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وره یک ماه قبل از اتمام دنسبت به تشکیل مجمع عمومی  لف استبه استناد اساسنامه اتحادیه استان هیات مدیره اتحادیه مک

هیات مدیره و بازرسان اقدام نماید به همین منظور هیات مدیره اتحادیه استانی ضمن تشکیل جلسه با دستور تعیین زمان و 

 هعضو نسبت به ارسال فرم کاندیداتوری هیات مدیره و هیات بازرسی به ضمیم مؤسسات مکان مجمع عمومی و اعلام آن به 

گاه قانونی موسسه و نیز سایر ترتیباتی که در اساسنامه ذکر شده است و ارسال پیامک و نیز دعوت نامه مجمع به آخرین اقامت

 فرم های مربوط اقدام می نماید.از طریق کانال رسمی اتحادیه در شبکه های مجازی نسبت به ارسال دعوت نامه ها و 

 

 فهرست اقدامات هیات مدیره اتحادیه برای تشکیل جلسه مجمع عمومیالف: 

تشکیل جلسه هیات مدیره با حضور بازرسان یا احدی از آنان به نمایندگی جهت برنامه ریزی و هماهنگی پیرامون  -1

 انتخاب هیات مدیره وهیات بازرسی  با دستورتشکیل مجمع عمومی اتحادیه استان زمان 

  اطلاع و هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیجهت  اعلام زمان تشکیل مجمع به اتحادیه کشوری -2

پیش بینی، تدارک و تجهیز محل تشکیل مجمع عمومی و انجام تمهیدات لازم برای پذیرش، ثبت ورود و احراز هویت،  -3

ها به مهر اتحادیه و مرجع نظارتی, تهیه صندوق جمع آوری آرا و دریافت رزومه چاپ برگه های رای و ممهور کردن آن

 نامزدها و چاپ آنها ، پذیرایی و نحوه اخذ و شمارش آرا

)دارای شماره ثبت و واجدشرایطحضور در مجمع عمومی مطابق اساسنامه اتحادیه استان  مؤسسات ا تمامی صاح -4

 پروانه از یکی از دو دستگاه(

 عضو مطابق اساسنامه در موعد معین قانونی مؤسسات مامی دعوت از ت -5

 سی اتحادیه بت نام نامزدهای هیات مدیره و بازراطلاع رسانی ضوابط و فراخوان و ث -6

 تشکیل مجمع عمومی اتحادیه وفق اساسنامه اتحادیه -7
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دارای شماره ثبت و پروانه فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد  مؤسسات رعایت تشریفات قانونی در دعوت از کلیه  -8

 و عضو اتحادیه اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی

دارای پروانه از مراجع فوق الذکر مطابق اساسنامه اتحادیه  مؤسسات حاضر در جلسه با لیست  مؤسسات تطبیق  -9

 استان

 هاساسنامتایید صلاحیت نامزدهای هیات مدیره و هیات بازرسی وفق  -11

 پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی اعضا مجمع عمومی در خصوص دستور جلسه و روند آن -11

 

: هیات مدیره و بازرسان اتحادیه استان تنها مرجع تصمیم گیری در خصوص تشکیل مجمع عمومی در استان بوده  1نکته

ه معتبر بوده و لازم الاجرا است.در صورت ابهام و تصمیمات آن وفق اساسنامه و مطابق نحوه تصویب مصوبات هیات مدیر

پیرامون یک موضوع مراتب توسط نماینده اتحادیه کشوری و نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا اختلاف اساسی 

 مدیرعامل اتحادیه استان بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

در صورت مشاهده هرگونه خطا و تخلف نظارتی دستگاه  هدنماین حسن اجرای انتخاباتظارت : به منظور انجام ن2نکته  

رائه گزارش ااحتمالی در مراحل مجمع عمومی مراتب را به مجریان مربوطه تذکر دهد و در صورت عدم توجه نسبت به 

 مربوطه به ستاد مرکزی خود و اتحادیه کشوری اقدام نمایند.

  مؤسسات ب: فراخوان و دعوت از  

روز قبل از تشکیل مجمع عمومی  21و حداقل  25هیات مدیره استان پس از تشکیل جلسه وفق اساسنامه حداکثر  -1

)دارای شماره ثبت و دارای پروانه فعالیت از وزارت عضو وفق اساسنامه مؤسسات نسبت به ابلاغ دعوت نامه به کلیه 

و به همان نحو که معین شده است اقدام خواهد  موسسه(ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی و عدم ممنوعیت قانونی 

نمود و علاوه بر آن دعوت نامه را به ایمیل رسمی، شماره مدیرعامل موسسه در فضای مجازی و نیز از طریق پیامک 

 عوت نامه در بخش ضمائم آمده است.دنمونه  اطلاع رسانی خواهد کرد.

 قبل روز 25و حداکثر 21مکان دقیق مجمع عمومی بوده و حداقل دعوت نامه می بایست حاوی دستور جلسه و زمان و -2

به نحوی که در اساسانامه پیش بینی شده است برسد و مستندات  مؤسسات از روز برگزاری مجمع عمومی به دست 

 ن نگهداری شود.آ

در مجمع  که اقامتگاه قانونی آنها یکی ومدیران عامل آنها نیز یکی است یک موسسه محسوب شده وتی مؤسسا -3

 عمومی یک رای خواهند داشت.

که دارای شماره ثبت می باشند اما زمان پروانه آنها منقضی شده است در صورتی که مرجع صدور پروانه تی مؤسسا -4

 معتبر و مجاز به حضور در مجمع عمومی می باشند. ،فعالیت آنها را تایید میکند 

 مدیره و بازرسانج( ثبت نام و احراز صلاحیت نامزدهای هیات  

ابلاغ و نامزدهای واجد شرایط  مؤسسات پیوستی( به همراه دعوت نامه به  1فرم اعلام کاندیداتوری نامزدها)فرم شماره   -1

تحویل آن به اتحادیه استان  یاروز قبل از روز برگزاری مجمع عمومی نسبت به تکمیل فرم و ارسال  15می بایست حداکثر 

می توانند فرم را                فرم های نامزدی به دو طریق صورت می پذیرد. موسسه یا داوطلب نامزدیاقدام نمایند. ارسال 

داده و رسید دریافت کنند بدیهی است در یا حضورا تحویل اتحادیه طریق ایمیل به ایمیل رسمی اتحادیه ارسال نمایند از 

 اثر داده نخواهد شد.صورت ارسال پس از موعد مقرر به فرم های مذکور ترتیب 
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احراز صلاحیت ها نامزدهای هیات مدیره وفق اساسنامه به عهده هیات مدیره استان خواهد بود لذا لازم است هیات  -2

ساعت پس از پایان مهلت ثبت  24مدیره استان بلافاصله تشکیل جلسه داده و نسبت به بررسی صلاحیت ها حداکثر ظرف

ه . جلسکندنمایندگان دستگا های ناظر به جلسه مذکور دعوت  ی توانددر صورت تمایل از هیئت مدیره منام اقدام نماید. 

 با حضور اکثریت هیات مدیره رسمی و مصوبات آن معتبر است.

 شرایط عمومی نامزدها به واسطه عضویت در موسسه احراز شده تلقی و در خصوص شرایط اختصاصی اساسنامه مدارک -3

 نتیجه به داوطلبان اعلام خواهد شد. روز 4ررسی و ظرف لازم توسط هیات مدیره ب

روز قبل ازروز برگزاری مجمع از طریق پیامک و تلفن به اطلاع  12هیات مدیره موظف است نتایج بررسی خود را حداقل -4

نقص مدارک  نامزدها رسانده و دلایل عدم تایید احتمالی نامزدها را بطور شفاف و متقن به آنان ابلاغ نماید بدیهی است

 ارسالی از سوی نامزدها موجب عدم پذیرش آنان خواهد شد.

ساعت پس از دریافت رای  48هیات مدیره می توانند حداکثر نامزدهای تایید نشده در صورت داشتن اعتراض به رای  -5

بایست به  اعلام نمایند. اعتراض و مستندات مذکور می هیئت مدیرهبه اعتراض خود را به همراه مستندات و دلایل 

 تحویل شود. مدیرههیات صورت مکتوب به 

ساعت نسبت به بررسی شکایات واصله اقدام و نظر نهایی خود را از طریق  48موظف است حداکثر طی  هیئت مدیره -6

در صورت ادامه اعتراض نامزد یا نامزدها موضوع به اتحادیه برساند. ارسال پیامک و تماس تلفنی به اطلاع نامزد 

 نهایتا مرجع نظارتی ارجاع و تصمیم آنها قطعی خواهد بود.کشوری و 

ی یا فایل پی دی اف اسامی پپس از جمع بندی اطلاعات و رزومه نامزدها مندرج در فرم شماره یک در قالب دفترچه چا -7

ضو ع مؤسسات و رزومه نامزدها از طریق سایت رسمی اتحادیه ؛ کانال رسمی در فضای مجازی و عندالزوم ایمیل به 

و فرم مذکور به همراه اسامی نامزدها در روز انتخابات در محل مجمع عمومی و اخذ رای  رسانی خواهد شد اطلاع

 الصاق و در دسترس اعضا قرار خواهد گرفت.

 

 ملاحظات تاریخ اقدام اقدام مرحله

مدیره اتحادیه به منظور  تشکیل جلسه هیات 1

 بررسی زمان مجمع

 دعوت از هیئت بازرسی جهت حضور در جلسه مجمعروز قبل از روز  27حداقل

ابلاغ دعوت نامه مجمع عمومی به همراه فرم های  2

 پیوستی 

روز قبل از روز برگزاری  25تا  21

 مجمع عمومی

ابلاغ از طریق ایمیل /کانال رسمی/ صفحه 

 مدیرعامل در فضای مجازی...

ارسال فرم شماره یک از سوی نامزدهای عضویت  3

 در هیات مدیره و بازرسی به اتحادیه 

روز قبل از روز  15حداکثر

 برگزاری مجمع

ارسال از طریق ایمیل یا تحویل حضوری در دفتر 

 اتحادیه

جلسه هیات مدیره به منظور بررسی و احراز  4

 شرایط نامزدها

ساعت پس از انقضا  96حداکثر 

 زمان ارسال

 

 اعلام نتیجه از طریق تلفن و پیامک  روز مانده به روز مجمع 11حداقل اعلام نتایج بررسی مدارک نامزدها به آنها 5

ساعت پس از اطلاع  24حداکثر اعلام اعتراض احتمالی نامزدها  6

 از رای

ارسال اعتراض و مستندات به صورت مکتوب به 

 استانهیات مدیره 

و اعلام  هیئت مدیرهبررسی شکایت از سوی  7

 نتیجه

 اعلام نتیجه از طریق تلفن و پیامک ساعت24حداکثر ظرف

جمع بندی اطلاعات و روزمه آنها و تکثیر و اعلام  8

 رسمی

حداکثر یک هفته قبل مجمع 

 عمومی

 توسط هیات مدیره 
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 تشکیل مجمع عمومید:  

 افتتاح جلسه  -1

 جلسهدر مجمع عمومی و احراز هویت آنان که با ارائه معرفی نامه رسمی از موسسه متبوع  مؤسسات پس از حضور نمایندگان 

تشکیل و با اعلام رییس هیات مدیره اتحادیه رسمیت می یابد و در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت می  راس ساعت مقرر

 شود.

 تعیین هیات رییسه -2

مدیره پس از تلاوت قرآن با دعوت از نامزدهای هیات رییسه و رای گیری از بین آنها توسط مجمع عمومی یک نفر  رییس هیات

یک نفر منشی و دونفر ناظر انتخاب خواهد شد رای گیری می تواند به صورت قیام قعود یا با رای کتبی انجام ه عنوان رییس، ب

 پذیرد.

آنها در جایگاه رییس مجمع رسمیت جلسه را با بررسی فرم هایی که اعضا در بدو ورود پس از انتخاب هیات رییسه و استقرار 

آن را امضا کرده اند احراز و اعلام می نماید. رییس ضمن اعلام دستور جلسه تذکرات لازم را در خصوص رعایت نظم در مجمع 

 می دهد.  رفی خود و برنامه های شان ارائه د به موضوعاتی غیر از معوو اجتناب نامزدهای هیات مدیره و بازرسین از ور

 : اعضای هیات رییسه باید از اعضا مجمع عمومی بوده و نمی توانند نامزد هیات مدیره و بازرسی باشند.1نکته

: در رای گیری بصورت قیام وقعود باید اطمینان لازم کسب گردد که فقط صاحبان رای در رای گیری شرکت نموده اند و 2نکته

صورتی که این کار بدلیل کثرت افراد فاقد رای در جلسه ممکن نباشد باید رای گیری مکتوب بوده و برگه های رای فقط به در 

 صاحبان رای تحویل گردد.

 )انتخابات هیات مدیره و بازرسین( دستور جلسه: -3

تعداد اعضاءاصلی مورد نیاز برای اعلام  ضمنپس از تصویب اعلام رسمیت جلسه مجمع وارد دستور جلسه شده و هیات رییسه 

دقیقه  3حداقل تشکیل هیات مدیره اتحادیه از سوی رییس مجمع نامزدهای احراز  صلاحیت شده هیات مدیره و بازرسی طی 

نسبت به معرفی خود و برنامه  دقیقه که حسب نظر هیات رییسه و بطور مساوی در اختیار نامزدها قرار داده میشود 5حداکثر یا 

مدنظر خود برای اتحادیه در مدت معین شده صحبت نموده و از پرداختن به سایر مسائل خارج از موضوع خودداری کرده های 

وازطرح موضوعاتی که موجب تشنج و تشویق  افکار اعضا گردد اجتناب نمایند. در صورت ورود نامزدها به موضوعات پیش 

 گفته رییس مجمع عمومی تذکر لازم را خواهند داد.

با اتمام زمان معرفی نامزدهای هیات مدیره و بازرسی اسامی آنان به تفکیک به نوه مقتضی در معرض دید اعضا مجمع قرار  

 گرفته و اعضا می بایست نسبت به درج نام نامزدهای خود در برگه رای اقدام نمایند.

نمود با حضور در مقابل صندوق رای رای  سپس اعضا با رعیت فاصله گذاری فیزیکی به ترتیبی که رییس جلسه هدایت خواهد

 خود را به صندوق خواهند انداخت.

پس از اتمام اخذ رای هیات رییسه با اجازه رییس مجمع صندوق را مفتوح و پس از شمارش تعداد کل آرا ماخذه و تطبیق آن 

را ماخوذه بوده و عندالزوم آرش با تعداد اعضا حاضر نست به شمارش رای هر نامزد اقدام می شود. هیات رییسه مسئول شما

رییس مجمع می تواند یک یا چند نفر را از بین اعضا مجمع که نامزد نبوده اند برای کمک به شمارش آرا انتخاب نماید. با اتمام 

ی شمارش آرا و مشخص شدن رای هر کدام از نامزدها، اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین انتخاب و به مجمع عموم

 معرفی می شوند.
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 تهیه صورتجلسه  -4

نسخه صورتجلسه  سهنتایج مجمع عمومی و رای گیری ها شامل تصویب اساسنامه و انتخاب هیات مدیره و بازرسین در 

 به دبیرخانه هیاتتغییرات مجمع عمومی درج و توسط هیات رییسه امضا شده و اصل آن برای معرفی به مرجع ثبت شرکت ها 

 نمونه صوتجلسات مذکور به پیوست آمده است. ارسال می شود.

 حل اختلافات احتمالی -5

وظیفه تشکیل مجمع عمومی و اقدامات اجرایی بر عهئه هیات مدیره اتحادیه استان با همکاری بازرسان است  و در صورت 

دستگاه نیاز مراتب به  صورتوجود ابهام یااختلاف اساسی در بین اعضا مراتب جهت بررسی به اتحادیه کشوری ارجاع و در 

 ارجاع خواهد شد. ناظر

 

 نکات تکمیلی: 

لازم است صدای جلسه مجمع عمومی بصورت کامل ظبط شود و نسخه اصلی تحویل هیات مدیره منتخب شود در صورت امکان  -1

 فیلمبرداری از جلسه توصیه میشود.

 و پرداخت خواهد شد. هزینه تشکیل مجمع به صورت علی السویه از سوی دو دستگاه ناظر تامین -2

 یک فرد فقط مجاز به نامزدی در هیات مدیره و یا هیات بازرسی بوده  همزمان نمی تواند در هر دو حوزه کاندیدا شود. -3

 چاپ و توزیع هر گونه تراکت و پوستر از سوی نامزدها در ایام انتخابات ممنوع می باشد. -4

اذهان و بی نظمی احتمالی در جریان تبلیغات و تشکیل مجمع و مراحل هیات مدیره نسبت به رصد هرگونه تخریب و تشویش  -5

  .مقدماتی آن اقدام نموده و عندالزوم تذکر لازم را خواهد داد

ه های هیات رییس به منظور استفاده بهینه از زمان و رعایت قوانین و ضوابط جاری مناسب خواهد بود برای احصا و ثبت نام نامزده -6

 گه های مربوطه آماده و در بدو ورود اعضا به مجمع تکمیل و جمع آوری گردد.مجمع عمومی قبلا بر

هر عضو مجمع عمومی در صورتی که نامزد هیات مدیره و بازرسی نباشد می تواند نامزد عضویت در هیات رییسه گردد.بدیهی  -7

 ناظر مجمع می تواند کاندیدا شود.و منشی و یا  ییساست هر نامزد هیات رییسه فقط در یکی از عناوین رییس مجمع، نائب ر
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 باسمه تعالی                                                                       1شماره

 مشخصات فردی و تخصصی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره  یا بازرسی اتحادیه استان

 
   

 
   

 محل الصاق عکس داطلب

نام نام خانوادگی 

 داوطلب

تاریخ 

 تولد

میزان  مذهب کدملی نام پدر

 تحصیلات

رشته 

 تحصیلی

       

 

 داوطلب شماره همراه دستگاه صادرکننده مجوز شماره ثبت موسسه نام شهرستان نام موسسه

 بازرس هیات مدیره     

  

 :مهم ترین مسئولیت های فرهنگی قرآنی داوطلب 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 :برنامه های داوطلب برای اتحادیه 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

و  مؤسسات  بازرسی اتحادیه  مدیره هیات داوطلب عضویت در...............................................................اینجانب

 تشکل های قرآن و عترت  التزام خود نسبت به قانون و ضوابط و مقررات و مفاد اساسنامه اتحادیه استان را اعلام می نمایم.

 امضاء داوطلب
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   2شماره

 قرآن و عترت استانهای دعوتنامه مجمع عمومی اتحادیه مؤسسات و تشکل

 مدیر عامل محترم مؤسسه.....

 سلام علیکم

مبنی بر تشکیل مجمع عمومی اتحادیه ، بدینوسیله با احترام نظر به اتمام دوره قانونی هیئت مدیره و بازرسین اتحادیه و در اجرای مصوب هیئت مدیره 

 شود در این جلسه حضور بهم رسانند.آن مؤسسه دعوت می)مدیرعامل یا یکی از اعضای ارکان( از نماینده رسمی و تام الاختیار 

 دستور جلسه: 

 انتخاب هیأت مدیره اتحادیه استان -1

 انتخاب بازرسین اتحادیه استان -2

 سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی است. -3

 ..................................................................رأس ساعت ..................................................................مورخ ..................................................................روز  زمان تشکیل مجمع عمومی:

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................مکان تشکیل مجمع عمومی: 

 .حضور به موقع نمایندگان مؤسسه موجب امتنان است 
 

................................... 

  مدیرعامل
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 :3شماره 

 ...................................................به شناسه ملی.......................................................و تشکل های قرآن و عترت  مؤسسات اتحادیه  عمومیصورت جلسه مجمع 

 .....................................با توجه به مفاد دعوتنامه شماره .....................................و تشکل های قرآن و عترت مؤسسات جلسه مجمع عمومی اتحادیه 

تشکیل .........................................................لنفر اکثریت اعضا در مح .....................................با حضور  .....................................تاریخ .....................................در ساعت  .....................................مورخ

 شد.

م آنگاه نسبت به انتخاب رسمیت جلسه را اعلا..............................................................................بعنوان رییس هیات مدیره .....................................قای/خانمآابتدا 

نفر ناظر مجمع رای گیری شده و در نتیجه اقای/  2رئیسه مجمع شامل یکنفر رییس مجمع، یک نفر منشی و هیات 

 .....................................بعنوان منشی مجمع و اقایان خانم ها  ................................................................بعنوان رییس مجمع، آقا/خانم  ...................................................................خانم

 بعنوان ناظر مجمع انتخاب شدند...................................... .....................................و  .....................................

 سپس دستور جلسه توسط منشی مجمع قرائت شده و پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

جهت انتخاب اعضای هیات مدیره اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه افراد زیر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره  -1

 مدت سه سال شمسی انتخاب شده و قبول مسئولیت نمودند. اتحادیه برای

 )اسامی منتخبین به این شکل درج شود که:(

 .....................................با کد ملی  .....................................به نمایندگی اقای/خانم  ....................................................................به شناسه ملی.....................................................................موسسه  -1 

 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره.

به عنوان اعضای علی البدل هیات به ترتیب .......................................................................................................................................................................................................همچنین  -2

 تعیین شدند.مدیره 

جهت انتخاب اعضای اصلی بازرسین اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه افراد زیر به عنوان اعضای اصلی هیات بازرسی  -3

 سال شمسی انتخاب شدند: 3برای مدت 

 )اسامی منتخبین به این شکل درج شود که:( -4

با کد ملی  ..........................................................................به نمایندگی اقای/خانم  .....................................به شناسه ملی .....................................موسسه  -1 

 .بازرسیبه عنوان عضو اصلی هیئت .....................................

 به ترتیب به عنوان اعضای علی البدل هیات بازرسی  تعیین شدند. ..........................................................................همچنین  -5

 با حق توکیل به غیر ولو کرارا  اختیار تام و تمام ..........................................................................با کدملی ..........................................................................به آقای/ خانم  -6

حق ثبت و اگهی های مربوطه نسبت به ثبت و امصای دفاتر  داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت

 مربوطه اقدام نماید.

 :امضای هیات رئیسه و هیات مدیره و بازرسین
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 :4شماره 

 باسمه تعالی

 وتشکل های مردمی فرهنگی قرآن و عترت .... مؤسسات لیست حضور غیاب اعضای مجمع عمومی اتحادیه 

 ..........................................................................روز و تاریخ

 ءامضا نام نماینده قانونی موسسه نام موسسه ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

11    

11    

12    

13    

14    

15    

 


