فصل اول
کلیات:
ماده « .1مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی» که در این اساسنامه به اختصار مجمع نامیده مدیشدود مؤسسدهای
است فرهنگی که به منظور توسعه و ترویج فرهنگ رضوی تاسیس میشود و هدی گونده فعالیدت تجداریا انتعداوی و
سیاسی له یا ولیه احزاب و گرو های رسمی و غیررسمی نخواهه داشت.
ماده  .2مجمعا دارای تابعیت جمهوری اسالمی ایران است و مرکز اصلی آن در شهر تهران میباشه و میتوانه شعبی
را در خارج از کشور تأسیس نمایه.
ماده  .3مهت فعالیت مجمع از تاریخ تأسیس نامحهود است.
ماده  .4سرمایه اولیه مجمع مبلغ  114000ریال میباشه که در بهو تأسیس از طرف مؤسسان تأمین و پرداخدت شده
است.
فصل دوم
اهداف مجمع :
ماده  . 5اهداف :
 -1تثبیت هویت فرهنگی و اجتماوی خادمان ورصۀ فرهنگ رضوی
 -2ایجاد مجمووهای فراگیر از وناصر ورصه فرهنگ رضوی بهمنظور تعامل و همانهیشی بخشهای مختلف آن
 -3ایجاد زمینه گعتگو و ابراز نظرات وناصر ورصه فرهنگ رضوی
 -4ایجاد انگیز و بستر مناسب جهت ارتقا و رشه اوضا
 -5فراهم آوردن زمینهی مشارکت فعال وناصر ورصۀ فرهنگ رضوی در جهت توسعه و ترویج فرهنگ رضوی
 -6حمایت مادی و معنوی از خادمان فرهنگ رضوی و فعالیتهای آنان
ماده  . 6وظایف :
 -1ارائه مشاور ی کارشناسی به دستگا ها و نهادهای فعال در ورصه بینالملل با رویکرد ترویج و تعمیق فرهنگ
رضوی
 -2ارزیابی و نقه و تحلیل فعالیتهای مرتبط با فرهنگ رضوی در خارج کشور
 -3ایجاد ارتباط و هماهنگی با مراکز و مجامع ذیربط در خارج از کشدور بدرای تقویدت و گسدترع فعالیدتهدای
فرهنگی با الهام از آموز های رضوی
 -4شناسایی و معرفی خادمان نمونهی فرهنگ رضوی در رشتههای مختلف
 -5تعیین و تبیین سلسله مراتب ولمی و هنری اوضاء
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 -6دفاع از حقوق مادی و معنوی اوضاء
 -7برگزاری نشستهای فرهنگیا ولمی و پژوهشی در زمینههای گوناگون مرتبط با فرهنگ رضوی
فصل سوم
ارکان مجمع :
ماده  .7مجمع برای ادار امور خود دارای ارکان ذیل می باشه:
 -1هیأت امنا
 -2شورای مرکزی
 -3دبیرکل
 -4مجامع تخصصی
 -5هیأت بازرسان
هیأت امنا
ماده  . 8اوضای هیأت امنا وبارتنه از :
 -1وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی (رییس هیأت امناء)
 -2رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
 -3رییس مجمع جهانی اهلبیت (ولیهم السالم)
 -4رییس جامعه المصطعی العالمیه
 -5دبیرکل مجمع
 -6رؤسای مجامع تخصصی
ماده  .9هیأتامنا به دووت رییس هیأت امناءیا دبیرکل مجمع تشکیل میشود و بدا حضدور اکثریدت اوضدا رسدمیت
می یابه و تصمیمات آن با رأی موافق حهاقل هعت نعر رسمی و معتبر خواهه بود.
تبصره :جلسات فوقالعاد به درخواست کتبی رییس یا یکسوم اوضا قابل تشکیل است.
ماده  .10وظایف هیأتامنا وبارتنه از :
 .1بررسی و تأییه نهایی سیاستهای کالن و برنامههای درازمهت مجمع کده در شدورای مرکدزی بده تصدویب
رسیه است.
 .2تأییه نهایی بودجه و تراز مالی سالیانه
 .3نظارت بر حسن اجرای سیاستها و برنامههای مصوب
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شورای مرکزی
ماده  .11مهیریت کلیه امور مجمع بروهه شورای مرکزی است که متشکل از اوضای هیأتمهیر مجامع تخصصدی
و دبیرکل مجمع میباشه.
تبصره :شورای مرکزی در اولین جلسه از میان اوضای خودا یک نعر را به ونوان رییس شورای مرکزیا یک نعر را به
ونوان نایبرییس و دو نعر را به ونوان منشی برای مهت سه سال انتخاب میکنه .شورای مرکزی دارای سه نعر وضدو
ولیالبهل از میان مجامع تخصصی خواهه بود.
ماده  .12جلسات وادی شورای مرکزی حهاقل هر سال یک بار و به دووت رییس آن برگزار میشود.
تبصره :جلسات فوقالعاد میتوانه به درخواست رییس شورا یا دبیرکل مجمع یا حهاقل یدکپدنجم اوضدای شدورای
مرکزی تشکیل شود.
ماده  .13جلسات شورای مرکزی با حضور دوسوم کل اوضاء رسمیت مییابه و مصوبات آن بدا رأی اکثریدت مطلدق
اوضاء شورا معتبر و رسمی خواهه بود.
ماده  .14وظایف و اختیارات شورای مرکزی وبارتست از :
 .1تهیه و تهوین و تصویب سیاستهای کالن و برنامههای درازمهت مجمع جهت ارائه به هیأتامنا
 .2تهوین و تصویب سیاستهای اجرایی و برنامههای جاری مجمع
 .3تهیه و تصویب بودجه جهت ارایه به هیأتامنا
 .4تصویب تراز سالیانه جهت ارایه به هیأتامنا
 .5نظارت بر وملکرد مجامع تخصصی و مجمعهای استانی
 .6تهیه لوایح قانونی و آییننامههای ولمیا اداریا مالی و انضباطی
 .7تصمیمگیری برای وضویت و یا شرکت در مجامع بینالمللی
 .8رسیهگی به شکایات و تخلعات مجامع تخصصی و مجمعهای استانی
 .9حل اختالف و داوری در محهود امور مربوط به مجامع
 .10برنامه ریزی و تهیه مقهمات جهت وقه قراردادهای الزما طرح هرگونه دواوی حقدوقی و جزایدی در مراحدل
مختلف دادرسی و ارجاع دواوی به داوری
 .11تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهیهاا دووتنامه و دیگر تصمیمات قانونی
 .12تهیه و تهوین و تصویب طرحها و برنامههای مورد نیاز جهت تحقق اههاف مجمع
 .13تهیه و تصویب بیانیهها و اوالن مواضع مجمع
 .14تهیه و تهوین و تصویب سازوکارهای مناسب جهت ارائه نظرات کارشناسی و مشاور به دستگا ها و نهادهای ذیربط
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دبیرکل مجمع
ماده  .15دبیرکل مجمع مهیروامل منتخب بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) خواهه بود کده ادار ی امدور
دبیرخانه مجمع را بروهه خواهه داشت .حکم دبیرکل مجمع توسط رییس هیأتامناء صادر میگردد.
وظایف و اختیارات دبیرکل مجمع
ماده  . 16دبیرکل مجمع وظایف خود را تحت نظارت مستقیم شورای مرکزی و با روایت اساسنامه و سدایر مقدررات
مجمع انجام میدهه و در مقابل شورای مرکزی پاسخگو میباشه.
ماده  .17شرح وظایف و حهود اختیارات دبیرکل مجمع در بهو تصهی وی توسط شورای مرکزی تعیین و ابالغ میشود.
اهم وظایف دبیرکل به شرح ذیل است :
 .1اجرای مصوبات شورای مرکزی و ارائه گزارعهای دور ای در مورد فعالیتها و برنامههای انجام یافته بده آن
شورا
 .2امضای اسناد و اوراق بهادار و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب وظایف مقرر در اساسنامه
و سایر مقررات مربوطه و مصوبات شورای مرکزی
 .3ارائه برنامه و بودجه به شورا برای تصویب
 .4امضا چکهاا اسناد و اوراق بهادار به اتعاق مسئول امور مالی
 .5برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی با بانکها جهت افتتاح حساب و جذب تسهیالت اوتباری برای مجمع
 .6نماینهگی مجمع در کلیه مراجع قضاییا ثبتیا شهرداریها و سایر مراجدع دولتدی و غیردولتدیا سدازمانهدا و
نهادهای انقالب اسالمی و در صورت لزوم شرکت در جلسات مربوطه
 .7فراهم آوردن زمینه تحقق وظایف شورای مرکزی براساس اولویتهای مصوب شورا
 .8ایجاد ارتباط سازمانی بدا مجدامع تخصصدی و مجمدعهدای اسدتانی در جهدت تدهارشا پشدتیبانی و افدزایش
توانمنهیهای آنها
 .9انجام سایر وظایف ذیربطا مذکور در اساسنامها آییننامهها و مقررات مجمع.
مجامع تخصصی
ماده  .18مجامع تخصصیا خادمان فرهنگ رضوی را در هر قار سازمان میدهنه .این رکن از مجمعا شامل مجامع
ذیل میباشه :
 .1مجمع خادمان فرهنگ رضوی قار آسیا و اقیانوسیه
 .2مجمع خادمان فرهنگ رضوی قار آفریقا
 .3مجمع خادمان فرهنگ رضوی قار اروپا
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 .4مجمع خادمان فرهنگ رضوی قار امریکا
ماده  .19هریک از مجامع تخصصی دارای ارکان زیر میباشه :
 .1شورای ومومی
 .2هیأتمهیر
 .3دبیر مجمع
شورای عمومی
ماده  .20شورای ومومی باالترین رکن تصمیمگیری در مجامع تخصصی است که متشکل از خادمان فرهنگ رضوی
ادوار جشنوار بینالمللی امام رضا ولیه السالم میباشه که به وضویت این شورا در خواهنه آمه.
ماده  .21جلسات وادی شورای ومومی هر دو سال یک بار با دووت کتبی هیأتمهیر تشکیل میشود.
تبصره :جلسات فوق العاد شورای ومومی بنا به تقاضای کتبی حهاقل یک سوم اوضای شورا و یدا هیدأتمدهیر و یدا
هیأت بازرس شوراا تشکیل میشود.
ماده  .22جلسات شورای ومومی با حهاقل دوسوم اوضاء رسمیت مییابه و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء حاضران
در جلسه قابل اجراست.
ماده  .23وظایف شورای ومومی وبارتنه از :
 .1انتخاب اوضای هیأتمهیر و بازرس مجمع
 .2تالع در جهت نیل به اههاف مجمع در حیطه موضوع فعالیت مجمع
 .3تصویب سیاستها و برنامههای مجمع
 .4انجام امور محوله از سوی شورای مرکزی مجمع
 .5تصویب و یا اصالح آییننامه وضویت مجمع
هیأت مدیره
ماده  .24هیأتمهیر مجمع متشکل از  5نعر وضو اصلی و دو نعر وضو ولیالبهل میباشه که توسط شورای ومومی
مجمعا برای مهت سه سال انتخاب میشونه و مهیریت امور مجمع را بهوهه دارنه.
تبصره :اوضای هیأتمهیر در اولین جلسه رسمی از میان خودا یک نعر را به ونوان رییس و یدک نعدر را بده وندوان
نایبرییس و یک نعر را بهونوان منشی انتخاب میکننه.
ماده  .25جلسات وادی هیأتمهیر هر سال یک بار به دووت کتبی رییس هیأت مهیر تشکیل میشود و مصدوبات
آن با حهاقل  3رأی موافق قابل اجراست.
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تبصره  : 1جلسات فوقالعاد به درخواست رییس هیأتمهیر یا دبیر مجمع و یا سه نعر از اوضا قابل تشکیل است.
تبصره : 2رؤسای هیأتمهیر هریک از مجامع همه ساله بهدووت بنیاد بینالمللی امام رضا ولیدهالسدالم بده مراسدم
اختتامیه جشنوار بینالمللی امام رضا ولیهالسالم در ایام سالروز والدت حضرت امام رضا ولیه السالم دووت و با شرکت
در نشستهای مشترش اقهامات خود را گزارع خواهنه کرد.
ماده  .26وظایف هیأتمهیر وبارتست از :
 .1نصب و وزل دبیر مجمع تخصصی و نظارت بر حسن اجرای وظایف او
 .2ارایه نظرات کارشناسی به شورای مرکزی و دستگا های ذیربط
 .3ارزیابی و نقه و تحلیل فعالیتها مرتبط با موضوع فعالیت تخصصی مجمع و اوالم مواضع در ارتباط با آن
 .4شناسایی و معرفی خادمان نمونۀ فرهنگ رضوی در رشته مربوطه به شورای مرکزی
 .5تهیه و تهوین طرحها و برنامههای مورد نیاز جهت تحقق اههاف مجمع
 .6انجام امور محوله از سوی شورای مرکزی
 .7تهیه و پیشنهاد آییننامههای مورد نیاز مجمع تخصصی
دبیر مجمع
ماده  .27دبیر مجمع تخصصی از میان اوضای مجمع توسط هیأت مهیر برای مهت دو سال جهت ادار امور اجرایی
مجمع انتخاب خواهه شه .تجهیه انتخاب وی بالمانع است.
تبصره  : 1وظایف و حهود اختیارات دبیر مجمع توسط هیأتمهیر تعیین خواهه شه.
تبصره : 2دبیر مجمع تخصصی در مقابل هیأتمهیر و دبیرکل مجمع پاسخگو خواهه بود.
هیأت بازرسان
ماده  .28هیأت بازرسان مجمع متشکل از سه نعر بازرس اصلی و یک نعر ولیالبهل مدیباشده کده توسدط شدورای
مرکزی انتخاب و پس از تاییه هیأتامناء برای مهت سه سال انتخاب میشونه .انتخاب مجهد بازرسان بالمانع است.
ماده  .29نظرات هیأت پس از طرح در جلسه با حضور همه اوضاء و با نظر موافدق اکثریدت اوضداء هیدأت رسدمی و قابدل
استناد است.
ماده  .30چنانچه بازرس اصدد لی به ولل مختلف از جمله استععاا فوت یا ترش خهمت بیش از دو ما از انجام وظایف
محوله باز مانها بازرس ولیالبهل بنا به دووت دبیرکل انجمن یا رییس هیأت بازرسان تا پایان دور جایگزین خواهه شه.
ماده  .31وظایف و اختیارات بازرسان به شرح زیر است :
 .1نظارت و مراقبت بر حسن اجرای مقررات مالی و غیرمالی انجمن
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 .2بررسی و تأییه گزارع و صورتحسابهای مالی انجمن
 .3ارایه گزارع نظارت و بازرسی ساالنه به شورای مرکزی و هیأتامنا
 .4نظارت بر انتخابات مجامع تخصصی
تبصره  : 1بازرسان میتواننه در جلسات شورای مرکزی بهون داشتن حق رأی شرکت کننه.
تبصره  : 2بازرسان درصورت نیاز میتواننه با تصویب هیأتامنا از مؤسسات رسمی حسابرسی جهت حسابرسی دووت
به همکاری نماینه.
ماده .32دبیرکل انجمن موظف است موجبات انجام وظیعه بازرس را به نحو مقتضی و مطلوب فراهم نمود ا اطالوات
و اسناد مورد نیاز آنان را برای بررسی در اختیار قرار دهه .همچنین موظف است یک نسخه از گزارعها و صورتهدای
مالی انجمن را پس از تاییه و امضای شورای مرکزی برای تصویب در اختیار هیأت امنا قرار دهه.
ماده  .33بررسی اسناد و دفاتر و مهارش مورد نیاز بازرسان بایه در محل مجمع صورت گیرد و بازرس نمیتوانه اصدل
اسناد را از دفتر خارج نمایه .همچنین اقهامات و بررسیهای بازرس نبایه موجب تأخیر یا وقعه در امور جاری مجمع شود.
ماده .34هزینههای متعارف بازرسی با ارائه صورت هزینههای مربوطه توسط شورای مرکزی قابل پرداخت میباشه.
ماده .35هر یک از بازرسان پس از انتخابا از کلیه سمتهای خود در مجمع و مجامع تخصصدی بجدز وضدویت در
مجمعا مستععی خواهنه بود .همچنین حق نهارنه در هی یک از قراردادهای مجمع طرف معامله قرار گیرنه.
فصل چهارم
تعریف عضو و شرایط عضویت :
ماده .36کلیه خادمان فرهنگ رضوی والو بر احراز شرایط ومومی وضویتا دارای شرایط اختصاصی یکی از مجامع
تخصصی مجمع باشنها میتواننه به وضویت مجمع درآینه.
تبصره :تعیین وناصر تشکیلدهنه هر مجمع و شرایط اختصاصی وضویت و تعیین سطوح و رتبه ولمی و فنی اوضاء
به وهه کمیته انتخاب خادمان فرهنگ رضوی خواهه بود که شیو نامه آن بهتصویب رییس هیأتامناء مجمدع خواهده
رسیه.
ماده  .37وضویت اوضاء در ارکان مجامع و مجمع تخصصی متناسب با مراتب ولمی آنان خواههبود.
تبصره :آییننامه تعیین مراتب ولمی و نسبت این مراتب با وضویت در هریک از ارکان مجامعا اولین بار توسط کمیته
انتخاب خادمان فرهنگ رضوی تعیین و توسط شدورای مرکزی مجمع به تصویب خواهه رسیه.
ماده  .38شرایط ومومی وضویت :
 .1ایمان و تعهه به دین مبین اسالم
 .2اوالم وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
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 .3وهم سوء پیشینه و محکومیت کیعری
 .4وهم وضویت در گرو های محارب با نظام
 .5تالع در جهت تحقق اههاف مجمع و تعهه به روایت معاد اساسنامه
 .6انجام خهمت برجسته در حوز فرهنگ رضوی با تأییه رییس هیأتامناء
تبصره :در صورت سلب هریک از شرایط اختصاصی و ومومی وضدویت در هریدک از اوضداءا هیدأتمدهیر مجمدع
میتوانه وضویت فرد را لغو کنه.
ماده .39هر وضو مجمعا دارای یک رأی میباشه و هی یک از اوضاء نسبت به دیگری ارجحیت نهارنه.
ماده .40هر فرد میتوانه وضو مجمع تخصصی قار محل سکونت خود باشه و نمیتوانه در هیأتمهیر سایر مجدامع
تخصصی وضویت یابه.
فصل پنجم
منابع و مقررات مالی :
ماده  .41سرمایه مجمعا اموال و داراییهایی است که برای تأسیس مجمع و یا افزایش سرمایه قبلی از طریدق ذیدل
تأمین و تجمیع می شود :
الف) سرمایه اولیه
ب) کمک های نقهی و غیرنقهی نهادهای دولتی و مردمی
ج) وجو حاصله از دریافت حق وضویت و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی
د) درآمههای ناشی از ورضه تولیهات و محصوالت فرهنگی و برپایی نمایشگا
هد) کمکهای مالی بنیاد بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع)
ماده  .42سال مالی مجمع از اول فروردین ما هر سال تا پایان اسعنهما خواهه بود به استثنای سال اول که از تاریخ
تأسیس تا پایان اسعنهما همان سال در نظر گرفته میشود.
ماده  .43تراز آزمایشی حسابهای مجمع هر سه ما یک بار همرا با تجزیه و تحلیل فعالیتهای انجام شه تهیده و
تنظیم و نسخهای از آن توسط دبیرکل مجمع به هیأت امناءا شورای مرکزی و بازرسان ارائه میشود.
ماده  .44درآمههای مجمع قابل تقسیم بین اوضا نیست بلکه کالً در راستای اههاف مجمع هزینه خواهه شه.
ماده  .45در کلیه مکاتبات مجمع بایه ناما شمار ثبت و نشانی مجمع قیه شود.
فصل ششم
مراحل اجرایی تأسیس مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی
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ماده  .46هیأت مؤسس مجمع خادمان فرهنگ رضوی مرکب از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و  4نعر از بخشهدای
مرتبط با حوز فرهنگ رضوی میباشه که با تهوین اساسنامه مقهمات شکلگیری مجامع تخصصدی و تدهوین شدرایط
وضوگیری و برگزاری شورای ومومی مجامع تخصصی را فراهم میآورنه.
ماده  .47هیأت مؤسس بهمنظور شکلگیری شورای ومومی مجامع تخصصیا حدهاقل سده نعدر از خادمدان فرهندگ
رضوی را در هر قار انتخاب خواهه نمود.
ماده  .48شورای ومومی مجامع تخصصی در اولین جلسه رییس هیأت مهیر مجمع خود را جهت وضویت در شورای
مرکزی انتخاب خواهنه نمود.
ماده  .49با شکلگیری ارکان مختلف مجمع و مجامع تخصصی و ثبت قانونی مجمعا هیأت مؤسس وظایف خود را به
آنان محول و پس از انجام تشریعات قانونی منحل خواهه شه.
ماده  .50پس از تشکیل مجمع خادمان فرهنگ رضویا دبیرخانه مجمع موظف به پیگیری تشکیل شعبات مجمدع در
قار های مختلف میباشه.
فصل هفتم
اصالح اساسنامه مجمع ،انحالل و تصفیه :
ماده  .51تغییر اساسنامه به پیشنهاد شورای مرکزی یا حهاقل یک سوم اوضای شوراهای ومومی مجامع تخصصی و
تصویب اکثریت اوضای نشست فوقالعاد و مشترش هیأت امنا و شوراهای ومومی مجامع تخصصی امکانپذیر است.
ماده  .52انحالل مجمع به پیشنهاد شورای مرکزی و یا حهاقل یک سوم اوضای مجمع و تصدویب دوسدوم اوضدای
نشست فوقالعاد و مشترش اوضای هیأتامنا و شوراهای ومومی مجامع تخصصی امکان پذیر است.
تبصره  : 1در صورت انحالل مجمعا شورای مرکزی فرد یا افرادی را به ونوان مهیر تصعیه تعیین خواهده نمدود وی
موظف است پس از اتمام کار تصعیها گزارع آن را به شورای مرکزی ارایه نمایه.
تبصره  : 2کلیه اموال و داراییهای باقیمانه پس از کسر بههیهاا در اختیار وزارت فرهندگ و ارشداد اسدالمی قدرار
خواهه گرفت.
ماده  .53این اساسنامه مشتمل بر  53ماد و  16تبصر در جلسه مورخ اول مرداد ما  1394هیأت مؤسس مجمعا به
تصویب رسیه.

9

