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مجمع عمومی مشترک  تشکیلکمیته استانی اجرا و نظارت رب    -الف
اهی مردمی، فرهنگی قرآن و عترت اتحادهی مؤسسات و تشکل

 استان
 ترکیب کمیته:الف( -1

 می استانرئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسال 

 استان مسئول دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  

  اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی استاناالختیار تام عامل یا نمایندهمدیر 

  اتحادیه تشکلهای قرآنی استاناالختیار تام یا نمایندهمدیر عامل 

 

 :کمیته وظایفالف( -2

 حضور تمامی جهتواحد استانی اتحادیه مجمع عمومی  تشکیلجلسه هماهنگی پیرامون  تشکیل -1

 رشاد اسالمی و سازمان تبلیغات اسالمیمؤسسات تحت نظارت وزارت فرهنگ و ا

زمان  اطالع ازبمنظور  استانها مجمع عمومی اتحادیه تشکیلبر  نظارت 1هماهنگی با کمیته مرکزی -2

 مجمع تشکیل

تمهیدات الزم برای پذیرش، ثبت ورود انجام مجمع عمومی و  تشکیلتدارک و تجهیز محل  بینی،پیش -3

 آوری آراء،صندوق جمعتهیه های رأی و ممهور نمودن آنها، چاپ برگهاعضاء و احراز عضویت آنها، 

 اخذ و شمارش آراء و ...نحوه پذیرائی، دریافت رزومه نامزدها و چاپ آنها، 

احصاء تمامی مؤسسات واجد شرایط حضور در مجمع عمومی مشترک مطابق با اساسنامه اتحادیه  -4

 هیأت مدیره اتحادیه واحد استان تبیین تعداد اعضاء اصلی و  -مصوب هیأت رسیدگی –استان 

الذکر در موعد تعیین شده دارای پروانه فعالیت معتبر از مراجع فوق دعوت مشترک از مؤسسات -5

 دو اتحادیه استانیا نمایندگان دارای مسئولیت توسط مدیران عامل 

                                                           

اتحادیه استانها متشکل از نمایندگان سازمان اوقاف و امور خیریه، اتحادیه مجمع عمومی  تشکیلکمیته مرکزی نظارت بر  - 1

نامه به اختصار کمیته مرکزی نامیده که در این شیوه باشدتشکلهای قرآنی کشور و اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی کشور می

 .شده است
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 واحد استاناطالع رسانی ضوابط و فراخوان و ثبت نام نامزدهای هیأت مدیره و هیأت بازرسی اتحادیه  -6

به مؤسسات به مؤسسات و یا اطالع رسانی فراگیر  "نمونه اساسنامه مصوب هیأت رسیدگی" ارسال  -7

 در خصوص دریافت آن به نحو مقتضی 

 مجمع عمومی اتحادیه واحد استانی مطابق با مصوبات هیأت رسیدگی تشکیل -8

زارت فرهنگ و ارشاد ورعایت تشریفات قانونی دعوت از کلیه مؤسسات پروانه دار تحت نظارت  -9

 اسالمی و سازمان تبلیغات اسالمی

 الذکری پروانه معتبر از مراجع فوقتطبیق مؤسسات حاضر در جلسه با لیست مؤسسات دارا -11

 مطابق با اساسنامه اتحادیه استان )مصوب هیأت رسیدگی(

 تأیید صالحیت نامزدهای هیأت مدیره و بازرسی -11

مل مصوب هیأت رسیدگی )دستورالعمل حاضر( و مجمع عمومی مطابق با دستورالع تشکیل -12

 نظارت بر تغییر اساسنامه اتحادیه و انتخاب هیأت مدیره جدید از جمله نظارت بر:

 عمومی انتخاب هیأت رئیسه مجمع -12-1

 نو انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسی گیریرأی -12-2

مه با ضوابط هیأت رسیدگی و تذکر عدم مغایرت تصمیمات و تغییرات احتمالی مفاد اساسنا -12-3

 خطاهای احتمالی

 اعطاء زمان مساوی به همه نامزدها برای معرفی خود -12-4

 و دستور جلسه معین شده و اعضاء آن از اهداف ترسیم شدهعمومی عدم خروج مجمع  -12-5

 عمومی در خصوص دستور جلسه سئواالت و ابهامات احتمالی اعضاء مجمع پاسخگوئی به -12-6

 عمومی و امضاء آنتدوین صورتجلسه مجمع -12-7

 و ... -12-8

گیری در مرجع تصمیمتنها  مجمع عمومی اتحادیه واحد استانی تشکیلو نظارت بر  اجراکمیته استانی  :1 نکته

بصورت جمعی و با حضور هر چهار عضو صورت بوده و تصمیمات آن در استان مجمع فوق  تشکیلخصوص 

باشد. در صورت ابهام یا عضو این کمیته معتبر و الزم االجرا می 4نفر از  3ا رأی موافق همواره بپذیرفته و 

 ین کمیته الزم االجرا خواهد بود.اختالف اساسی پیرامون یک موضوع، مراتب به کمیته مرکزی ارجاع و رأی ا

رئیس اداره اکمیتی یعنی نظارت بر موضوعات مندرج در این ماده صرفاً بعهده نمایندگان دو دستگاه ح :2 نکته

 مسئول دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیمی استان و امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسال

توانند در صورت مشاهده هرگونه خطا و تخلف احتمالی در اجرای مفاد این باشد. نمایندگان مذکور میمی استان

مربوطه تذکر دهند و در صورت عدم توجه، نسبت به ارائه گزارش مربوطه نامه، مراتب را متفقاً به مجریان شیوه

 به کمیته مرکزی اقدام نمایند.

به اختصار مجمع عمومی اتحادیه واحد استانی در این شیوه نامه  تشکیلکمیته استانی اجرا و نظارت بر  :3 نکته

 شود.نامیده می "کمیته استان"
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 مؤسساتاز فراخوان و دعوت  -ب

مجمع  تشکیلبینی شده جهت زمان پیش هماهنگی با کمیته مرکزی و اطالع ازموظف است پس از ه استان کمیت

 نامه بهدعوت نسبت به ابالغمجمع عمومی  تشکیلروز قبل از  25های استان، حداقل عمومی مشترک اتحادیه

 زیر اقدام نماید: ایطکلیه مؤسسات واجد شر

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان تبلیغات اسالمیز دارا بودن پروانه فعالیت معتبر ا 

  ممنوعیت قانونی فعالیت مؤسسهعدم 

  نامه مؤسسات در ضمائم آمده است.نمونه دعوت

روز  25مجمع عمومی بوده و حداقل و زمان و مکان دقیق حاوی دستور جلسات  بایستمیدعوتنامه : 1 نکته

از طریق پست سفارشی  رسد. ابالغ دعوتنامه باید بصورت مکتوب وب مؤسساتبه دست مجمع   تشکیلقبل از 

 انجام پذیرد و مستندات آن نگهداری شود.

مؤسساتی که اقامتگاه قانونی، مدیر عامل و اکثریت هیأت مدیره آنان یکی است، یک مؤسسه محسوب : 2نکته 

 شده و در مجمع عمومی یک رأی خواهند داشت.

اند نیز مجاز به حضور در ال گذشته از هیأت رسیدگی مجوز خود را دریافت نمودهسساتی که طی یکسمؤ: 3نکته 

 مجمع عمومی مذکور و شرکت در انتخابات مربوطه هستند.

بمنظور اطالع و اعالم نظر احتمالی مؤسسات نسبت به اساسنامه پیشنهادی هیأت رسیدگی، الزم است : 4نکته 

ه مبه اساسنامه مذکور را به نحو مقتضی فراهم آورده و در دعوتناکمیته استان امکان دسترسی کلیه مؤسسات 

توانند در صورت داشتن نظر و پیشنهاد پیرامون مواد غیر رسانی نماید. مؤسسات میموضوع این بند اطالع

به واحد استانی دبیرخانه یک هفته پس از ابالغ دعوتنامه، تا دار اساسنامه، مراتب را مکتوب و حداکثر ستاره

و یا دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و  -اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی استان -هیأت رسیدگی 

 ارشاد اسالمی استان تحویل نمایند.



/6/ 

 

 

 ثبت انم و احراز صالحیت انمزداهی هیأت مدریه و بازرسین -ج
، فرم اعالم در مجمع عمومی مذکور نانتخابات هیأت مدیره و هیأت بازرسی اتحادیه واحد استا برگزاری بدلیل

نامه به مؤسسات ابالغ و نامزدهای واجد شرایط پیوست( نیز به همراه دعوت 1کاندیداتوری نامزدها )فرم شماره 

به واحد استانی دبیرخانه و یا تحویل مجمع، نسبت به تکمیل فرم و ارسال  قبل ازروز  15کثر بایست حدامی

و یا دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و  -قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی استاناداره امور  -هیأت رسیدگی 

ارسال فرمهای نامزدی باید از طریق پست سفارشی و مستند بوده و قبل از  اقدام نمایند.ارشاد اسالمی استان 

رسید الزم از  بایستواصل گردد. در صورت تحویل حضوری، می الذکرمراجع فوقالذکر به انقضاء موعد فوق

و یا مسئول دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی استان 

 باشد.بینی تأخیر احتمالی در مراسالت پُستی بعهده نامزدها میپیش دریافت گردد.ارشاد اسالمی استان 

مذکور واصل شده و به تقاضاهای واصله پس از  ه اداراتید قبل از موعد مقرر فوق ببدیهی است کلیه تقاضاها با

 موعد مزبور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لذا الزم  احراز صالحیت نامزدهای هیأت مدیره و هیأت بازرسی در اولین دوره بعهده کمیته استان خواهد بود.

عد تعیین شده، نسبت به پس از انقضاء موساعت  24و حداکثر طی است رئیس اداره امور قرآنی بالفاصله 

نماید. کمیته استان موظف است بررسی مدارک و احراز شرایط نامزدها اقدام  ضاء کمیته استان بمنظوردعوت اع

به اطالع نامزدها مجمع عمومی از طریق پیامک و تلفن  تشکیلروز قبل از موعد  12حداقل نتایج بررسی خود را 

بدیهی است نقص مدارک آنان ابالغ نماید.  زدها را بطور شفاف و متقن بهی نامرسانده و دالیل عدم تأیید احتمال

نامزدهای تأیید نشده در صورت داشتن اعتراض به ارسالی از سوی نامزدها موجب عدم پذیرش آنان خواهد شد. 

 ساعت پس از دریافت رأی، اعتراض خود را به همراه 44توانند حداکثر طی مدت رأی و نظر کمیته استان می

بایست بصورت مکتوب و از و مستندات مذکور می مستندات و دالیل به کمیته مرکزی اعالم نمایند. اعتراض

اعالم گردد. کمیته مرکزی نیز در اسرع وقت  moassesat@telavat.comطریق پست الکترونیک به آدرس 

از طریق پیامک و مجمع  تشکیلروز قبل از  6نسبت به بررسی شکایات واصله اقدام و نظر نهائی خود را حداقل 

تماس تلفنی به اطالع نامزد و کمیته استان مربوطه اعالم خواهد نمود. رأی کمیته مرکزی نهائی و قطعی خواهد 

مندرج  –رزومه نامزدها اطالعات و ، کمیته استان نسبت به جمع بندی ی واجد شرایطپس از تعیین نامزدهابود. 
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و چاپ آنها به تعداد متناسب با اعضاء مجمع عمومی خواهد نمود. این رچه در قالب یک دفت -1در فرم شماره 

 A4صفحه  3حداکثر رزومه نامزدها  نگام ورود اعضاء به مجمع عمومی به آنان تحویل خواهد شد.ه ها بهدفترچه

 خواهد بود.

 

 
 

 مالحظات تاریخ اقدام اقدام مرحله

1 
اساسنامه ابالغ دعوتنامه مجمع عمومی به همراه نمونه 

 به مؤسسات واجد شرایط 1اتحادیه و فرم شماره 
روز قبل  25حداقل 

 از مجمع عمومی

ابالغ از طریق پست 

 سفارشی

2 
-تحویل پیشنهادات احتمالی نسبت به مواد غیر ستاره

 دار اساسنامه از سوی مؤسسات

حداکثر تا یک هفته 

 پس از ابالغ دعوتنامه

از طریق پست  ارسال

 ویل دستیو یا تح سفارشی

3 
از سوی نامزدها به واحد استانی  1ارسال فرم شماره 

و یا دفتر قرآن و عترت ادارات  دبیرخانه هیأت رسیدگی
 کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

روز قبل  15حداکثر 

 از مجمع عمومی

ارسال از طریق پست 

 سفارشی

 24حداکثر طی  دعوت کمیته استان بمنظور احراز شرایط نامزدها 4

ساعت پس از انقضاء 

 تاریخ مرحله قبل

از سوی واحد استانی 

 دبیرخانه هیأت رسیدگی

روز مانده  12حداقل  بررسی مدارک نامزدها و اعالم نتیجه به آنان 5

 به مجمع عمومی

اعالم نتیجه از طریق 

 پیامک و تماس تلفنی

6 
اعالم اعتراض احتمالی نامزدها بابت نظر کمیته استان 

 کزی  به کمیته مر
ساعت  44حداکثر 

پس از اطالع از رأی 

 کمیته استان

ارسال اعتراض بصورت 

مکتوب و از طریق پست 

الکترونیکی به دبیرخانه 

 7 هیأت رسیدگی
بررسی شکایات توسط کمیته مرکزی و اعالم نتیجه به 

 استان مربوطه نامزد و کمیته
روز مانده  6حداقل 

 به مجمع عمومی

اعالم نتیجه از طریق 

 پیامک و تماس تلفنی

 ---- جمع بندی اطالعات و رزومه نامزدها و تکثیر آنها 4
از سوی کمیته استان 

 گیردصورت می

 مجمع عمومی تشکیل -د
 افتتاح جلسه -د-1
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مؤسسات واجد شرایط در مجمع عمومی و احراز هویت آنان که با ارائه معرفی نامه نمایندگان پس از حضور 

و عنداللزوم حداکثر تا نیم ساعت  –پذیرد، جلسه رأس ساعت تعیین شده صورت می متبوع رسمی از مؤسسه

آغاز با قرائت قرآن کریم ، فعلی دو اتحادیه مشروط به حضور اکثریت نصف بعالوه یک اعضاء -پس از موعد مقرر

دفتر قرآن و  توسط رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی استان و مسئول کوتاهخیر مقدم  باو 

 یابد.ادامه میو یا یکی از این دو نفر  عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

 نکته : از هر مؤسسه واجد شرایط فقط یک نفر حق رأی در مجمع عمومی را خواهد داشت.

 

 

 تعیین هیأت رئیسه -د-2
نایب رئیس، یک رئیس، یک نفر بعنوان  یک نفر بعنوانمیان نامزدهای هیأت رئیسه،  با نظارت کمیته استان از

گیری برای رأی اعضاء حاضر انتخاب خواهند شد.نسبی نفر بعنوان ناظر با رأی اکثریت  نفر بعنوان منشی و دو

 کتبی خواهد بود.بصورت قیام و قعود و یا  ،انتخاب هیأت رئیسه حسب صالحدید کمیته استان

با بررسی فرمهائی که را رسمیت جلسه رئیس مجمع، ر جایگاه، پس از انتخاب هیأت رئیسه و استقرار آنان د

رئیس مجمع ضمن اعالم دستور جلسات،  نماید.احراز و اعالم میاند اعضاء در بدو ورود آن را امضاء نموده

تذکرات الزم در خصوص رعایت نظم در مجمع و اجتناب نامزدهای هیأت مدیره و بازرسین از ورود به موضوعاتی 

 دهد. های خود، ارائه میمعرفی خود و برنامهغیر از 

 توانند نامزد هیأت مدیره و یا بازرسی باشند.اعضاء هیأت رئیسه باید از میان اعضاء مجمع عمومی بوده و نمی :1 نکته

در رأی گیری بصورت قیام و قعود باید اطمینان الزم کسب گردد که فقط صاحبان رأی در رأی گیری  :2نکته 

اند و در صورتی که این کار بدلیل کثرت افراد فاقد رأی در جلسه، ممکن نباشد باید رأی گیری هشرکت نمود

 های رأی فقط به صاحبان رأی تحویل گردد.بصورت مکتوب بوده و برگه

 

 دستور جلسات -د-3

 تصویب اساسنامه -د-1-3

گیری در خصوص پس از رأیه هیأت رئیسپس از اعالم رسمیت جلسه، مجمع عمومی وارد دستور جلسه شده و 

در ، دار(مواد قابل تغییر اساسنامه )مواد غیر ستاره با اعالم امکان ارائه پیشنهاد در موردکلیات اساسنامه، 

 با رأی گیری مراتب ایجاد و ،از طرف اعضاء، فرصت متناسب را برای طرح پیشنهاد نظرات اصالحیصورت ارائه 

 د. مایناسنامه را بصورت کلی تصویب میاصالح اساسنامه را طی نموده و اس

 شود.پس از تعیین تکلیف مواد قابل تغییر اساسنامه و ثبت آنها، نتایج در صورتجلسه مجمع عمومی ثبت می
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 ثبت گردد. 2نتایج رأی گیری در همه موارد باید به دقت احصاء و در فرم شماره  نکته:

 

 انتخابات هیأت مدیره و بازرسین -د-2-3

و اعالم تعداد اعضاء اصلی مورد نیاز برای تشکیل هیأت مدیره اتحادیه واحد استان از  تصویب اساسنامه ازپس  

دقیقه که حسب نظر  5 حداکثر شده هیأت مدیره و بازرسی طی احراز صالحیتنامزدهای ، سوی رئیس مجمع

های مدنظر اقدام ی خود و برنامهشود نسبت به معرفهیأت رئیسه و بطور مساوی در اختیار نامزدها قرار داده می

های مدنظر خود برای اتحادیه در مدت معین خواهند نمود. نامزدها موظفند فقط در زمینه معرفی خود و برنامه

موضوعاتی که موجب از طرح  وخودداری کرده شده صحبت نموده و از پرداختن به سایر مسائل خارج از موضوع 

گفته، رئیس مجمع در صورت ورود نامزدها به موضوعات پیش جتناب نمایند.تشنج و تشویش افکار اعضاء گردد ا

 عمومی تذکر الزم را خواهند داد.

 شمارش آراءجمع آوری و  -د-4
با اتمام زمان معرفی نامزدهای هیأت مدیره و بازرسی، اسامی آنان به تفکیک، به نحو مقتضی در معرض دید 

نمایند. اقدام های رأی ست نسبت به درج نام نامزدهای خود در برگهبایاعضاء مجمع قرار گرفته و اعضاء می

و  نزد اعضاء برده و آراء آنان را اخذ نمایندهای رأی را بینی شده جمع آوری آراء موظفند صندوقمتصدیان پیش

به محل استقرار صندوق مراجعه یا به تشخیص هیأت رئیسه، محل صندوق ثابت بوده و اعضاء، برای انداختن رأی 

 .خواهند نمود

پس از اتمام اخذ رأی، صندوقهای رأی به هیأت رئیسه تحویل شده و با اجازه رئیس مجمع، صندوقها مفتوح و 

، نسبت به شمارش رأی هر نامزد اقدام آراء مأخوذه و تطبیق آن با تعداد اعضاء حاضر پس از شمارش تعداد کل

را از تواند یک یا چند نفر ئول شمارش آراء مأخوذه بوده و عنداللزوم رئیس مجمع میشود. هیأت رئیسه مسمی

 اتمامبا  برای کمک به شمارش آراء انتخاب نماید. -که البته نباید از بین نامزدها باشند –بین اعضاء مجمع 

و بازرسین انتخاب و  البدل هیأت مدیرهرأی هرکدام از نامزدها، اعضاء اصلی و علی مشخص شدنشمارش آراء و 

 شود. به مجمع عمومی معرفی می

 

 تهیه صورتجلسه و ارسال آن به دبیرخانه هیأت رسیدگی -د-5

در دو  ها شامل تصویب اساسنامه و انتخاب هیأت مدیره و هیأت بازرسیگیریرأیجلسه مجمع عمومی و نتایج 

کمیته استان امضاء شده و اصل آنها برای  مجمع عمومی درج و توسط هیأت رئیسه وتغییرات نسخه صورتجلسه 

نمونه صورتجلسه مذکور به  گردد.ارسال میاطالع و معرفی به مرجع ثبت شرکتها به دبیرخانه هیأت رسیدگی 

 پیوست آمده است.
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 حل اختالافت احتمالی -هـ
بهام یا اختالف مجمع عمومی و نظارت بر آن بعهده کمیته استان خواهد بود. در صورت وجود ا تشکیلوظیفه 

 تشکیلاساسی در بین اعضاء کمیته استان، مراتب از کمیته مرکزی استعالم خواهد شد. هرگونه اعتراض به نحوه 

مجمع و مراحل مقدماتی آن در کمیته استان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم رضایت معترض، مراتب 

 به کمیته مرکزی ارجاع خواهد شد.

راض به عملکرد کمیته مرکزی و یا هرگونه سئوال و ابهام این کمیته، در هیأت رسیدگی به موارد احتمالی اعت

 امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 
کات -و تکمیلی ن

 

الزم است صدای جلسه مجمع عمومی از ابتدا بطور کامل ضبط گردیده و نسخه اصلی به هیأت مدیره : 1نکته 

تحویل شده و یک نسخه هم به همراه صورتجلسات به دبیرخانه هیأت رسیدگی ارسال گردد. در صورت منتخب 

 شود.امکان، فیلمبرداری از جلسه توصیه می

 السویه از سوی اعضاء کمیته استان تأمین و پرداخت خواهد شد.مجمع عمومی بطور علی تشکیلهزینه  :2 نکته

 حوزهتواند در هر دو هیأت مدیره و یا هیأت بازرسی بوده همزمان نمیدر  یک فرد فقط مجاز به نامزدی: 3نکته 

  شود. اکاندید

 باشد.در ایام انتخابات ممنوع می از سوی نامزدهاو پوستر ت توزیع هر گونه تراکچاپ و  :4نکته 

تبلیغات،  نظمی احتمالی در جریانتشویش اذهان و بیتخریب و کمیته استان نسبت به رصد هرگونه  :5نکته 

عنداللزوم تذکر الزم را خواهد داد. در این صورت گزارش مجمع و مراحل مقدماتی آن اقدام نموده و  تشکیل

 .مربوطه را به کمیته مرکزی منعکس خواهد نمود
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نام ای احصاء و ثبتبمنظور استفاده بهینه از زمان و رعایت قواین و ضوابط جاری، مناسب خواهد بود بر :6نکته 

تکمیل و جمع مع آماده و در بدو ورود اعضاء به مجهای مربوطه مع عمومی، قبالً برگههای هیأت رئیسه مجنامزد

عضویت تواند نامزد می -در صورتی که نامزد هیأت مدیره و بازرسی نباشد – آوری گردد. هر عضو مجمع عمومی

نایب رئیس، عناوین رئیس مجمع، بدیهی است هر نامزد هیأت رئیسه فقط در یکی از  .هیأت رئیسه گردددر 

 شود. اتواند کاندیدمنشی مجمع و یا ناظر مجمع می

 
 دبیرخاهن هیأت رسیدگی هب امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت
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ضمائم



 
 

 

 هیأت مدیره و بازرسي اتحادیه استانمشخصات فردي و تخصصي داوطلبان عضویت در 
 

 

 نام و نام خانوادگي

 داوطلب

تاريخ 

ب دتول
ذه

م
 

 ميزان

 تحصيالت

رشته 

 کد ملي شغل تحصيلي

       

 

تاريخ اخذ پروانه فعاليت  نام استان نام مؤسسه

 مؤسسه

دستگاه صادر کننده مجوز 

 مؤسسه

    

 

 مسئوليت

 در مؤسسه

 مدت فعاليت 

 در مؤسسه

 محل سکونت

 )شهرستان(

 محل مؤسسه

 )شهرستان(

 تلفن تماس

 محل کار 

 داوطلب

 بازرسي ديرههيأت م

       

 

 

 *مهمترین مسئولیتهای فرهنگی و قرآنی داوطلب:
 

 

 

 

 

 *تألیفات و آثار فرهنگی و قرآنی داوطلب:

 
 

 )در صورت نیاز از پشت برگه استفاده شود.( های داوطلب برای اتحادیه:*برنامه
 

 

 

 

 

 

 

های مردمی، و تشکل تت مدیره/هیأت بازرسی اتحادیه مؤسسااینجانب .................................... داوطلب عضویت در هیأ

هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی التزام خود نسبت به قانون، ضوابط و مقررات  فرهنگی قرآن و عترت استان

 نمایم.               را اعالم می استانو مفاد اساسنامه اتحادیه  قرآن و عترت

 امضاء داوطلب:   تاریخ :

 (1فرم شماره )

 

 

محل الصاق عکس 

 داوطلب
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 هاي مردمي، فرهنگي قرآن و عترتفرم گزارش اولین مجمع عمومي اتحادیه مؤسسات و تشکل
شووو    در ساعت ........................ صبح روز .............................. مورر  ................................. كوس سواعت  بو   ز    

 های رأی، درب آن بسته شد.وقمجمع عمرمی و بعد  ز  طمينان  ز خالی بردن صند

جلسه مجمع عمرمی رأس ساعت ...................... و با حضرر نماكندگان .......................... مؤسسه و جد شوو ك   

بوا  و توت آكواای  ز کوهلل   ی مجيود آ واز       بعنر ن  کثوكت  عضاء مجمع  ز جمع ............................... مؤسسه، 

 گودكد.

...... نماكنوود. آ ووایخ خووان. ................................. نماكنوود. ............................... و آ ووایخ خووان. ...........................   

ز گودكد ........................................................... جلسه ر   فتتاح و سپس رأی گيوی بو ی  نتخاب هيأت رتيسه آ ا

و در نتيجوووه آ وووایخ خوووان. ............................................... بعنووور ن رتووويس مجموووع و آ وووایخ خوووان.       

...... و .................................................................... بعنر ن منشی مجمع و آ اكانخ خانمهوا ..........................................  

 بعنر ن ناظو مجمع  نتخاب گودكدند.

 ليست د وطلبان ركاست مجمع عمرمی:

 تعداد رأي نام و نام خاونوادگي داوطلب ردیف تعداد رأي نام و نام خانوادگي داوطلب ردیف

1   3   
2   4   

 

 ليست د وطلبان منشی مجمع عمرمی:

 تعداد رأي و نام خاونوادگي داوطلبنام  ردیف تعداد رأي نام و نام خانوادگي داوطلب ردیف

1   3   
2   4   

 

 ليست د وطلبان ناظو مجمع عمرمی:

 تعداد رأي نام و نام خاونوادگي داوطلب ردیف تعداد رأي نام و نام خانوادگي داوطلب ردیف

1   3   
2   4   

 

های مطووحه در خصرص و دكدگا..........  ساسنامه مر د ......................................پس  ز  ستقو ر هيأت رتيسه، 

 آنها  و تت و به رأی گذ شته شد. لذ  نتيجه زكو حاص  شد:

 ماد. ........... بشوح زكو و با اعد د ............... رأی مر فق اصركب شد.

 (2فرم شماره )
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 ماد. ........... بشوح زكو و با اعد د ............... رأی مر فق اصركب شد.

 ....... بشوح زكو و با اعد د ............... رأی مر فق اصركب شد.ماد. ....

 أی مر فق به اصركب رسيد.سپس ک   ساسنامه به رأی گذ شته شد. و با ................ ر

فو  رسيد. و نامزدهای و جد شو ك  هوو  و بازرسی پس  ز اصركب  ساسنامه، زمان  نتخابات هيأت مدكو. 

نهاكتوا    هوای مودن و پود ختوه و   به معوفی خرد و بونامه.... د يقه به اوايب حووف  لفبا کد   طی مدت ........

  د   به  خذ رأی گودكد و سپس احت ن ارت هيأت رتيسه و کميته  ستان، صندوق جمع آوری آر ء مفتورح  

 گودد: های رأی د خ  صندوق  و تت و شمارش و افكيس گودكد که حاص  آن به شوح زكو  عهلل  میو بوگه

 ليست نامزدهای و جد شو ك  هيأت مدكو.:

 تعداد رأي نام و نام خاونوادگي داوطلب ردیف تعداد رأي نام و نام خانوادگي داوطلب ردیف

1   3   
2   4   

 

 ليست نامزدهای و جد شو ك  هيأت بازرسی:

 تعداد رأي بنام و نام خاونوادگي داوطل ردیف تعداد رأي نام و نام خانوادگي داوطلب ردیف

1   3   
2   4   

 

 بوگ           ک  آر ء:اعد د  -1

 بوگ                       اعد د آر ء باطله: -2

 

 در ساعت ............................. پاكان پذكوفت.جلسه مجمع عمرمی 

 

  أت رئیسه و کمیته استان:اعضاء هیو امضاء نام و نام خانوادگي 
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اهی مردمی، فرهنگی قرآن و ومی اتحادهی مؤسسات و تشکلدعوتناهم مجمع عم 
 عترت استان ......

 مدیر عامل محترم مؤسسه ......

 سالم علیکم

مبنی بر  علیهم السالممصوبه پنجاه و هفتمین جلسه هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت  احتراماً به استناد

های مردمی، فرهنگی قرآن و عترت این استان متشکل از تمامی شکلتشکیل مجمع عمومی اتحادیه مؤسسات و ت

حضور شود در این جلسه تام االختیار آن مؤسسه دعوت میرسمی و مؤسسات واجد شرایط استان، بدینوسیله از نماینده 

 .بهم رسانند

 دستور جلسه: 

 ستانهای مردمی، فرهنگی قرآن و عترت اتصویب اساسنامه اتحادیه مؤسسات و تشکل -1

 انتخاب هیأت مدیره اتحادیه استان -2

 انتخاب بازرسین اتحادیه استان -3

 روز ...................... مورخ .................... رأس ساعت ........... مجمع عمومي: تشکیلزمان 

 .............................................. مجمع عمومي: تشکیلمکان 

 مؤسسه موجب مزید امتنان است.حضور به موقع نمایندگان 
 

 نکات مورد توجه:

-می -غیر قابل تغییر –الف( برای مالحظه و دریافت نمونه اساسنامه مصوب هیأت رسیدگی با تبیین مواد ستاره دار 

 توانید به آدرس الکترونیکی ............................. مراجعه فرمائید.

 -مطابق با اساسنامه مذکور –واجد شرایط آن مؤسسه، به تعداد معین شده ب( نمونه فرم اعالم نامزدی نمایندگان 

به پیوست آمده است. الزم است نامزدهای آن مؤسسه فرم مربوطه را تکمیل و حداکثر تا تاریخ .................. به اداره 

............ از طریق پست پیشتاز اقدام نمایند. امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی استان به آدرس .............................

 است. های بعدی، تا اعالم نتایج مجمع عمومی الزامیه برای پیگیرینگهداری از قبض پستی ارسال فرم مربوط

الذکر مراجعه و نسبت به توانید به آدرس الکترونیکی فوقمجمع عمومی، می تشکیلج( برای اطالع بیشتر از نحوه 

 مجمع عمومی مشترک اتحادیه استان اقدام نمائید. تشکیلنامه  مالحظه شیوه

 گردد برای حضور در مجمع عمومی، ارائه معرفی نامه مؤسسه و کارت شناسائی معتبر الزامی است.د( تأکید می

 

 ستاننام و امضاء مدیر عامل اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی ا نام و امضاء مدیر عامل اتحادیه تشکلهای قرآنی استان
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هاي مردمي، فرهنگي قرآن و عترت استان اتحادیه مؤسسات و تشکلصورتجلسه مجمع عمومي 

 ........................................................  به شماره شناسه ......................................................................

 

شیماه   توجیه بیه دعوتمامیه     بیا  مردمیي اسینا. ..............................  قرآني  مؤسساتاتحادیه جلسه مجمع عمومي 

ده سییاع. ............................ مییوه. ................................................ بییا  مییوه................................................... 

 ................................................................................................................... اعضییاد ده محیی   اکثرییی.حضییوه 

هسمي. جلسه ها اعالم، آنگا  نسب. ...............................  بعموا.ابندا آقاي / خانم............................... . تشكي  شد

 گيیري شید  و ده  هأينفر ناظر مجمع  2ئيس مجمع، یك نفر ممشي و ههيأت هئيسه مجمع شام  یك نفر  به اننخاب

... بعمیوا.  ننيجه آقاي / خانم....................................... بعموا. هئيس مجمع، آقیاي / خیانم.......................................  

. سیسس  نید ................... و............................... بعموا. ناظر مجمع اننخیاب گردید ممشي مجمع و آقایا. / خانمها.....

   بشرح ذی  اتخاذ تصميم گردید: ،پس از بحث و تبادل نظر نوه جلسه توسط ممشي مجمع قرائ. شد  ودس

 با عضوی. مؤسسات بشرح ليس. پيوس. ده اتحادیه اسنا. موافق. بعم  آمد. -1

هاي مردمي، فرهمگي قیرآ. و عنیرت اسینا. ................... ترييیر     ه به اتحادیه مؤسسات و تشك نام اتحادی -2

 یاف..

ه و جیایگیی   اساسمامه مؤسسه مشنم  بر ........... ماد  تمظيم و به اتفیا  آها میوهد تصیویر قیراه گرفنی      -3

 .اساسمامه قبلي ای  اتحادیه شد

اخذ هأي به عم  آمد و ده ننيجه افراد زییر   اتحادیهت مدیر  هيأالبدل اصلي و علي اعضايجه. اننخاب  -4

 سال اننخاب شدند: هيأت مدیر  براي مدت سهبه عموا. اعضاي اصلي 

 امضاء قبولي تعداد رأي تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگي ردیف

1       

2       

3       

4       

5       

 

 



/19/ 

 

 البدل هيأت مدیر  عباهتمد از:اعضاد علي ده ای  هاسنا

 امضاء قبولي تعداد رأي تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگي ردیف

1       

2       

 

اخذ هأي به عم  آمید و ده ننيجیه افیراد     اتحادیه بازهسيت البدل هيأاصلي و علي اعضايجه. اننخاب  -5

 سال اننخاب شدند: أت بازهسي براي مدت سهبه عموا. اعضاي اصلي هيزیر 

 امضاء قبولي تعداد رأي تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگي ردیف

1       

2       

3       

 

 عباهتمد از: هيأت بازهسيالبدل ده ای  هاسنا اعضاد علي

 امضاء قبولي تعداد رأي لدتاریخ تو شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگي ردیف

1       

2       

 

پیس از اخیذ تأیيدییه    تا  اخنياه تام و تمام داد  شدممنخر با حق توکي  به غير ولو کراهاً هيأت مدیر  به  -6

اقدامات الزمه قانوني ده زميمه مراجعه به اداهات هيأت هسيدگي به اموه مؤسسات فرهمگي قرآ. و عنرت، 

ده اداه  ثب. شرکنها و پرداخ. حیق الثبی. و آگهیي هیاي مربو یه و       تجلسه ای  صوههبط و ثب.  ذي

 انجام دهد.  ها  هامضاي ذی  دفاتر مربو 

  :ت مدیرههیأ و هیأت رئیسهنام و نام خانوادگی و امضای 

 



/21/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انتخابات هیأت رئیسهبرگه رأي 

 هاي مردمي، فرهنگي قرآن و عترت استاناولین مجمع عمومي اتحادیه مؤسسات و تشکل
 مشهد مقدس -1396تیر  21

 نام خانوادگي نامزدهاي مورد نظر: نام و

1- 

2- 

3- 

 بسمه تعالی

 محل ضرب مهر مرجع نظارتی

 این برگه بدون مهر مرجع نظارتی فاقد اعتبار است.تذکر: 

4- 

 انتخابات هیأت رئیسهبرگه رأي 

 هاي مردمي، فرهنگي قرآن و عترت استاناولین مجمع عمومي اتحادیه مؤسسات و تشکل
 مشهد مقدس -1396تیر  21

 نام و نام خانوادگي نامزدهاي مورد نظر:

1- 

2- 

3- 

 بسمه تعالی

 محل ضرب مهر مرجع نظارتی

 این برگه بدون مهر مرجع نظارتی فاقد اعتبار است.تذکر: 

4- 


