آئین نامه عضویت در صندوق رفاه
این آئین نامه با استناد به مواد  72،12،17 ،)66-61(61،61،7،،اساسنامه صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهراء(س) که در این آئین نامه اختصاراً
صندوق نامیده می شود ،تنظیم گردیده و از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد.
.1

تعریف عضو.
به اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهراء ،مراکز و شعبات وابسته به دانشگاه (اعم از پیمانی ،رسمی ،شاغل ،بازنشسته) گفته می شود که به صورت
داوطلبانه با پذیرش اساسنامه صندوق و نیز پذیرش تعهدات عضویت و سایر مقررات مصوب هیئت مدیره و مجمع عمومی با پرداخت «حق عضویت»
به عضویت صندوق در می آیند.

 .2نحوه عضویت.
الف .تکمیل برگ عضویت.
ب .ارائه مدارک شامل :رونوشت آخرین حکم کارگزینی -رونوشت صفحه اول شناسنامه -رونوشت کارت ملی (پشت و رو).
ج .واریز وجه «حق عضویت» و ارائه فیش واریزی.
 .3تعهدات عضو.
اعضای صندوق متعهد به انجام تعهدات زیر می باشند:
الف .مشارکت فعال در مجامع عمومی صندوق.
ب .پرداخت حق عضویت و تکمیل آن در صورت افزایش از سوی مجمع عمومی.
ج .رعایت اساسنامه صندوق ،آئین نامه ها ،و دستور العمل های صندوق که حسب مورد در مجمع عمومی و هیئت مدیره به تصویب می رسد.
د .عدم واگذ اری حق عضویت به سایرین اعم از این که اصالتا یا وکالتا یا انتقال امتیازات ناشی از عضویت باشد .در هر صورت صندوق صرفاً متعهد و
پاسخگو به عضو می باشد و مسئولیتی نسبت به سایر اشخاص نخواهد داشت.
 .4تعهدات صندوق.
الف .اطالع رسانی نسبت به مصوبات ،منابع حق عضویت ،فعالیت ها و خدمات صندوق.
ب .فراهم کردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر اعضاء در پروژه ها و فعالیت های صندوق.
 .5حق عضویت.
حق عضویت بخشی از سرمایه صندوق است که از سوی عضو برای تامین سرمایه در گردش صندوق پرداخت می شود و میزان آن بین اعضای صندوق
در زمان تشکیل صندوق برابر است.

تبصره :1مجمع عمومی می تواند نابرابری حق عضویت اعضاء را تعیین و تصویب کند.
تبصره  :2مجمع عمومی می تواند در پایان هر سال مالی نسبت به افزایش حق عضویت تصمیم گیری کند و در صورت تصویب افزایش حق عضویت در
مجمع عمومی ،اعضا موظف به پرداخت آن خواهند بود.
 .6حداقل حق عضویت پرداختی.
حداقل حق عضویت اعضاء در بدو عضویت ( 6/222/222یک میلیون) ریال می باشد .تغییر میزان حق عضویت اعضاء تابع تصمیمات مجمع عمومی
خواهد بود.
 .7سود و زیان.
اعضاء در سود و زیان صندوق متناسب با حق عضویت پرداخت شده خود ،براساس صورت های مالی مصوب مجمع عمومی در هر سال مالی ،شریک و در
برابر تعهدات صندوق ضامن می باشند.
مجمع عمومی می تواند نسبت به پرداخت سود متناسب با حق عضویت به هر میزان از سود حاصله یا اختصاص آن به عنوان افزایش حق عضویت اعضاء
نزد صندوق تصمیم گیری کند.
تبصره  :3سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند همان سال خواهد بود.
تبصره  :4مالک در تعیین سود و زیان مبلغ حق عضویت و مدت عضویت (زمان پذیرش عضویت) است.
 .8لغو عضویت.
عضویت اعضاء در شرایط زیر لغو می شود.
الف .انصراف از عضویت پس از تسویه حساب با صندوق.
ب .در صورت فوت ،عضویت خود به خود لغو و حق عضویت و منافع مصوب وی به ورثه قانونی پس از تسویه حساب و طی مراحل قانونی قابل پرداخت
می باشد.
ج .باز خریدی ،انتقال از دانشگاه و هر گونه قطع رابطه استخدامی که باعث عدم اطالق عنوان « هیئت علمی دانشگاه الزهراء» شود ،موجب لغو
عضویت خواهد بود.
تبصره  :5تسویه حساب با اشخاصی که از عضویت خارج می شوند ،منوط به اتمام سال مالی ،برگزاری مجمع عمومی و طی تشریفات اداری و مالی
الزم است.
 .9این آئین نامه در  2ماده و  ،تبصره در جلسه مورخ  2،/21/17هیئت مدیره به تصویب رسیده است.

