تغییر ت داه يافوه و يا جايگزين می شوند.

ت ی ین  –ت ی ین سیاس وااي راهب رهي موسس ه  –ت ی ین خ ط مش ی کل ی موسس ه  وظائف و مسئولیوااي هیئت امن اء: – ماده نه

بات هیئت اي ان اا مصوتامین منابع مالی، اعوباري و امکانات ماا بر –ساند  سیاسوااي راهبرهي موسسه راهکارهاي به ان اا ر

کا اي م الی و قب ول ه دايا و کم –تنظ یم و تص وي  بوهج ه و تراانام ه  –نظارت بر حسن اجراي مصوبات هیئت امناء  -امناء

ي زي ساس برنامه رتغییر کاربري هر بخش اا ساخوما  بر ا –ي خريد و فروش کامهاي سرمايه ا -غیرمالی که به موسسه میشوه

ع ا نظ ر هر م وره ا –ت یین حقوق و مزاياي مدير عام   –انوصاب و عزل مدير عام   –ش به و نمايندگی  اي اه هفور، –مدو  

 پیشنااهات و گزارشات مديرعام .

ه ب)مشروط  محدوه هر مواره خاص و هر اما  ص ح می هاند،هیئت امناء می تواند هرآنچه اا اخویارات خوه را که  – ماده ده

 به مديرعام  تفويض نمايد. قبول مديرعام (

 ب م ی گ رهه.مدير عام  م ري مصوبات هیئت امناء می باشد و براي مدت هو سال اا طرف هیئ ت امن اء انوخ ا – ماده يازده

 تمديدانوخاب مديرعام  ب مانع است .

 يرعام  : جز آنچه بر اساس وقفنامه و اين اساس نامه اخ ذ تص میم هر م وره آنا ا اا وظ ائف تولی توظائف مد – ماده دوازده

تصمیم هر موره ساير مواره و عقد هر نوع قرارهاه که براي ان اا مصوبات و پیشبره اه داف  ، و يا هیئت امناء می باشد )موولی(

تنظیم برنامه جات اجراي مصوبات هیئت  –ب اد  مدير عام  است )خار  اا وظائف تولیت و يا هیئت امناء(  موسسه ماا باشد



 

 

ان  اا ه ر  -بکارگیري و يا انفصال نیروهاي ماا هر موسسه و ت یین حقوق و مزاي اي آنا ا جاب ائی، اسوخداا، انوخاب، -امناء

 ي وظائف تولیت و هیئت امناء(.)غیر اا مواره ذکر شد  برا آنچه اا طرف هیئت امناء ب نوا  وظیفه به مديرعام  اب غ میگرهه

 ه آ ،ب مراکز مربوط  وقو  قضائیه واهارات  مراج ه به اهارات هولوی و وابسوه به هولت،غیرهولوی، مدير عام  هر – ماده سيزده

 ی باشد.با حق توکی  غیر م موسسهتمامی اشخاص حقیقی و حقوقی نمايند  و وکی   و خیريه ها مذهبی، مراکز علمی،

و  ی گرهه(نظور ت یین ممکلیه اسناه و اوراق بااهار و ت ادآور با امضاء مشور  نمايند  هیئت امناء )که به اين  – دهماده چهار

 مدير عام  و مار موسسه م وبر است.هیئت امناء می تواند مديرعام  را ب نوا  نمايند  خوه ت یین کند.

ر قاب   تغیی ر   و عنوا  غی به هر شک سنامه صرفا براي ان اا وقفنامه است،نظر به اينکه اين اسا تغییر هر اساسنامه: – ماده پانزده

 است.

امک ا   رهه،گ اي د اج راء انح ل : با توجه به اينکه موسسه براي ان اا وقفنامه است و اينکه وقفنامه هر هر حال ب -ماده شانزده

 من اءااعض اء هیئ ت  هیئت امناء و حداق  سه چاارا رئیس ولی بنا به ضرورت با نظر موافق تولیت، انح ل موسسه وجوه نداره.

ب ات و وص ول مطال نسبت به پرهاخت هي و  هر اين صورت بايد قب  اا ت لیق موقت، موسسه می تواند موقوا بحال ت لیق هرآيد.

 اقداا گرهه.

 عض اءام اا تولیت، موسسه اعبراي کلیه نیروهاي  مفاه اين اساسنامه و وقفنامه که به امضاء موسسین رسید  است، – ماده ههده

 مديرعام  و هيگر نیروهاي تصمیم گیرند  و اجرائی ماا امجراء می باشد. هیئت امناء،

 .اين اساسنامه هر هی د  ماه  تنظیم گرهيد  و به تائید و تصوي  موسسین رسید -ماده هيجده


