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 اساسناهم اتحادهي

کلهای  مردمی ،  مؤسسات    فرهنگی و  تش

 ........ استان و عترت  قرآن
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 (و تعاونوا علی البّر و التّقوی )

کلهای  مردمی،  اساسناهم اتحادهي مؤسسات  ................. استان  و عترت قرآنفرهنگی  و  تش

 فصل اول :کلیات

باشد  می ........................ استان  فرهنگی قرآن و عترتو تشکلهای مردمی، سات مؤس، اتحادیه اتحادیه نام -1ماده *

و در اتحادیه اسدتانی  براساس اساسنامه که در فعالیتهای استانیش ه نامی ه استانی که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه 

ات و تشکلهای مردمی، فرهنگی قرآن و عتدرت مؤسسملی طبق مصوبات اتحادیه کشوری  تعامالتبرنامه ها، سیاستها و 

 هیأت رسی گی فعالیت خواه  نمود .)ع( و تحت نظارت 

 اه اف اتحادیه : -2ماده  *

 .کریمهای قرآن ترویج فرهنگ و آموزهتوسعه و  (1

 .و عترت قرآنفرهنگی سسات ؤمبین   سازن ه و تعامل افزائیهم، هماهنگی (2

 .گی قرآن و عترتمؤسسات فرهن کمی و کیفیرش  و تعالی  (3

 .مؤسسات فرهنگی قرآن و عترتحمایت عمومی از فعالیت ارتقاء مشارکت و  (4

 های مسئول.تعامل مؤثر مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت با دستگاهایجاد  (5

  موضوع فعالیت : -3ماده 

خدود، بدا رعایدت توان  متناسب با گستره و حوزه فعالیت اختصاصدی استان می مؤسسات فرهنگی قرآن و عترتاتحادیه 

در سدح  و در چارچوب این اساسنامه در مسیر تحقق اه اف ذکدر شد ه  ناظر دستگاهقوانین جاری وضوابط و مقررات 

 به فعالیتهای زیر اق ام نمای :استان 
 

 .مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت مان هی، تقویت و پشتیبانیشناسایی، ساز (1

 .مؤسسات فرهنگی قرآن و عترتفعالیت توسعه و ارتقاء ی بمنظور های راهبردی و عملیاتمحالعه و ت وین برنامه (2

 .های سازمان یافته قرآنیهای مردمی در فعالیتطرحهای مناسب برای گسترش مشارکت ریزی و تهیهبرنامه (3

 از بهیندهاسدتفاده  سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و غیر دولتدی در مسدیر همکاری و ارائه مشاوره بهارتباط،  (4

 .فرهنگی و قرآنیعتبارات امکانات و ا
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ام سداختن و کوشد  در همگد مؤسسات فرهنگی قدرآن و عتدرتارتقای سح  علمی، م یریتی و تجربی م یران  (5

 های روز.آوریبا دستاوردها و فن ناآن

 عضدو مؤسساتو توزیع عادالنه در میان و غیر دولتی دولتی  از منابعو تسهیالت امکانات  جلب حمایت و جذب (6

 .جهت اشاعه و نشر فرهنگ متعالی قرآنی  در

 های قرآنی مردمی استان.جذب و توزیع اعتبارات فعالیت (7

 های الزم برای ارتقای  جایگاه صنفی آنها.حمایت از حقوق اعضاء و ایجاد زمینه (8

 های قرآنی و ارائه پیشنهادهای سازن ه در این حوزه.ارزیابی، نق  و تحلیل فعالیت (9

 .اساسنامه این ضوابط و مفاد در چارچوب  های داخلی اتحادیهنامهآیین  ت وین و تنظیم (11

ش از عملکردهدا و ارتباط م اوم و مسدتمر بدا اعضداء و احصداء مشدکالت آنهدا و ارائده گدزارو داخلی نظارت  (11

 . جهت اتخاذ تصمیم هیأت رسی گیمشکالت به 

 ها و روی ادهای قرآنی استان. حضور فعال در عرصه فعالیت (12

13)  ............... 

14) ................ 

و هماهنگ با جاری  بایستی در چارچوب قوانینکلیه اق امات اتحادیه خاصه فعالیتهای من رج در این ماده  :1تبصره*

 .انجام پذیرد هیأت رسی گیو مقررات ضوابط  استها،سی

. را دارد -اجرایی به اعضدای عضدومشروط به واگذاری عملیات  –های اجرائی اتحادیه حق ورود به فعالیت :2تبصره*

مجمدع بایست قبالً موافقدت چنانچه ضرورت داشته باش  اجرای برخی فعالیتها توسط اتحادیه انجام شود می ب یهی است

 در این خصوص اخذ گردد. اتحادیه عمومی

وز الزم از سدایر محابق مقررات قدانونی مسدتلزم اخدذ مجد ،های مذکوردر صورتیکه انجام هر یک از فعالیت :3تبصره*

 مراجع ذیصالح باش  اتحادیه مکلف است نسبت به اخذ مجوزهای الزم اق ام نمای .

و یدا علیده احدزاب، گروههدا و جریاندات  لده و جناحی گیری سیاسی یا حزبیموضعفعالیت یا اتحادیه حق  –4ماده *

 رسمی یا غیررسمی را ن ارد.

باش  و اجرای برنامه های فرا استانی ) در استانهای دیگر ( بدا می .................. استان ،یهداتحا عملیاتحوزه  -5ماده *

درخواست و هماهنگی با استان مربوطه و اجرای برنامه های ملی با هماهنگی و موافقت اتحادیده کشدوری امکدان پدذیر 

 خواه  بود . 

 باش .نامح ود میاتحادیه از تاریخ تأ سیس فعالیت م ت  -6ماده *

 فعالیت خواه  نمود.  هیأت رسی گیها و اخذ پروانه فعالیت از اتحادیه پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت :تبصره

 را دارد. جمهوری اسالمی ایران تابعیت کشوراتحادیه  -7ماده *
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  .باش میغیرانتفاعی و عام المنفعه غیر سیاسی، ، غیرتجاری ادیه دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اتح -8ماده *

 ..................................خیابان ...............کوچده ......اسدتان..................... شدهری و نشانی اتحادیده لکز اصمر -9ماده *

ابالغی اتحادیه کشوری و بدا تصدویب  ضوابط برابر و هرگونه ایجاد شعبه در حوزه عملیات اتحادیه  است پالک ..........

 خواه  بود. استانحادیه اتهیأت م یره 

 تأمین گردی ه است.به نحو مقتضی ریال است که  اتحادیه مبلغ ...................................اولیه  دارائی -01ماده 

 ش . خواه  تصویب مجمع عمومی اتحادیه اتخاذ کاه  آن با افزای  یا ،دارائی مورد هرگونه تصمیم در :0 تبصره*

 ،استان بع اً از طریق فعالیتهای اتحادیهبه اتحادیه تعلق دارد و یا که  ه و اموال منقول و غیرمنقوله وجوکلی :2 تبصره*

بوده و بر طبق  های اتحادیهتحصیل گردد و یا دولت و سایر اشخاص به نحوی به اتحادیه واگذار نماین ، جزء دارائی

مقاص  آن به نحو مقتضی و با رعایت حقوق و مصال   این اساسنامه و سیاستهای اتحادیه برای پیشبرد اه اف و مفاد

   برداری قرار خواه  گرفت. اتحادیه مورد بهره

  قبل و پس از انحالل ممنوع است. رسان وکارکنان آنتقسیم سود و دارایی اتحادیه در میان م یران، باز :3 تبصره*
 

 ات مربوط به عضویت فصل دوم : مقرر

کده ملتدزم بده  (فرهنگی قرآن و عتدرتموسسه  ) استان شخصی است حقوقی غیردولتیاتحادیه  در عضو – 00ماده *

 اساسنامه اتحادیه باش .رعایت 

 :اختیاری است و درصورت عضویت تابع شرایط زیر استسسات ی مؤاتحادیه برادر عضویت  – 02ماده *

  هیأت رسی گیاز  معتبر دارا بودن پروانه فعالیت (1

 .مؤسسهفعالیت  ( ع م ممنوعیت قانونی2

بررسی م ارک و احراز شرایط فوق بعه ه هیأت م یره اتحادیه بوده و عضویت مؤسسه در اتحادیده، بدا  :0 تبصره

 خواه  بود.استان اتحادیه هیأت م یره  تصویب

، پرداخدت آن از سدوی هیدأت مد یرهاز سوی  اتحادیهاعضاء  عضویت حقو تصویب در صورت تعیین  :2تبصره 

 ی است.اعضاء الزام

 تسلیم گردد:استان به اتحادیه متقاضی عضویت ه سستوسط مؤبای  م ارک مشروحه ذیل  :3 تبصره

 در خواست کتبی عضویت و تعه  رعایت مفاد اساسنامه اتحادیه.الف( 

ای از آخرین آگهی تأسیس یا تغییرات ثبتی مبنی بر انتخاب هیأت م یره، م یر عامدل و دارند گان ارائه نسخه( ب

 اء مجاز.امض

 ارائه صورتجلسه مجمع عمومی و یا هیأت م یره مبنی بر تصویب عضویت موسسه در اتحادیه.( ج

 اساسنامه مؤسسه.برابر اصل ش ه ارائه تصویر ( د

 پروانه فعالیت معتبر.بر اصل ش ه راب ارائه تصویر( ه
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ماه از تاریخ تأسیس آنها گذشته ) ویژه مؤسساتی که بی  از هشت فعالیت مؤسسه  ش  ماهه آخر ارائه گزارشو( 

 .باش (

توان اری است و نمیاختیمربوطه مؤسسه  یا هیأت م یره مجمع عمومیتصویب با اتحادیه  از خروج عضو -03ماده *

و یدا  مجمع عمدومی عدادی در این صورت عضو مستعفی تقاضای خروج از اتحادیه را به انضمام مصوبه .را منع کرد آن

 ی بر خروج از اتحادیه، به طور کتبی به هیات م یره اتحادیه ارائه خواه  نمود.مبنهیأت م یره خود 

، اخراج، لغو مجوز یا انحالل مؤسسه عضو اتحادیه، عدالوه بدر لغدو عضدویت در صورت انصراف از عضویت :0 تبصره

ه باش  عضویت وی نیدز مؤسسه مذکور در اتحادیه استان، چنانچه نماین ه آن مؤسسه عضو هیأت م یره یا بازرس اتحادی

 کان لم یکن خواه  ش .

عضو هیأت م یره و یا هیأت بازرسی اتحادیه که از مؤسسه قرآنی مردمی متبوع خود اسدتعفا داده یدا اخدراج   :2تبصره 

از دست داده باش  مجداز بده ادامده و یا ضوابط هیأت رسی گی ش ه باش  و یا شرایط خود را محابق با مفاد این اساسنامه 

 ئولیت در اتحادیه نخواه  بود. مس

طریدق بدازرس اتحادیده  از ایدن نظدارت را ودیه، طبق اساسنامه حق نظارت دارن  اتحا کلیه امور در اعضاء -01ماده*

 نمود. اعمال خواهن 

 اند کرده مقررات تعه  قوانین و ح ود مسئولیت هایی که در ان  به وظایف وکلیه اعضای اتحادیه مکلف -01ماده*

 کنن . عمل

 :شوداز اتحادیه اخراج می عضو رد زیرادر مو -06ماده *

 در این اساسنامه   من رجشرایط عضویت  هر یک ازاز دست دادن  (1

سنامه اتحادیه و سایر تعه ات قانونی پس از دو بار اساو مفاد  ناظر دستگاه، ضوابط جاری قوانینرعایت نکردن  (2

 روز از تاریخ اخحار دوم  15روز و گذشتن  15ت م یره به فاصله اخحار کتبی توسط هیأ

 .ه وارد کن ه لحممالی که به حیثیت و اعتبار اتحادیانجام اع (3

 .عادی خواه  بود مجمع عمومی م یره یا بازرسان و تصویبت رد فوق بنا به پیشنهاد هیأاتشخیص مو :تبصره

در  درصورت عد م حدل آن اختالف موضوع، در اتحادیه و اعضاء آناختالف هرگونه صورت بروز  در -17 ماده*

 .شودارجاع می هیأت رسی گیبه  درصورت اعتراض به رأی صادرهبه اتحادیه کشور و برای داوری  ،اتحادیه استان
 

 فصل سوم : ارکان اتحادیه

 ارکان اتحادیه عبارتست از :  -18ماده *

  بازرسان( 3                                ت م یره   هیأ (2             ( مجمع عمومی             1
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 مجمع عمومیالف( 

 .تشکیل خواه  ش ترین رکن اتحادیه بعنوان عالیمجامع عمومی  –19ماده *

ثبدت واجد  شدرایط شود و هر مؤسسه کیل میعضو تش تحادیه با حضور نماین گان مؤسساتی امع عمومامج :1تبصره 

 فقط حق شعب مربوطه یک عضو تلقی ش ه و ها و پایگاهبا احتساب   -در صورت عضویت در اتحادیه –در استان ش ه 

 .رأی خواه  داشتیک 

های آن بای  قبل گیریو شرکت در تصمیم جهت حضور در مجامع عمومی اتحادیه استانسسه نماین ه هر مؤ :2 تبصره

 عرفی می گردد.پس از انتخاب توسط هیأت م یره به اتحادیه استان م لزوماً از جلسه مجمع عمومی و

اعم از  گردد برای کلیه اعضاءبا رعایت مقررات اتخاذ می اتحادیه استان یمکه در مجامع عمو یتصمیمات :3تبصره 

پی  بینی  عوت مجامع عمومی در این اساسنامه. این تصمیمات بحریقی که برای در و غایب نافذ و معتبر خواه  بودحاض

 عضاء برس .روز به اطالع ا 15ش ه بای  ظرف م ت 

پس از هر مجمع ویر آن امع عمومی بای  همواره در دفتر اتحادیه نگه اری ش ه و تصااصل صورتجلسات مج :4 تبصره

 ارسال گردد. هیأت رسی گیاتحادیه کشوری و گزارش دوره ای آن به به 

 .می شودتشکیل یک بار مجمع عمومی ح اقل سالی  -22ماده 

 :به شرح زیر استع عمومی وظایف و اختیارات مجم -21ماده 

 های کالن اتحادیه.تعیین خط مشی و سیاست( 1* 

 .بازرسین یاو  پیشنهاد هیأت م یرهبه واج  شرایط  مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت اخراجتصویب ( 2* 

 .و تعیین حق الجلسه آنان سال سهعلی الب ل برای م ت  اصلی و م یره، اعم ازانتخاب هیات ( 3* 

 .و تعیین میزان حقوق آنان مالی سال سهم ت  یالب ل برا یعل و یاصل اعم ازب بازرس انتخا( 4* 

 .یا بازرسین عزل هر یک از اعضاء هیأت م یره( 5* 

 های هیأت م یره.استماع گزارش( 6* 

ز هیدات مد یره  پدس ا مدالی هایگزارشد و سایر سی گی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیانر( 7* 

  .گزارش بازرسان قرائت

 قرار می ده . و مقررات برعه ه مجمع عمومی که قوانینسایر وظایفی ( 8   

 .تغییر مواد اساسنامه درح ود مقررات جاری( 9* 

 .تصمیم گیری نسبت به گزارش بازرس یا بازرسان درمورد تخلفات هیات م یره( 11* 

 .اعضای هیات م یره و بازرسین عزل یا قبول استعفای دسته جمعی یا اکثریت( 11* 

 .اتخاذ تصمیم راجع به انحالل اتحادیه و تعیین هیات تصفیه براساس و ضوابط ومقررات و مفاد این اساسنامه( 12* 

  13............ ) 
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 هیات م یره مکلف است در موع های مقرر زیر نسبت به دعوت مجمع عمومی اق ام کن : – 22ماده *

 ز پایان هرسال مالی.ح اکثر سه ماه پس ا (1

 ح اقل یک ماه قبل از پایان دوره خ مت هیات م یره و بازرسان. (2

 درصورتی که دریکی از مجامع عمومی تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف ش ه باش . (3

 ح اکثر ظرف یک ماه بع  از درخواست مقامات یا اشخاص زیر: (4

 ( اکثریت اعضای هیأت م یره.الف

 ن.ب ( اکثریت اعضای بازرسا

 ج ( یک پنجم اعضای اتحادیه.

دوره خ مت هیأت م یره و بازرسان از زمان انتخاب و قبولی سمت آنها شروع خواه  ش  مشروط بده اینکده  :1 تبصره

م ت ماموریت هیأت م یره و یا بازرسان قبلی منقضی ش ه یا استعفا داده یا عزل ش ه باشن ، در غیدر اینصدورت شدروع 

 ضای م ت ماموریت هیأت م یره و یا بازرسان قبلی خواه  بود.خ مت آنها از زمان انق

درصورتی که هیأت م یره به علل استعفا، فوت و یدا ممنوعیدت قدانونی هریدک از اعضدای اصدلی، علیدرغم  : 2تبصره 

دعوت از اعضای علی الب ل، از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود مجمع عمومی براساس مفاد این اساسنامه دعدوت 

 خواه  ش  تا نسبت به تکمیل اعضای هیأت م یره برای بقیه م ت مقرر اق ام کن .

ایدن اساسدنامه و یدا تداریخ  اگر هیأت م یره ظرف م ت ح اکثر یک ماه از موعد  مقدرر مشدخص شد ه در : 3تبصره 

توانند  رأسداً مدیدرخواست اشخاص من رج در این ماده، اق ام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی ننمای ، اشخاص فوق 

 شکیل مجمع عمومی اق ام نماین .نسبت به دعوت و ت

درج یدا ازطریدق  و محل تشکیل آن بای  بحور مکتوبساعت  روز ، دعوت مجمع عمومی با قی  دستور ، -23ماده *

 ه عضدو قدانونی اعدالم شداقامتگداه به آخدرین  و یا استفاده از شبکه اتوماسیون اداری سایت اتحادیه به همراه پیامکدر 

 .انجام گیرد

در  روز خواهد  بدود. 21و حد اکثر  15قل حد ا آنتشدکیل  تا مجمع عمومی ابالغ دعوت فاصله زمانی بین :1 تبصره

 .روز خواه  بود 25و ح اکثر  21انتخابات در دستور جلسه باش  این م ت ح اقل  یصورتی که برگزار

 رعایت فاصله زمانی و باشن ، تشریفات دعوت و همچنین در مواردیکه کلیه اعضاء در مجمع عمومی حاضر :2 تبصره

 تاریخ دعوت تا تشکیل جلسه الزامی نیست. 

و اتحادیه کشدوری به اطالع  هیأت م یرهقبل از تشکیل از سوی  روز 11ح اقل جلسات مجمع عمومی بای   :3 تبصره

ی به امورموسسات فرهنگی قدرآن و عتدرت و هیأت رسی گ اتحادیهرسانی ه شود و نماین ه این دبیرخانه هیأت رسی گی 

 به جلسه دعوت شون .

غیدابی اسدت کده  و مالک تشدخیص تعد اد اعضدای حاضدر در جلسدات مجدامع عمدومی ورقده حضدور -24 ماده*

 . نکنورود به جلسه آنرا امضاء می عضو در ب و فرهنگی قرآن و عترتسسات نماین گان مؤ
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کند  و در عضو رسمیت پی ا مدی مؤسساتح اقل نصف بعالوه یک  نماین گانمجمع عمومی با حضور  -25ماده *

تهیه و  همان دستور جلسه قبلی روز با 15 بای  ح اکثر ظرفعمومی مجمع  دعوت ،مذکور صورت ع م حصول نصاب

 .روز بیشدتر شدود 31روز کمتر و از  15 ی نبای  از جلسه مجمع بع ا تشکیلنوبت دوم ت دعوتابالغ  فاصله .ابالغ شود

  .رسمیت خواه  یافت عضو مؤسسات این جلسه با حضور هر تع اد از نماین گان

ای دایدر بدر عد م دعوت کنند ه  مجمدع باید  صورتجلسده مقام ،ه مجمع عمومیسدر صورت رسمیت نیافتن جل :تبصره

 .رسمیت آن تهیه و به امضای حاضرین در جلسه برسان 

در جلسده مجمدع  .کند مقام دعوت کنن ه افتتداح مدی ،افتنیت مع عمومی را در صورت رسمیاجلسات مج -26 ماده

بعندوان هیدأت رئیسده حاضدر در جلسده (  عضو ) مؤسساتیک منشی و دو نفر ناظر از میان نماین گان  ،ابت ا یک رئیس

 شون .ت رئیسه در هر جلسه برای اداره همان جلسه از سوی مجمع عمومی انتخاب میأاعضای هی .  ش نانتخاب خواه

عضو در بد و  مؤسساتغیابی را که نماین گان  ومقام دعوت کنن ه مجمع عمومی مکلف است ورقه حضور  :1بصره ت

 اعمدالت رئیسه برای احراز رسدمیت جلسده و را در اختیار هیأ ءکنن  و صورت اسامی کل اعضاورود به جلسه امضا می

 الزم قرار ده . کنترلهای

عضدویت در هیدات مد یره و باشد  داوطلبدان  بازرسانانتخاب هیات م یره و یا  ،در مجامعی که دستور جلسه :2تبصره 

در مهلتی که به تسداوی بده هدر یدک از  شرکت نموده و با اجازه رئیس مجمعتوانن  در جلسه مجمع عمومی بازرسی می

 .را معرفی نماین های ذیربط و برنامهآنان داده می شود خود 

تخداذ سدایر ی گیدری بدرای ابصورت کتبی خواه  بدود ولدی رأ یره و بازرسان انتخاب هیات م گیریرأی -27ماده 

 .توان  با قیام و قعود بعمل آی تصمیمات مجامع می

جلسده اضر در حعضو  مؤسساتیک آرای نماین گان  با اکثریت نصف بعالوهتصمیمات مجمع عمومی  -28ماده *

 ایاعضدکدل آرای  دو سومبا اکثریت ل و تغییرات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی در مورد انحالمعتبر خواه  بود 

 .خواه  بودمعتبر مجمع 

درمورد انتخاب هیأت م یره و بازرس درصورت ع م کسب آراء مرحله اول با اکثریت نصف بعدالوه یدک   :1تبصره 

 در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب خواه  ش .

 باش .یک رأی می هر یک از اعضاء در اتحادیه دارای :2 تبصره

مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسده بده عندوان هردلیل ه بجلسه مجمع عمومی  صورتی که در در -29ماده *

زمان و محل تشکیل جلسده بعد ی  در همان جلسه ،است ضمن اعالم تنفسگردد. رئیس جلسه موظف تنفس تعحیل می

 .ت تشریفات دعوت مج د الزامی نیسترعای .اعالم نمای   از جلسه مذکور  باش بع  ماهنبای  بی  از یک که را

ان  در جلسه قبل از تنفس انتخاب ش ه آن همان خواه  بود کهجلسه قبل از تنفس است و هیات رئیسه  جلسه بع ی ادامه

ب  در اینصورت به جای اشخاص غای همگر اینکه یک یا چن  نفر از آنان در مجمع بع  از تنفس حاضر نش ه باشن  ک
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مشارکت در ب یهی است اعضاء غائب در جلسه قبل از تنفس، مجاز به حضور و  .افراد دیگری انتخاب خواهن  ش 

 این جلسه خواهن  بود. هایگیریتصمیم

یدا فرمهدای ه در آن توسدط منشدی مجمدع در دفتدر لسدات مجدامع عمدومی و تصدمیمات متخدذصورت ج -32ماده*

یس مجمدع بده رس  و رونوشت آن به وسیله رئدهیات رئیسه مجمع می امضاءه مخصوص ثبت ش ه و کلیه صفحات آن ب

 و عن اللزوم هیأت م یره موظف به ثبت آن در مرجع ثبت شرکتهای استان خواه  بود.  شودمیهیات م یره ابالغ 

 :ت مدیره هیأب(         

مؤسسده  51هر  و به ازاء نفر 5 و،سسه عضمؤ 51به ازاء تا  اتحادیه استانتع اد اولیه اعضاء هیأت م یره  -31ماده *

توسط مجمع  . اعضاء هیأت م یرهباش مینفر  11 تع اد اعضاء هیأت م یره سقف اضافه خواه  ش .نفر  2 عضو بع ی

انتخداب ی مخفدی سدال بدا رأ 3عضو برای م ت  مؤسساتپیشنهادش ه توسط واج  شرایط های از میان نامزدعمومی و 

و انتخاب مج د هر یک از  شون علی الب ل شناخته می ،اصلی به ترتیب ءاعضا زین اکثریت بع  ازحائنفر از  3 .شون می

  .بالمانع است های بع یدوره متوالی برایبصورت  ءاعضا

مجاز مؤسسه مدذکور قبدل از برگدزاری مجمدع بده مقدام  امزدهای مؤسسات عضو با امضاء مقام دارای امضاءن :1تبصره 

 مومی معرفی خواهن  ش .دعوت کنن ه مجمع ع

 ،به عنوان رئیس هیات مد یره اعضاء هیأت رئیسه مرکب از یک نفرهیات م یره در اولین جلسه از میان خود  :2تبصره 

اعضداء خدود توان  برای بقیه هیأت م یره می .ن کانتخاب می را به عنوان منشی یک نفر به عنوان نائب رئیس و یک نفر

 کن .های دیگری انتخاب نیز در صورت ضرورت سمت

وجده مکدرر هدر م رو یا غیبت غیداز دست دادن شرایط عضویت  ،ممنوعیت قانونی ،فوت ،در صورت استعفاء :3تبصره 

مقرر به جانشینی وی  برای بقیه م ت ،بیشتر الب ل به ترتیب آراءیکی از اعضای علی ،یک از اعضای اصلی هیأت م یره

 ه مواردی ، ببه تشخیص هیأت م یرهغیبت غیر موجه مکرر  .نمای م یره شرکت می تدر جلسات هیأبعنوان عضو اصلی 

 پنججلسه متوالی و یا  سهقبلی و یا عذر موجه ح اقل در ب ون اجازه  ،علیرغم اطالع از دعوت ،شود که عضواطالق می

  جلسه غیر متوالی طی یکسال حاضر نشود.

بندا بده  مجمع عمومی ،ن توسط مجمع عمومیآو قبولی هیأت م یره  فای دسته جمعیعاستیا  فوتدرصورت  :1تبصره 

  برای انتخاب هیأت م یره ج ی  تشکیل خواه  ش .ترتیب معین ش ه در این اساسنامه، فی و یا عدعوت هیأت م یره مست

در صورت عزل دسته جمعی هیأت م یره توسط مجمع عمومی، ایدن مجمدع موظدف اسدت در همدان جلسده  :5تبصره 

تعیین زمان جلسه مجمع عمومی بع ی و تمهی ات الزم برای انتخاب هیأت م یره جایگزین اق ام نمای . موعد  ت به نسب

 ماه پس از جلسه مذکور خواه  بود. 2برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب هیأت م یره ح اکثر 

ماه نسبت بده  2موظفن  ح اکثر طی  باقیمان ه اعضاءدر مواردی که هیات م یره از اکثریت مقرر خارج شود  :6تبصره 

 دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب تع اد عضو الزم برای ترمیم هیأت م یره اق ام نماین .
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 ، بازرسانت م یرهدر صورتی که هیا ، بازرسان یا م یرعاملت م یرهأیپس از انقضای م ت ماموریت ه -32ماده *

موجدود تدا انتخداب و قبدولی مد یران و  و یا م یر عامل ، بازرسانهم یرت أی  هنج ی  انتخاب نش ه باش و یا م یر عامل

 .  داشتنداره امور را بر عه ه خواهج ی  کماکان به وظایف خود در اتحادیه ادامه داده و مسئولیت ا بازرسان

أت مد یره، از یدو اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هت م یره مکلف است جهت م یریت اتحادیه أیه - 33ماده *

جاری وشرایط من رج در ایدن اساسدنامه و مقررات وفق ضوابط فرد واج  شرایحی را ن خود یا خارج از هیأت م یره، بی

. أت مد یره انجدام وظیفده نماید یدکده زیدر نظدر ه ان م یر عامل اتحادیه انتخاب کند سال بعنو سه ح اکثر تابرای م ت 

 .خواه  رسی ت م یره هیأتصویب واه  بود که به ای خنامهآئین مزایای م یر عامل طبقف و اختیارات و حقوق و یوظا

 باش .نیز م یرعامل اتحادیه  بحور همزمانتوان  ت م یره نمیأرئیس هی : تبصره

 مراعات کنند  رااتحادیه غبحه  صرفه و مصلحت و اق امات خود در م یرعامل اتحادیه بای  هیأت م یره و - 34ماده 

خدودداری  ،اساسدنامهمفداد  و جداری و مقدررات قدوانین در مقرر ش ه اختیارات ظایف وو ح ود خارج از اق امات از و

 نماین .

هیات مد یره  با هماهنگی اعضاء  یکبار در موع  و محل معینی که قبالً ماههر ح اقل ت م یره أیجلسات ه -35ماده 

با حضور بی  مل یا اکثریت هیات م یره عا رت م یره و یا م یأیرئیس یا نائب رئیس هکتبی دعوت تعیین گردی ه بنا به 

حاضدر در  ی اکثریدت اعضداءرأ ،یاب  و بدرای اتخداذ تصدمیمتشکیل و رسمیت می ت م یرهأیاز نصف اعضای اصلی ه

ه امضدای ت م یره ثبت و بأت م یره در دفتر یا فرمهای مخصوص صورتجلسات هیأیتصمیمات ه است. جلسه ضروری

 .رس اعضای حاضر در جلسه می

 اکثریدت اعضدای هیداتیدا و ت م یره یدا مد یر عامدل أیا دعوت کتبی رئیس هت م یره بأیجلسه فوق العاده ه :صره تب

 گردد.م یره تشکیل می

اتخاذ تصمیم در باره آنها در صالحیت مجدامع عمدومی  ،موجب اساسنامهب ت م یره جز در مواردی کهأیه -36ماده 

وضوع و عملیات اتحادیه با رعایت اساسنامه و مصدوبات مجدامع عمدومی و م ،ق اه افدر سایر موارد و برای تحق است

له عهد ه دار انجدام وظدایف دارای اختیارات الزم جهت اداره امور بوده و منجم ءرعایت صرفه و صالح اتحادیه و اعضا

 :ذیل است

 دعوت مجمع عمومی. -1 *

 مجامع عمومی.جرای اساسنامه و تصمیمات ا -2*

ح ود وظایف و اختیدارات آئین نامه  تصویبر عملیات وی و قبول استعفای م یر عامل و نظارت بنصب و عزل و  -3*

  .و میزان حقوق و مزایای م یر عامل

 . اتحادیه در مؤسسات فرهنگی قرآن و عترتدرخواستهای عضویت بررسی  -4*

 ش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی.ع گزارتسلیم به موقتهیه و و  نظارت بر مخارج جاری اتحادیه و رسی گی به حسابها -5*
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 غیر. به لیو سایر سازمانها با حق توکه یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی نماین و معرفی تعیین  -6*

یده در آنهدا کده اتحاد کشور یا سایر جلساتی مجامع عمومی اتحادیه در جلسات برای حضور تعیین و عزل نماین ه -7   

 .وفق ضوابط و مقررات دارد مشارکت یا عضویت

های معرفی ش ه از سوی اعضای اتحادیده بدرای شدرکت در انتخابدات زدهای واج  شرایط از میان نامزدمعرفی نام -8*

 .کشور وفق ضوابط و مقررات هیأت م یره و بازرسی اتحادیه

 .افتتاح حساب در بانکهای معتبر کشور و درخواست وام و تسهیالت الزم از آنها -9*

 اتحادیه. قراردادها و اسناد تعه  آورمکاتبات و برای  ی مجازهاین و معرفی صاحبان امضاتعی -11*

 .تصویب ساختار تشکیالتی اتحادیه -11   

       و یا بده اعتبدار  اًاین اساسنامه مستقیمو یا مفاد  قوانین و مقررات جاریموجب بیفی که الر وظایف و تکیانجام سا -12*

 .أت م یره گذارده ش ه استیمور اتحادیه بر عه ه ه ی اداره اتص

 تصویب برنامه و بودجه جاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی اتحادیه. -13   

 های اتحادیه .نامه کثیراالنتشار برای درج آگهیتعیین روز -14   

 .تعیین حق عضویت اعضای اتحادیه -15  

 های داخلی اتحادیه.ستورالعملتصویب مقررات و د -16*

   گیری درخصوص تغییر مرکز اصلی و یا شعب اتحادیه در حوزه عملیات اتحادیه.تصمیم -17*

  را  وکیدل ایدن نمایند گیتو یا با وکالت با حق  ماًه است و میتوان  مستقییت م یره نماین ه قانونی اتحادأیه -37ماده 

 . ازمانها اعمال کن دادگاهها و مراجع قانونی و سایر س در

أت م یره حدق یه جمعی انجام می ده  و هیچکس از اعضاء دسته ت م یره وظایف خود را به صورتأیه -38ماده 

که وکالت یا نماین گی کتبی از طدرف هیدات مد یره  استفاده کن  مگر در موارد خاص منفرداًن ارد از اختیارات هیأت 

 ویض کن .به م یر عامل تف هارم آراءسه چاز اختیارات خود را با اکثریت  توان  قسمتیت م یره میأی. هداشته باش 

پذیرش ج ی  بای  بالفاصله بع  از م یره سابق به هیات م یره  تأتحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هی -39ماده *

های اتحادیه یموجودصورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و  اعضای هیأت م یره ج ی  سمت از سوی

 یب معرفی امضاهای مجاز داده شود.ترت ،ثبت شرکتها ویل و پس از ثبت تغییرات در مرجعتحبه هیات م یره ج ی  

و یا هیأت م یره قبلی خاتمه یافته  هیأت م یره دوره ست کها مشروط به اینهیأت م یره ج ی  شروع تص ی  :تبصره

 هیأت م یره ج ی ، شروع تص یمسئولیت و  . بع  از قانونی ش ن نباشداده  استعفابصورت جمعی قبلی عزل ش ه و یا 

ت مح ودی را به هیأت م یره اتوان  اختیارم یره ج ی  می تا زمانیکه ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نش ه هیأت

 ض کن  و در هر حال هر اق ام بای  با تصمیم هیأت م یره ج ی  باش .یقبلی تفو
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ت أیداعضدای ه ت م یره سابق وأیمنعکس و به امضای اعضای ه هجلسنقل و انتقال بای  در صورت  اتبمر -42ماده *

 .  جزو اسناد اتحادیه نگه اری شودمذکور بای هجلسصورت  .یره ج ی  و بازرسان اتحادیه برس م 

سدئولیت نسدبت بده ملی سمت آن رافدع وین عضو ج ی  و قبیتع ت م یره تاأیای هر یک از اعضای هاستعف -41ماده *

 به وی محول ش ه است نخواه  بود.وظایفی که 

عضدو یکدی از ارکدان تشدکیالتی مؤسسدات  حادیه باید بازرسان اتأت م یره و یا یهای عضویت در هنامزد -42ماده *

سال سدابقه فعالیدت مدؤثر در مراکدز رسدمی  4ح اقل تحصیالت کارشناسی یا معادل آن با ح اقل عضو اتحادیه بوده و 

 قرآنی داشته باشن .

بازرسدان اتحادیده شدون ، لدیکن هدر    نامزد عضویت در هیدات مد یره وتواننمی نفر 3از هر موسسه ح اکثر  :1تبصره 

 موسسه تنها حق یک رای دارد. 

ای کده اعضدای آن را هیدأت توسدط کمیتدهدر دوره نخسدت الدذکر در ایدن مداده شرایط فوقو تأیی  احراز :  2تبصره  

احدراز و تأیید  های بع  در دوره می شود وبه امور موسسات فرهنگی قرآن و عترت )ع( تعیین می کن   انجام رسی گی 

 باش .استان می بعه ه هیأت م یره اتحادیهالذکر شرایط فوق

یه به هیأت م یره اتحادها نامزدارائه م ارک مستن  و متقن این ماده از سوی اعالم نامزدی کان ی اها و :  3تبصره 

روز  4ح اکثر طی م یره نیز موظف است هیأت روز کاری قبل از انتخابات صورت گیرد.  15بای  ح اقل استان، 

 .نمای اق ام اعالم نتیجه به کان ی اها کاری، نسبت به احراز شرایط و 

ت مربوطه و گونه تبلیغات و معرفی نامزدها به اعضاء مجمع عمومی با رعایت ضوابط و مقررارانجام ه:  4تبصره 

و ح اکثر تا روز  فوق پس از تأیی  نامزدها گیرد. زمان انتشار تبلیغاتمیبصورت متمرکز از سوی اتحادیه استان صورت 

 ماقبل انتخابات خواه  بود.

 نامزدهای م یریت عامل اتحادیه بای  واج  شرایط زیر باشن : - 43ماده *

 شرایط عمومی:( 1-43

 ي ايران، نداشتن سوء پيشينه كيفرري مرر،ر، دارا برودن داشتن تابعيت جمهوري اسالم

سال ، نداشتن منع قانوني از نظر خدمت وظيفره ممرومي ربرراي  25شرط حداقل سن 

آقايان(، محجور نبودن و حسن شهرت و صالحيت اخالقري، مردم محروميرت از ح رو  

 اجتمامي و رمايت شئونات شرمي و مرفي.
 

 شرایط اختصاصی: (2-43

  سرال سراب ه مرديريت  4الت حداقل كارشناسي يا معادل آن برا حرداقل تحصيداشتن

 مر،ر در مراكز رسمي قرآني.

عضو اتحادیه  مؤسسات فرهنگی قرآن و عترتچنانچه نامزدهای م یریت عامل از میان م یران عامل و اعضاء  :1تبصره 

 عاف خواهن  بود.م)شرایط عمومی( بن  اول این ماده مربوط به استان باشن  از ارائه م ارک 
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 .باش  و یا خارج از آن ن  از اعضاء هیأت م یره توام یر عامل اتحادیه می: 2تبصره 

 توان  همزمان، م یر عامل اتحادیه استان هم باش .م یر عامل اتحادیه کشور نمی :3تبصره 

 باش .می تانهیأت م یره اتحادیه اسالذکر در این ماده بعه ه شرایط فوقو تأیی  احراز  :4تبصره 

 است.الزامی به هیأت م یره ها از سوی نامزد: ارائه م ارک مستن  و متقن این ماده 5 تبصره

 

 :یبازرسهیأت ج(       

 اشخاصمیان از را بعنوان بازرس علی الب ل  نفر 1 وبه عنوان بازرس اصلی را نفر  3 تع اد مجمع عمومی -44ماده *

 .کن انتخاب میبرای م ت یک سال مالی  هوفق ضوابط مربوطواج  شرایط حقیقی 

ظرف   ت م یره مکلف استأیه ،بازرسان اصلی ازعیت قانونی و یا استعفای هر یک در صورت فوت یا ممنو :1تبصره 

 برای بقیه م ت دعوت نمای . به ترتیب آراء بیشترل را علی الب ده روز بازرس 

 .انتخاب شون ( اتحادیه استان دیه )اعضاء هیأت م یره و م یر عاملتوانن  از بین م یران اتحابازرسان نمی :2تبصره 

 :بازرسان اتحادیه به شرح زیر است وظایف -45ماده *

 مقدرراتضدوابط و  جداری، قدوانینانجدام شد ه بدا  حادیه و عملیات اتامور  ه ادارهحوبر انحباق ن نظارت مستمر .1

 .تصمیمات مجمع عمومی اتحادیه و اساسنامه مربوطه،

حساب سود  صحت و درستی صورت دارائی، صورت حساب دوره عملکرد،رسی و اظهار نظر در خصوص بر .2

 دهن .که م یران در اختیار مجمع عمومی قرار می و اطالعاتی گزارشاتو سایر  ترازنامه و زیان،

اده از کارشناس یا در صورت لزوم با استف و شخصااتحادیه، اسناد و صورتهای مالی  ،دفاتر ،رسی گی به حسابها .3

 که در اینصورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عه ه اتحادیه خواه  بود.

و در مورد اتحادیه  رسی گی به شکایات اعضاء ،نظارت بر انجام حسابرسی و رسی گی به گزارشهای حسابرسی .4

 .ناظر دستگاهمع عمومی و مجاولین به و نتایج مربوطه ارائه گزارش قصور و تخلفات صورت گرفته و 

و  ره و م یر عامدل و تقاضدای رفدع نقدصیت م أیدر نحوه اداره امور اتحادیه به هتذکر کتبی تخلفات موجود  .5

 .گزارش به مجمع عمومی در صورت ع م اصالح وضعیت

گزارش  . ننتسلیم ک مومیضع اتحادیه به مجمع عگزارش جامعی راجع به و بازرس یا بازرسان موظف هستن  :1تبصره 

 بل از تشکیل مجمع عمومیق یک هفته ح اقل پس از مالحظه و استماع توضیحات هیأت م یره بای  بازرسان  یابازرس 

 در مرکز اتحادیه آماده باش . اعضاء هجهت مراجع

در   بد ون حدق رای ندتوانامدور اتحادیده را ن اشدته ولدی مدی دخالت مستقیم در ادارهبازرسان حق بازرس یا  :2تبصره 

 ت م یره شرکت کنن  و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری اتحادیه اظهار دارن .أیجلسات ه
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حوله م ه و یا م یر عامل در انجام وظایفت م یرأیکه ه نبازرسان تشخیص ده بازرس یا در صورتی که -46ماده *

ره تقاضدای برگدزاری مجمدع ات مد یاز هی لف هستن دهن  مکو به تذکرات ترتیب اثر نمی ان مرتکب تخلفاتی گردی ه

 .رسی گی به گزارش خود را بنماین  برای عمومی

در صورتی که هیأت م یره نسبت به برگزاری مجمع عمومی جهت رسی گی به گزارش بازرسان اق ام ننمای   :1 تبصره

 توانن  رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اق ام نماین .بازرسین میاکثریت 

رسان بای  گدزارش واحد ی   لیکن کلیه بازنتوانن  به تنهایی وظایف خود را انجام دهیک از بازرسان میهر  :2تبصره 

 در صورت وجود اختالفات نظر بین بازرسان موارد اختالف با ذکر دلیل در گزارش قی  خواه  ش . .تهیه کنن 

شون  طبق قواع  عمومی مربوط به تکب میبازرس یا بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مر :3 تبصره

 مسئولیت م نی مسئولن .

هر یک از بازرسین به تشخیص یک پنجم اعضاء مجمع عمومی، صالحیت خود را برای ادامه در صورتی که  :1 تبصره

 کار از دست ب ه  مجمع عمومی عادی محابق با مفاد این اساسنامه دعوت به تشکیل و در خصوص عزل و جایگزینی و

 یا ادامه مسئولیت وی تصمیم گیری خواه  کرد.
 

 مقررات مالی  فصل چهارم :

سدتثنای ا . بهودبسال خواه   ابت ای سال مالی اتحادیه اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفن  ماه همان -47ماده *

 تاریخ تشکیل تا پایان اسفن  ماه است. از سال اول تاسیس که

امه و حسابهای ناز قبیل تراز صورتهای مالی تا پایان دوره ،ای از گزارشهاف است نسخهأت م یره موظیه -48ماده *

به بازرسان تسلیم نموده  ساالنه برای رسی گی کتبا تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومیروز قبل از  31 قلح ارا  عملکرد

اتحادیده  سداالنهاه با تجزیه و تحلیل فعالیت همری اتحادیه را تراز آزمایشی حسابها در پایان هر سال مالیو عالوه بر آن 

ارسدال  دبیرخانه هیأت رسی گی و هیأت م یره اتحادیه کشدوریای از آنها را نیز به سان قرار ده  و نسخهبازر در اختیار

 .نمای 

ایات   گدزارش و شدکتواندا تخلف در اداره امور اتحادیده مدییدر صورت مشاه ه نقص  یک از اعضاء هر -49ماده *

ارائده  هیأت مد یره اتحادیده کشدوریرا به  شکایت اخذ نتیجه، و در صورت ع م  بازرسان اعالم نمای بازرس یا  خود را به

 .ت خود را به هیأت رسی گی ارائه نمای اخذ نتیجه و یا ع م رضایت از نتیجه حاصله، شکایو درصورت ع م  نمای 

کده وظیفده  و حسابرس یا حسابرسدان منتخدب آن حادیه کشوریاتم یران اتحادیه موظفن  با کارشناسان  -52ماده *

و م ارک مدورد نیداز  همکاری بنماین  و کلیه اسناد ،نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در اتحادیه را بعه ه دارن 

 .را در اختیارشان قرار دهن 

 خواه  ش .های اتحادیه در دفاتر قانونی ثبت و ضبط تمامی درآم ها و هزینه -51ماده *
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در تهیه و تنظیم اسناد، دفاتر قانونی و صورتهای مالی، رعایت اصول و موازین، روشهای مت اول و قابل قبدول  :1 تبصره

 حساب اری و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

تقدال کلیه درآم ها و مبادالت مالی اتحادیه از طریق حساب بانکی رسمی صدورت خواهد  گرفدت. نقدل و ان :2تبصره 

 وجوه اتحادیه از طریق حسابهای شخصی اعضاء و م یران اتحادیه ممنوع است.

ف خاصی تعیین نشد ه باشد  ی بال عوض در صورتی که از طرف اعحا کنن ه برای مصرهاو کمک  ه ایا -52ماده *

 شود.آم  منظور میبه حساب درسپس اگر غیر نق ی باش  به قیمت روز تقویم و و آم  بحساب در

ت أیدموسسدات اعتبداری باید  بدا تصدویب ه سدایراخذ وام از بانکها و و  بانکها افتتاح هر نوع حساب نزد -53 هماد*

 گیرد.صورت م یره و معرفی امضاهای مجاز 

 جذب اعتبارات و امکانات حمدایتی این اساسنامه و 3منابع مالی اتحادیه از طریق فعالیتهای من رج در ماده  -54ماده 

دولتدی و غیدر  همچنین از طریق ه ایا و کمکهای بالعوض اشخاص حقیقدی و حقدوقی اعضاء، ضویتع و دریافت حق

 گردد.تأمین میدولتی 

 

 لف تخمقررات م صل پنجم :ف

تصدویب کند  در چدارچوب مقدررات د اساسدنامه را می تغییدر بعضدی از مدوادر صورتی که مجمع عمدو -55ماده *

،پس از تأیی  هیأت رسی گی بده امدور موسسدات فرهنگدی قدرآن و این اساسنامهمحابق با ضوابط و مفاد تغییرات مربوطه 

 .جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها معرفی خواه  ش  عترت )ع(

 و کلیه ه ایایی که توسط اشخاص دولتی در اختیار اتحادیه قرار گرفتهو کلیه اموالی که از منابع عمومی  -56 ماده*

پس از رسی گی به کلیه حسدابها و پرداخدت  ،اتحادیه انحاللیا  لغو مجوزبا ردی ه حقیقی و حقوقی به اتحادیه تحویل گ

ب هی ها و وصول محالبات، خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعه ات اتحادیه، باقی مان ه دارایدی مسدلم اتحادیده 

قدرار مدی  در اختیار اتحادیه کشور زمان تشکیل اتحادیه بع ی استان، به صورت امانی تا اموال منقول و غیرمنقول اعم از

 گیرد.

اتحادیه به ب واً موضوع اختالف  ،دیگراستان و اتحادیه یک استان بین اتحادیه در صورت بروز اختالف  -57ماده *

 .و در صورت اعتراض، اختالف به هیأت رسی گی ارجاع خواه  ش  وری ارجاع می شودجهت داکشور 

 المللدی با سدازمانهای بدین خارجی و هرگونه همکاری و مشارکت هایر انجمنعضویت اتحادیه استان د -58ماده *

های آموزشدی خدارج از کشدور مندوط بده اخدذ نامه و شرکت در همایشها و دورهو عق  قرارداد و امضاء تفاهم خارجی

 .می باش موسسات فرهنگی قرآن و عترت )ع(  هیأت رسی گی به امورمجوز از 

مؤسسات جهت شرکت در مجامع عمومی اتحادیه از بین اعضاء  ه یا نماین گان اتحادیه استان انتخاب نماین -59ماده 

بدوده و معرفدی آندان بده اتحادیده هیأت م یره اتحادیده اسدتان  بعه هکشور،  فرهنگی قرآن و عترتو تشکلهای مردمی، 

 گیرد.صورت میاتحادیه کشور با امضاء م یر مجاز  
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تبصره در مجمع عمومی ................................مورخ ....................... به  56ماده و  59 در این اساسنامه ماده واحده :

 .باش می هیأت رسی گیو ضوابط جاری  در آن پی  بینی نش ه تابع قوانینتصویب رسی  و آنچه 

 

 هیات رئیسه مجمع

 

 مجمعمنشی                                                                        مجمع رئیس             

                                              

                                

     

 مجمع ناظر                                                                          مجمع ناظر              

 

 

 

هاي دار هستند. بديهي است تبصرهستاره ها و بندهاي، تبصرههاي استانها ملزم به درج بدون تغيير موادتذكر: اتحاديه

 دار نيز مشمول قامده فو  بوده و بايد بدون تغيير در اساسنامه درج شوند.ذيل مواد ستاره


