
 
 

 ق ی تلف  تهی مصوب کم یکشور هیاتحاد رهیمد ئتیه یداخل نامهنییآ
 

 

 یداخل  نامهنییقرآن و عترت، آ  یهامؤسسات و تشکل  یکشور  ه یاز فصل نهم اساسنامه اتحاد  31ماده   یدر اجرامقدمه :  

 . شودیم   نیسال تدو  3مدت   یبرا   رهیمدئت یه

 
 

 :دعوت  یو چگونگ  لیزمان و تشک

 . گرددیم   لیتشک  17 یال  14ساعت    یسه شنبه آخر هر ماه شمس  یروزها  بارکی هرماه     یجلسات عاد  : 1ماده 
  ی یا درخواست نیمی از اعضاء برای تغییر زمان جلسه،روز تشکیل جلسه مقارن با تعطیالت رسمی بوده و یا بنا به موارد اضطرار   کهیدرصورت  :1تبصره  

 ابالغ خواهد شد.   رئیس هیئت مدیرهجهت تشکیل جلسه عادی توسط    روز دیگریامکان تشکیل جلسه نباشد،  

العاده  ، جلسات فوق مدیرهیئتاز اعضاء ه یک سومیا درخواست  یرعاملیا مد مدیرهیئته یسدرصورت ضرورت و تشخیص رئ  :2تبصره  

 گردد. تشکیل می

 . یابد افزایش جلسه  در حاضر ءاعضا توافق و ضرورت حسب  توانیم که است ساعت سه جلسه هر مدت حداقل  :3تبصره  

 

 .  گرددیم  لیتشک  هیاتحاد  یجلسات در محل دفتر قانون  : 2ماده  

 . گرددیم د ینامه قجلسه در دعوت لیمکان تشک  گر،ی جلسات در محل د لیدر صورت لزوم به تشکتبصره:  

 

و با دستور    لیهفته قبل از تشک ک یحداقل    رعاملیمد  ا یو    رهیمد   ئتیه  سیو با امضاء رئ  ینامه کتبجلسات با دعوت  : 3ماده

و ساعت شروع و مدت آن و دستور    ی مکان برگزار ل، یتشک  خیمشتمل بر تار  دینامه با. دعوتگرددیجلسه مشخص برگزار م 

 قیاز طر  یرساناطالع یاضطرار  ط یاعضاء ارسال شود. در شرا یبرا   لیکهفته قبل از تش  ک یجلسه بوده باشد و حداقل  

 .زمان ممکن انجام خواهد شد  نیو در اول  رسانامیپ

 

 و اداره جلسات:  تیرسم

در جلسه اتخاذ   ن یآراء حاضر  ت یآن با  اکثر  ماتیو تصم  ابد ییم   تیبا حضور دو سوم اعضاء رسم  ره یمدئت یجلسات ه :   4ماده   

 .گرددیم 

 .بالمانع است یبدون حق رأ ره یمد ئتیه بیآراء و تصو بیترت تیبا رعا  البدلیچند نفر از اعضاء عل  ای کیحضور     :1تبصره  

 جلسه آغاز خواهد شد. ت،یجلسه اعالم و در صورت رسم سیرا به رئ نیجلسه آمار حاضر یدر ابتدا رهیمد  ئتیه یمنش  ای ریدب  :2تبصره  

 



نامه، تعداد حاضرین به شهده در دعوت دقیقه از زمان شهروع اعالم  30گردد و چنانچه پس از گذشهت  جلسهه رس  سهاعت مقرر آزاز می:  5ماده  

 حضار خواهد رسید.  ءرسمیت جلسه تنظیم و به امضاای مبنی بر عدم جلسهحدنصاب الزم نرسد، صورت 

 

در زیاب آنها برعهده یکی از اعضها به انتخاب یس هیئت مدیره اسهت و  ئیس و در زیاب وی با نائب رئاداره جلسهات هیئت مدیره با ر:   6ماده  

 جمع حاضر برای همان جلسه است. 

بدون عذر موجه تا سهه جلسهه   ءمجازی اسهت و زیبت هر یک از اعضهاصهورت حضهوری و مدیره در جلسهات بههیئت  ءشهرکت اعضها :7ماده  

 البدل به ترتیب آراء جایگزین خواهد شد. شود و عضو علیمتوالی یا پنج جلسه زیرمتوالی در حکم استعفای عضو زایب محسوب می

 ی بدست می آید.أبرعهده هیئت مدیره است که از طریق اخذ ر  ء تشخیص غیرموجه بودن غیبت اعضا  تبصره:

 

 

 به زیر به هیچ شکلی نیست.  یباشند و قابل واگذاردارای یک حق رسی می مدیرهاعضاء هیئت  هر یک از :8ماده

 

هرگونه تصهمیم منو  به حصهول توان ادامه داد ولی  چنانچه به هر علت جلسهه هیئت مدیره از رسهمیت خارش شهود مذاکرات را می :9ماده  

 .حدنصاب برای رسمیت جلسه است

 

 :باشدجلسات هیئت مدیره به ترتیب زیر می کلیات اداره  :10ماده 

 قرائت متن دستور جلسه و الحاقات توسط دبیر -1

 ارائه کلیات طرح و مباحث مربوطه به آن  -2

 ارائه نظرات مخالفین و موافقین -3

 پیشنهادی جهت تصویب توسط دبیر قرائت نهایی متن  -4

 به صورت کتبی یا با باالبردن دستگیری توسط رییس هیئت مدیره و اخذ آراء رأی -5

 

 نحوه ارائه طرح و پیشنهادات و تعیین دستور جلسات             

ت ئیس هیئصورت مکتوب به ر های خود را جهت طرح در جلسه بهتواند نظرات و پیشنهادمدیره میهیئت  اعضاءهریک از    :11ماده

مدیره رسهانده تا در دسهتور کار جلسهات بعد قرار  مدیره تسهلیم و یا موارد پیشهنهادی را در پایان جلسهات عادی به اسهتماع هیئت

 گیرد. 

 مستندات حداقل ده روز قبل از جلسه هیئت مدیره است.زمان ارسال پیشنهادات و    :1 تبصره



مدیره یا مدیرعامل یا هریک از اعضاااء موضااوعی دارای اولویت خا   نامه بنا به تشااخیص رئیس هیئتچنانچه بعد از ارسااال دعوت :2  تبصهره

 گرفت.تشخیص داده شود، آن موضوع در ابتدای جلسه طرح و در صورت موافقت اعضا در دستور قرار خواهد  

 ت مدیره ارسال شود.ئدر صورت نیاز به مستندات مربوط به موضوعات دستور جلسه، باید این مستندات سه روز قبل برای اعضای هی  :3 تبصره

 

و یا با  یس هیئت مدیره و یا مدیرعاملئهای رسهمی، رگیرد که از کمیتهمدیره قرار می  هیئتمواردی در دسهتور جلسهه   :12ماده  

یس هیئت مدیره ارسهال شهده باشهد. بر این اسها  امکان ورود هر گونه موضهوعی ئهیئت مدیره برای ر  ءنفر از اعضها 5حداقل    ءامضها

 جلسه وجود ندارد.  بغیر از طرق اشاره شده در دستور

بررسای قرار گرفته و سا س  های تخصاصای مورد بحث و  بایسات در کمیتهها قبل از طرح در جلساه هیئت مدیره میبرنامه  ها وکلیه طرح  تبصهره:

 در دستور کار هیئت مدیره قرا گیرد.

 

تواند در قالب نطق چنانچه موضهوعی قابل طرح تشهخیص داده نشهود اما ارائه کننده اصهرار به طرح موضوع داشته باشد می  :13ماده  

 قبل از دستور پیشنهاد خود را مطرح نماید. 

 

مطالب مهم خود را در قالب نطق پیش از دسهتور در جلسهه مطرح نمایند که مجموع زمان  توانند  هیئت مدیره می  ءاعضها :14ماده  

 یس هیئت مدیره بین متقاضیان تقسیم خواهد شد. ئدقیقه خواهد بود که توسط ر 15نطق پیش از دستور 

 یس هیئت مدیره ارائه نمایند.ئساعت قبل از تشکیل جلسه درخواست خود را به ر  24بایست  متقاضیان نطق پیش از دستور می  تبصره:

 

 مذاکرات:           

سهاعت قبل از تشهکیل جلسهه درخواسهت خود   24با توجه به اعالم دسهتور جلسهه هر یک از اعضهای هیئت مدیره می توانند حداقل    :15ماده  

قت تعیین شهده برای هر دسهتور با اولویت را برای اظهار نظر در هر مورد از موضهوعات دسهتور جلسهه  به رئیس هیئت مدیره اعالم نمایند تا و

 های ارسالی از بین متقاضیان تعیین شود. درخواست

تواند وی را از ادامه صاحبت منع  ناطق نباید از موضاع بحث خار  شاود و در صاورت خرو  رئیس جلساه برای بار اول تذکر و در صاورت ادامه می  تبصهره:

 کند.

 

هیئت مدیره را در صورت جلسه منعکس خواهد کرد . گوینده   ءو مختصهر باشهد. دبیر جلسهه رئو  مطالب اعضها  موجزمذاکرات باید  :16ماده  

 . تواند متن کامل اظهارات خود را به منظور پیوست شدن صورت مجلس تسلیم کندمی

 . دقیقه قابل تمدید استمدت صحبت گوینده پنج دقیقه است. در صورت اقتضا با موافقت رئیس جمعاً تا ده   تبصره:

 

توان با افزایش زمان  در صهورتی که وقت تعیین شهده در دسهتور جلسهه برای بررسهی موضهوعی کافی نباشهد با تصهویب اکثریت می  :17ماده  

 . جلسه یا انتقال سایر موضوعات به جلسه بعدی وقت بیشتری به آن موضوع اختصاص داد

 



تعویق موضهوعات مندرش در دسهتور جلسهه منو  به پیشهنهاد کتبی یک سهوم اعضهاء و تصهویب اکثریت در  تغییر و یا    پیشهنهاد حذ،،  :18ماده

 باشد. ابتدای جلسه می

 

حاضهر در جلسهه موردی خال، اظهارات    ءهیئت مدیره هر یک از اعضها  ءچنانچه در ضهمن گفتگو یا نطق پیش از دسهتور یکی از اعضها  :19ماده  

 ار وی برای رفع ابهام قرار دهد. یه وقت در اختقتواند سه دقیبخواهد بدون رعایت نوبت رئیس جلسه میخود مشاهده کند و فرصت توضیح  

 

نامه های جاری اتحادیه یینآهیئت مدیره موارد یا مطالب مطروحه در جلسهه را خال، قوانین، اسهاسهنامه و    ءچنانچه هر یک از اعضها :20ماده  

 ی و اشاره به مورد مغایرت خارش از نوبت صحبت کند. تواند با ذکر ماده قانونتشخیص دهد می

 

گیری نشهده باشهد در صهورت درخواسهت اکثریت  موضهوعات مندرش در دسهتور جلسهه که به هر دلیل در جلسهه در مورد آنها تصهمیم  :21ماده  

 حاضر در جلسه در جلسه بعد در دستور قرار خواهد گرفت.  ءاعضا

 

 گیری:نحوه رای             

   اخذ رسی در جلسات هیأت مدیره به یکی از دو طریق زیر عملی است:  :22ماده 

 های به صورت مخفی.( با ورقه2با بلند کردن دست    (1

 

گیری برای اطالع حاضهران به عهده رئیس و ببت در  شهمار  و اعالم نتیجه رسیگیری بر عهده هیئت بازرسهی بوده و  نظارت بر رسی  :23ماده  

 صورت جلسه، به عهده دبیر جلسه است. 

 

 ببت و پیگیری:              

 شود. مذاکرات جلسات ضبط و در دبیرخانه اتحادیه نگهداری می  :24ماده 

 

  هیئت مدیره به انتخاب رئیس است.  ءزیاب وی به عهده یکی از اعضاتهیه و تنظیم صورت جلسات به عهده دبیر و در   :25ماده 

ای تنظیم شاود که حاوی اساامی حاضارین، غایبین جموجه و غیرموجه( مصاوبات، تعیین مسائول پیگیری هر  صاورت جلساات باید به گونه  تبصهره:

 مصوبه، زمان شروع و زمان اجرای هر مصوبه باشد.

 

   حاضرین در جلسه خواهد رسید.  ءتنظیم شده در انتهای جلسه قرائت و سپس به امضاصورت جلسات   :26ماده 

 



ها و مکاتبات هیئت مدیره در نزد رئیس هیئت مدیره و یک بایگانی حاوی کلیه صهورت جلسهات، دسهتور جلسهات، گزار   :27ماده  

هیئت مدیره   ءپرونده توسهط هر یک از اعضهاگردد. این  یک نسهخه در نزد مدیرعامل و یک نسهخه در نزد دبیرخانه نگهداری می

 باشد. برداری میقابل رؤیت و کپی

 

تواند با مسهئولیت خود قسهمتی از این وظیفه را به مدیرعامل مسهئول پیگیری و اجرای مصهوبات هیئت مدیره اسهت و می :28ماده  

 سایر اعضای هیئت مدیره محوّل کند. 

 رساند.  های قبلی را به اطالع اعضاء میجلسه گزارش اجرای مصوبات نشسترئیس هیئت مدیره در ابتدای هر    تبصره:

 

صهورتجلسهات هر جلسهه را حداکثر ظر، مدت سهه روز به مدیرعامل ابال  و رئیس هیئت مدیره موظف اسهت مصهوبات و   :29ماده  

 هیئت مدیره ارسال نماید.  ءبرای اعضا

 پذیرد.قرائت می شود و در خصو  روند پیشرفت کار بررسی الزم صورت میقبل از شروع هر جلسه صورت جلسه قبل    تبصره:

 موارد عمومی:            

های اسهتانی و نیز مدیران و کارشهناسهان قرآنی چنانچه هر یک از مدیران مؤسهسهات عضهو اتحادیه یا مدیران عامل اتحادیه :30ماده  

توانند با پیشهنهادات خود درخواسهت حضهور در جلسهه یا جلسهاتی از هیئت مدیره را دارند میبرای ارائه نظرات و  طرح مباحث و 

اسهتماع شهود. بدین منظور رئیس هیئت  ءارائه درخواسهت مکتوب به عنوان مهمان در جلسهه حاضهر و پیشهنهاد آنان توسهط اعضها

نامه قرار خواهد سهت دقیقه وفق مواد این آیینمدیره پس از بررسهی درخواسهت موضهوع را در دسهتور کار هیئت مدیره به مدت بی

 داد. 

های تواند کمیتهها و اتخاذ تصههمیمات کارشههناسههی و متقن میتر فعالیتتر و جامعریزی دقیقمدیره جهت برنامههیئت  :31ماده  

 هایی را تشکیل دهد. تخصصی و یا کارگروه

 ئت مدیره خواهد رسید.یتصویب هها به  ها و  کارگروهنامه این کمیتهآیین  :1 تبصره

 بایست به تصویب هیئت مدیره برسد.ها میها و کارگروهتصمیمات کمیته  :2 تبصره

 

های سهال آینده حداکثر تا پایان سهال قبل توسهط مدیرعامل تهیه و به برنامه و بودجه شهامل برآورد درآمدها و هزینه  :32ماده  

 رسد. تصویب هیئت مدیره می

 گیرد.گونه تغییر، حذف و یا الحاقیه در مفاد برنامه بودجه سال با مصوبه هیئت مدیره انجام میهر    تبصره:

 

عامل در اختیار هیئت نویس آن توسهط مدیراردیبهشهت ماه سهال بعد تهیه و  پیش  15ترازنامه سهالیانه مالی حداکثر تا   :33ماده  

رصهت خواهد داشهت نسهبت به بررسهی آن و اعمال نظرات اصهالحی، روز ف  10بازرسهی قرار خواهد گرفت و هیئت مذکور حداکثر  

جهت تصهویب و ارائه به مجمع عمومی سهاالنه در موعد مقرر قانونی برای تصهویب تراز و صهورت های مالی در اختیار هیئت مدیره 

 قرار دهد. 

 

 مدیره دریافت نخواهند کرد. هیئتای بابت سمت و کار خود در الزحمهمدیره حقوق یا حقاعضای هیئت  :34ماده 

نامه پیشانهادی مدیرعامل و تصاویب هیئت پرداخت ایاب ذهاب اعضاای هیئت مدیره برعهده اتحادیه کشاوری اسات و میزان آن تابع آیین  تبصهره:

 مدیره خواهد بود.  

 



تیهارات مهدیرعهامهل خواههد بود کهه بهه وظهایف و اخنهامهه  تهابع آییننهامهه، حقوق و مزایهای مهدیرعهامهل و کهارکنهان تهابع آیین  :35مهاده  

 رسید. تصویب هیئت مدیره خواهد

 

االجرا اسهت و مدیره به تصهویب رسهید و از تاریخ تصهویب الزم هیئت  1399/ 12/ 2تبصهره در جلسهه مور     21ماده و  35نامه در  این آیین

 هیئت بازرسی اتحادیه خواهد بود. مدیره هست و نظارت بر حسن اجرای آن با هرگونه تغییر در آن در صالحیت هیئت


