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ع ظامات  ه  نا   نا
ی  تا بات ا ه  ن  ی/وان :آ   تا

ظام            ٧١       ماره 
خ د    ۵                                         عدا
د       ١٣      ه                         عدا

ش ا   وم                                و
م                        ن و  ی عاودو ه ر ی و    اداری ، ما

ی ر ه  دوره    ٩١                         ور -        داد  ماه او
خ  ی ر ن :    بازن   ٩۶ھ

  
  

ه   دگان  ن  ، ا ر عاو رل ،  ه ،  د د ھایأت    تا
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  مقدمه
 بر قراري   اساسنامه و بمنظور 4به استناد ماده مجمع خيرين سالمت كشور  شهرستاني  /شعب استاني 

در كمك به  ارتباط و ايجاد تعامل پايدار و فراهم آوردن بستري مناسب جهت ايفاء نقش مؤثر خيرين
  با ضوابط و شرايط زير تشكيل مي گردد: ، كشورنظام سالمت در سطح 

  تعاريف  - 1ماده 
  كلمه اختصاري است كه بجاي مجمع خيرين سالمت كشور استفاده مي شود .مجمع :  - 
خيرين  مجمعشهرستان  /: كلمه اختصاري است كه بجاي شعبه استان شهرستان /استان مجمع - 

   . ميشوداستفاده  مناطقي كه داراي دانشگاه علوم پزشكي است و درسالمت كشور 
باشد كه به استناد  يسالمت كشور م نيرياز مجمع خ يسالمت شاخه ا نيريشعبه :شعبه مجمع خ  - 

را در سطح استان/شهرستان  يابالغ ينامه ها نيو آئ فياساسنامه مجمع ، اهداف ، شرح وظا 4ماده 
  . دينما ياتيبمرحله اجرا درآورده و عمل

امورات  يدانشگاه علوم پزشكفاقد  هايشهرستان دركه  به جمعي از افراد خير ن:شهرستاشوراي  - 
   شعبه مجمع را تحت نظارت استان عهده دار هستند اطالق ميگردد

  :نوع فعاليت - 2ماده 
درمان با  غير سياسي ، غير انتفاعي و غير دولتي بوده و در موضوع بهداشت و شعب كليه فعاليتهاي 

اين آئين نامه  فعاليت  رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران و اساسنامه مجمع و
  خواهد نمود .

  تابعيت : - 3ماده 
و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي  ندتابعيت جمهوري اسالمي ايران را دارشعب  

  .جمهوري اسالمي ايران اعالم مي دارند 
  مدت فعاليت: - 4ماده

  از شعب تابع مدت فعاليت مجمع ميباشد  هريك مدت فعاليت 
مي  باشد، تشكيل  زمينه فعاليت براي مجمع فراهم كه  شهرستانهائي استانها و كليه شعب در - 5ماده 
  گردد.مي

  
  

 نادر رياحی   یاريشهر  ینعليدکترحس  دکتر حسن امين لو 

  محمد آزاد  ی دکتر عباس مومن محمدرضا اعتماد يان 

    سيد عباس پورهاشمی

  

 مجمع خيرين سالمت كشور شهرستاني  /شعب استانيو نحوه فعاليت آيين نامه تشكيل 
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  عبارتند از :مجمع استان / شهرستان اركان     - 6ماده 

 شوراي خيرين  -

 هيأت مديره  -

 انبازرس -

ازبين  از سطح استان بوده كه عرصه سالمت  نفر از خيرين  15تعداد  حداقلشوراي خيرين متشكل از  - 7  ماده
   . منصوب ميگردند رئيس شوراي خيرين پس از تأييد مجمع با حكم  انتخاب ومعتمدين و  خيرين شناخته شده 

پس از تأييد مجمع با حكم و  از بين معتمدين و خيرين شناخته شده انتخاب : در شهرستانها شوراي خيرين  1تبصره 
  د .نرئيس شوراي خيرين  منصوب ميگرد

،در جهت به اجراء در آوردن مصوبات و  امه مجمع و اين آئين ن شورا موظف است در چار چوب اساسنامه - 8ماده 
  است ، اقدام نمايد دبيركل رسيده و مجمع تصويب هيئت مديره   مجمع  كه به سياستهاي

أي گيري رتشكيل مي گردد. در اين جلسه بانماينده استانداري   ومجمع اولين جلسه شورا با حضور نماينده  - 9ماده 
  انتخاب مي گردد. يك نفر دبيرك نفر نائب رئيس و ي رئيس ، وانبعن ، يكنفر اعضاءمخفي 

  صادر ميگردد.دبيركل مجمع  رئيس شورا ، توسط حكم  -  تبصره   
هرجلسه با حضور نصف به عالوه يك اعضاء در بار اول  تشكيل جلسه مي دهد  سالي دو بار شورا حداقل  - 10ماده 

گزارش جلسات حداكثر ظرف مدت  و رسمي خواهد بود . رسميت يافته و با حضور هر تعداد اعضاء در بار دوم تشكيل
  . گردديك هفته براي دبيركل مجمع  ارسال مي 

تبصره  ـ اكثريت الزم جهت اتخاذ تصميم شورا  نصف به عالوه يك آراء حاضرين در جلسه رسمي شورا  مي باشد مگر 
  . در خصوص انتخاب مديران يا بازرسان كه با رأي اكثريت نسبي خواهد بود 

 وظايف شورا عبارتند از  :  - 11ماده 

   مجمع به  اعالم و  ت مديره و بازرسان ( اصلي و علي البدل ) أـ انتخاب اعضاي هي 11-1

  انمديره و بازرسهيأت  ـ استماع و رسيدگي به گزارش 11-2

  به مجمع  شنهاديشعب و پ يكل يخط مش نييـ تع11-3

  جهت ارائه به مجمع رهيمد أتيه يشنهادهايرد پ اي ديو تائ يـ بررس 11-4

  
 نادر رياحی   یاريشهر  ینعليدکترحس  دکتر حسن امين لو 

  محمد آزاد  دکتر عباس مومنی  محمدرضا اعتماد يان 

    سيد عباس پورهاشمی
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  ـ تصويب ترازنامه و بودجه شعب 11-5

   االنتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها ـ تعيين روزنامه كثير 11-6

   مجمعبه مديره و بازرسان  هيأتعزل اعضاي پيشنهاد  ـ 11-7

  ـ تعيين حق عضويت 11-8

 مديره :  هيأت - 12ماده 

نفر عضو علي البدل  2نفر عضو اصلي و  7مديره اي مركب از  هيأتداراي  مجمع استان/شهرستان
تأئيد  از پس اي خيرينبا حداكثر آرا انتخاب و با حكم رئيس شوركه توسط شوراي خيرين  خواهد بود .

  د .نمنصوب مي گردطي مراحل قانوني  و مجمع

مديره با حضور بيش از نصف اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با  هيأتـ جلسات  1تبصره 
  اكثريت آراء حاضرين معتبر خواهد بود . 

عذر  مديره در جلسات ضروريست و غيبت هر يك از اعضاء بدون هيأتشركت اعضاي  ـ2تبصره 
لسه متناوب در طول سال در حكم استعفاي عضو ج 5جلسه متوالي يا  3تا موجه و بدون اطالع قبلي 

  غايب خواهد بود .

از تشكيل جلسه به صورت روز قبل  4لمديره مي بايست حداق هيأتـ دعوت از اعضاي  3تبصره 
  انجام پذيرد . كتبي

   ، انمديره يا بازرسهيأت  ر يك از اعضايدر صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از ه- 13ماده 

  مديره يا بازرس بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد هيأتعضو علي البدل براي مدت باقيمانده 

  نمود . 

شود و ورود  يكمتر از تعداد اعضاء اصل ليبازرسان به هر دل اي رهيمد أتيه يتعداد اعضا كهيدر صورت
و بازرسان  حسب مورد به  رهيمد أتين نشود انتخابات مجدد هآ ليموجب تكم زيالبدل ن ياعضاء عل

  . ديگرداعضاء برگزار خواهد  ماندهيتعداد باق ليبه صورت فوق العاده جهت تكم اي يصورت عاد

  

 نادر رياحی   یاريشهر  ینعليدکترحس  دکتر حسن امين لو 

  محمد آزاد  دکتر عباس مومنی  محمدرضا اعتماد يان 

    هاشمیسيد عباس پور
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 بابار تشكيل مي گردد بنا به ضرورت  2ماهي و مديره عالوه بر جلساتي كه بطور مرتب هيأت  - 14ماده 
  دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد .

يره مد هيأتنحوه تشكيل جلسه فوق العاده به موجب آئين نامه داخلي است كه به تصويب  تبصره ـ
  خواهد رسيد .

مديره در اولين جلسه اي كه بعد از انتخاب شدن تشكيل مي دهند از بين خود هيأت  اعضاي- 15ماده 
  خواهند نمود .  انتخابويك نفر خزانه دار رئيس يك نفر رئيس ، يك نفر نايب 

بين خود يا خارج مديره موظف است پس از تعيين سمتها ، حداكثر تا يك هفته از  هيأتـ  1تبصره 
درصورتيكه مديرعامل عضو  . نمايدمعرفي  مجمعبه  ويك نفر را به سمت مديرعامل انتخاب نموده 

  كند  هيات مديره نباشد در جلسات بدون داشتن حق راي شركت مي

شورا خيرين و تصويب  پس از تائيد  مديره در هر موقع مي تواند افراد فوق الذكر را  هيأت ـ2تبصره
  ز سمت هاي مذكور عزل كند .امجمع 

مديره تعريف  هيأتمديره در صورت لزوم مي تواند سمتهاي ديگري براي ساير اعضاي  هيأتـ 3تبصره
  نمايد .

 انجام خدمات برابر در و بوده افتخاري مجمع استان / شهرستان مديره هيأت در عضويت- 4تبصره
  . پرداخت نمي شود حقوقي شده

مديره براي هيأت  سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد اعضاء 2 مدت مديره براي هيأت- 16ماده  
  دوره هاي بعدي بالمانع است .

مجمع  بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه مجمع مديره نماينده قانونيهيأت - 17ماده 
   . به شرح ذيل مي باشد و اين آئين نامه 

  ، رسيدگي به حسابها ، پرداخت ديون و وصول مطالبات ، حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول

  بي، تعق يقانون فاتيانجام تشر ي، افتتاح حساب در بانكها ط  نيريخ يمصوبات شورا ياجرا 

و عزل آن  ليوك نييحكم و تع نييدر محاكم ، تع يمراحل قانون هيدر كل يو ثبت ي، ادار ييقضا اناتيجر
عامل  و در صورت  ريحقوق مد يو برقرار نييش (مصالحه) ، تعساز قياز طر ي، قطع و فصل دعاو

اعم از  گريهر شخص د  اي و  عامل ريبه مد  خود   اراتياز اخت يقسمت ايتمام  يواگذار و ضياقتضاء تفو
 نادر رياحی   یاريشهر  ینعليدکترحس  دکتر حسن امين لو 

  محمد آزاد  دکتر عباس مومنی  محمدرضا اعتماد يان 

    يد عباس پورهاشمیس
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ت مديره واگذار أبه هي و اين آئين نامه  يا حقيقي با حق توكيل و ساير وظايفي كه بر اساس اساسنامه يحقوق
در مورد نقل و  انجام و ت مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداندأگرديده ، به طور كلي هي

  مي باشد پس از تصويب مجمع انجام دهد . ئيد  شوراي خيرين تامنقول كه مستلزم  غير انتقال اموال

 هيأتبه منظور انتخابات شوراي خيرين ماه قبل از پايان تصدي خود ، از  3مديره موظف است هيأت  همچنين
، زمان و مكان شوراي خيرين بايد دستور كار  دعوت مديره قبل از  هيأتمديره و بازرس جديد دعوت نمايد . 

روز قبل از پايان تصدي خود  40و حداقل مجمع رسانده را به تأييد  جديد  داوطلبينفهرست اسامي  برگزاري و
  اعالم نمايد . جهت اقدامات الزم  مجمعنتيجه انتخابات را به 

و با امضاي آن شعب را مطالعه، اساسنامه مجمع و آيين نامه /شهرستان  استانمجمع مديرههيأت- 18ماده 
  . گردندد آن ملتزم ميبه رعايت مفا

هيأت مديره و تأييد دبيركل مجمع و ابالغ ء وتشكيل اعضاانتخاب با مجمع استان /شهرستان  رسميت -19ماده
  گردد .آغاز مي /شهرستان  آن به استان

  مديرعامل - 20ماده

 2 مدتدبيركل مجمع به حكمو بامديرههيأتپيشنهاد اعضايبهمجمع استان/شهرستانمديرعامل  
  انتخاب و منصوب ميگردد.سال

  مديرعامل نمي تواند رئيس هيأت مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم اعضاي شوراي خيرين تبصره ـ 

  باشد: وظايف مديرعامل بشرح ذيل ميـ  21ه ماد

  حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول -21-1
  پيگيري پرداخت و وصول مطالبات -21-2
 مالي شعبه تائيد اسناد -21-3

 پيگيري و اجراي مصوبات هيأت مديره-21-4

نفر بنحوي كه حق برداشت با دو امضاء بشرح ذيل باشد: الف) امضاي  3افتتاح حساب بانكي با امضاي - 21-5
اعضاي هيأت مديره با اولويت  ازنفر يك ويا امضاي  خزانه دار  ثابت مديرعامل  ب)  امضاي متغير با امضاي

 ه رئيس هيأت مدير

 پيگيري كليه امور قضائي ، مالياتي ، ثبتي و اداري مربوطه در كليه مراحل قانوني در محاكم-21-6

  تعيين داور ، وكيل و عزل آنها و حل و فصل دعاوي از طريق سازش- 21-7
  

 نادر رياحی   یاريشهر  ینعليدکترحس  دکتر حسن امين لو 

  آزادمحمد   دکتر عباس مومنی  محمدرضا اعتماد يان 

    سيد عباس پورهاشمی
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تفويض و واگذاري قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با  - 21-8
 تصويب هيأت مديره 

 پيشنهاد فروش اموال غيرمنقول به هيأت مديره - 21-9

ت مديره بمنظور پيشنهاد برنامه هاي اجرايي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت شعبه  به هيأ - 21-10
 تأييد . 

به هيأت مديره  مجمع استان / شهرستانارائه  گزارشات مالي و عملكرد دوره هاي سه ماهه  21-  11
  مجمع جهت تائيد و ارسال  به 

به هيأت مديره جهت تائيد  بر اساس مورد نياز  بكارگيري نيروها و مشاورين پيشنهاد  21-  12
 دستورالعمل مربوطه 

رگيري ، تعيين حقوق ، عزل و اخراج نيروي انساني مورد نياز در راستاي اجراي برنامه هاي بكا - 21– 13
  مصوب هيأت مديره  براساس ضوابط و دستور العمل مربوطه

  پيشنهاد برنامه و بودجه ساليانه  به هيأت مديره جهت ارائه به شوراي خيرين - 21-14

  و مطلوب به هيأت مديره براي بهبود و تسهيل در امور مطالعه و بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب- 21-15

  هماهنگي و همكاري با معاونت هاي مجمع در ارائه و  ارسال گزارش هاي درخواستي  - 21-16

معاونت   يبا هماهنگ يو استان يمل يطرح ها يبا اجرا يمردم يتالش در جهت جذب كمكها- 21-17
  عرصه سالمت نيريبانك اطالعات خ هيهمجمع  و اقدام  نسبت به ت يمردم يمشاركت ها

  مجمع يامور استانها يمعاونت  هماهنگ يبا هماهنگ يمنطقه ا ينارهايجلسات و سم يبرگزار - 21-  18

  رهيمد اتيه يمحوله از سو فيوظا ريسا - 21-19

  بازرسان  - 22ماده  

باشد كه توسط  علي البدل مي نفر بازرس كيداراي دو نفر بازرس اصلي و  مجمع استان /شهرستان 
  شوراي خيرين انتخاب و با حكم رئيس شورا براي مدت يك سال منصوب مي شوند .

  : انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بالمانع است 1تبصره 
  

 نادر رياحی   یاريشهر  ینعليدکترحس  دکتر حسن امين لو 

  محمد آزاد  دکتر عباس مومنی  محمدرضا اعتماد يان 

    یسيد عباس پورهاشم
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: انتخاب بازرس شعب مانع ازاعزام بازرس و يا بازرسين توسط مجمع جهت بازرسي امور مربوط  2تبصره
  به شعب نخواهد بود .

  بعنوان بازرس انتخاب شوند :  اشخاص ذيل نمي توانند – 23ماده  
و يا بعضًا كسانيكه به علت ارتكاب جرم و به موجب حكم قطعي دادگاه ازحقوق  اجتماعي كًال - 23ـ 1

  محروم  شده باشند .
  مديران و مديرعامل شعبه . - 23ـ 2
  اقرباي سببي و نسبي مديران و مديرعامل تادرجه سوم از طبقه اول و دوم. - 23ـ3 

  . 2همسر اشخاص مذكور در بند  - 23ـ 4

  وظايف و اختيارات بازرسان به قرار زير است:   - 24ماده 
بازرسي و نظارت مستمر بر اجراء و انطباق نحوه اداره امور شعب  با اساسنامه و آيين نامه ها و  - 24ـ1

  مقررات داخلي .

رسيدگي به كليه حساب ها و دفاتر و اوراق و اسناد و مدارك مالي و درآمدها و دارايي هاي  - 24ـ2
  نقدي وغير نقدي  و اوراق بهادار .

نحوه اداره امور شعب  و تخطي از حدود اساسنامه و آيين نامه ها و اعالم كتبي تخلفات در  - 24ـ 3
  مقررات به رئيس هيأت مديره و شوراي خيرين .

، ترازنامه ، بودجه سال پيش ،   رهيمد اتيبررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش هاي ساالنه ه- 24ـ 4
در اختيار مجمع   رهيمد اتيصورت دارايي و همچنين درباره صحت مطالب و اطالعاتي كه توسط ه

  گذاشته مي شود.
  ساير تكاليف قانوني پيش بيني شده براي بازرسي قانوني . 24-5
  : بازرس مي تواند بدون داشتن حق رأي در جلسات هيئت مديره شركت كند . 1تبصره

رسي در :  كليه اسناد و مدارك در هر زمان بدون قيد و شرط بوسيله مديرعامل شعبه  بايد جهت بر 2تبصره
  دسترس بازرس قرار گيرد . 

  عبارتند از : شهرستان شوراي اركان    -25ماده 
 شورا رئيس   - 

 خزانه دار  - 

  
 نادر رياحی   یاريشهر  ینعليدکترحس  دکتر حسن امين لو 

  محمد آزاد  دکتر عباس مومنی  محمدرضا اعتماد يان 

    سيد عباس پورهاشمی
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بوده  شهرستان نفر از خيرين عرصه سالمت  از سطح   9ل ازحداقل تعداد متشكشهرستان شوراي   -26 ماده
با استان  مجمع هيأت مديره  نتخاب و پس از تأييد از بين معتمدين و خيرين شناخته شده شهرستان اكه 

  حكم رئيس شوراي خيرين منصوب ميگردند . 
اين آئين نامه  ،در جهت به اجراء در موظف است در چار چوب اساسنامه مجمع و  شهرستان شوراي  -27ماده 

  استان اقدام نمايد  هيئت مديره  مجمع    و آوردن مصوبات و سياستهاي مجمع
تشكيل مي فرمانداري و نماينده  استانبا حضور نماينده مجمع  شهرستان  شوراياولين جلسه  -28ماده 

انتخاب مي يك نفر بعنوان نائب رئيس  گردد. در اين جلسه بارأي گيري مخفي اعضاء ، يكنفر بعنوان رئيس ،
   گردد.

  صادر ميگردد رئيس شوراي خيرين استان، توسط  شهرستان شوراي حكم رئيس  - 1تبصره  
بار  تشكيل جلسه مي دهد و گزارش جلسات را حداكثر هرماه يكحداقل شهرستان شوراي  - 29ماده    

  دارد .ارسال مي  استان  مجمع مديرعامل ظرف مدت يك هفته براي 
نصف به عالوه يك آراء حاضرين در  شهرستان شوراي ـ اكثريت الزم جهت اتخاذ تصميم 1تبصره 

كه با رأي اكثريت نسبي خواهد بود .  شورا  رئيسجلسه رسمي شورا  مي باشد مگر در خصوص انتخاب 
تشكيل  (ده) روز 10در صورتي كه در دعوت نخست اكثريت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل 

  و با هر تعداد از اعضاي حاضر ، جلسه رسميت خواهد يافت .
در جلسات ضروريست و غيبت هر يك از اعضاء بدون  شهرستان شوراي شركت اعضاي  ـ2تبصره 

جلسه متناوب در طول سال در حكم استعفاي  5جلسه متوالي يا  3عذر موجه و بدون اطالع قبلي تا 
  عضو غايب خواهد بود .

 عبارتند از  :  شهرستان شوراي وظايف  - 30ماده 

  استانو اعالم  به مجمع    شورا رئيس ـ انتخاب  30-1
  مديراجرايي  ـ استماع و رسيدگي به گزارش  30-2
  نياز سنجي با همكاري شبكه بهداشت ودرمان شهرستان ـ 30-3
  ستان ا جهت ارائه به مجمع ير اجرايي دمـ بررسي و تائيد يا رد پيشنهادهاي  30-4
  شهرستان  شوراي ـ تصويب ترازنامه و بودجه  30-5
  تالش براي جذب مشاركتهاي مردم خير  در راستاي اهداف مجمع  - 30-6
عضو ، شهرستان شوراي در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي - 31ماده 

  انتخاب ميگردد 26جايگزين با رعايت شرايط مندرج در ماده 
س نادر رياحی   یاريشهر  ینعليدکترحس  ن امين لو دکتر حس

د  محمد آزاد  دکتر عباس مومنی  محمدرضا اعتماد يان 

س    سيد عباس پورهاشمی
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بار تشكيل مي گردد يكبر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل ماهي عالوه  شهرستان شوراي  - 32ماده 
  تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد . رئيس شورا  ا دعوت كتبي يا تلفني ببنا به ضرورت 

ـ نحوه تشكيل جلسه فوق العاده به موجب آئين نامه داخلي است كه به تصويب هيأت مديره تبصره 
  خواهد رسيد .مجمع استان 

موظف است پس از تعيين سمتها ، حداكثر تا يك هفته از بين خود يا شهرستان  شوراي - 33ماده 
  معرفي نمايد .  استان  انتخاب نموده و به مجمع  مدير اجرايييك نفر را به سمت از مجموعه خارج 

اي شورپس از تائيد را مدير اجرايي در هر موقع مي تواند  مجمع استان  ـ هيأت مديره1تبصره
  از سمت مذكور عزل كند . شهرستان 

تعريف  شورادر صورت لزوم مي تواند سمتهاي ديگري براي ساير اعضاي  شهرستان شوراي ـ 2تبصره
  . نمايد

افتخاري بوده و در برابر خدمات انجام شده حقوقي پرداخت  شهرستان شوراي عضويت در - 3تبصره
  نمي شود . 

سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد اعضاء براي دوره  2براي مدت  شهرستان شوراي  - 34ماده 
  هاي بعدي بالمانع است .

بوده و وظايف و اختيارات آن  استان  مجمع هيات مديره  نماينده قانوني شهرستان شوراي  - 35ماده 
  در چارچوب اساسنامه مجمع و اين آئين نامه  به شرح ذيل مي باشد . 

ير منقول ، رسيدگي به حسابها ، پرداخت ديون و وصول مطالبات ، حفظ و حراست اموال منقول و غ
،پيش نهاد  ، افتتاح حساب در بانكها طي انجام تشريفات قانوني  استان  اجراي مصوبات شوراي خيرين

تعقيب جريانات قضايي ، اداري و  ، و تعيين حقوق و مزاياي ايشان  مدير اجرايي به هيات مديره استان
ساير وظايفي كه بر اساس انجام  و پس از تفويض مجمع استان  مراحل قانوني در محاكمثبتي در كليه 

  است  واگذار گرديده شهرستان اساسنامه و اين آئين نامه  به شوراي 

هيأت مديره مجمع استان ماه قبل از پايان تصدي خود ، از  3موظف است  شهرستان شوراي همچنين 
  نمايد  درخواست  شهرستان  شورايب انتخا ر درهت حضوجمعرفي نماينده به منظور

س نادر رياحی   یاريشهر  ینعليدکترحس  دکتر حسن امين لو 

د  محمد آزاد  دکتر عباس مومنی  محمدرضا اعتماد يان 

س    سيد عباس پورهاشمی
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رعايت مفاد  هاو با امضاي آنشعب را مطالعه، اساسنامه مجمع و آيين نامهشهرستان  شوراي - 36ماده 
  . گردندرا ملتزم مي هاآن

با تصويب اعضاي هيأت مديره استان و تأييد  ن براي اولين بارشهرستااي رفعاليت شورسميت - 37ماده
  گردد .آغاز ميدبيركل مجمع و ابالغ آن به استان 

   مدير اجرايي - 38ماده
مديرعامل و حكم  هيات مديره استان تائيد و باشهرستان شوراي پيشنهاد اعضايبهمدير اجرايي  

  انتخاب و منصوب ميگردد.سال 2مدت به استان 
باشد مگر با شورا نمي تواند رئيس مدير اجرايي  در صورت عضويت در شوراي شهرستان  تبصره ـ 

   شهرستان  شوراييب سه چهارم اعضاي تصو
  باشد: بشرح ذيل ميمدير اجرايي  وظايف ـ  39ه ماد

  »  شهرستان  در اختيار« حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول - 39-1
 پيگيري پرداخت و وصول مطالبات - 39-2

 تائيد اسناد مالي  - 39-3

  يره استان و هيأت مد شهرستان شوراي پيگيري و اجراي مصوبات - 39-4
نفر بنحوي كه حق برداشت با دو امضاء بشرح ذيل باشد: الف)  3افتتاح حساب بانكي با امضاي - 39-5
  شهرستان شوراي رئيس  ء) امضاج  ب)  امضاء خزانه دارمدير اجرايي   ثابت ءامضا

 در محاكمپيگيري كليه امور قضائي ، مالياتي ، ثبتي و اداري مربوطه در كليه مراحل قانوني - 39-6

بمنظور  شهرستان شوراي پيشنهاد برنامه هاي اجرايي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت  به  - 39-7
  تأييد .
جهت تائيد و ارسال  شهرستان  شورايارائه  گزارشات مالي و عملكرد دوره هاي سه ماهه به  -  39-8

 استانبه مجمع  

جهت تائيد  بر اساس دستورالعمل  شهرستان شوراي پيشنهاد بكارگيري نيروها و مشاورين به  -  39-9
 مربوطه 

شوراي تعيين حقوق نيروي انساني مورد نياز در راستاي اجراي برنامه هاي مصوب وبكارگيري  - 39-10
  براساس ضوابط و دستور العمل مربوطه شهرستان 

   مع استان مججهت ارائه به  شهرستان  شورايشنهاد برنامه و بودجه ساليانه  به پي- 39-11
س نادر رياحی   یاريشهر  ینعليدکترحس  دکتر حسن امين لو 

د  محمد آزاد  دکتر عباس مومنی  محمدرضا اعتماد يان 

س    سيد عباس پورهاشمی
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  براي بهبود و تسهيل در امورو بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب و مطلوب مطالعه - 39-12
   شوراي شهرستان ساير وظايف محوله از سوي  - 39-13

   خزانه دار – 40ماده  
رئيس هيات وحكم و  هيات مديره استان تائيد و باشهرستان شوراي پيشنهاد اعضايبهخزانه دار

  ميگرددشهرستان منصوب شوراي مالي بمنظور كنترل و نظارت برامورمديره 
   شهرستان شوراي  مجمع استان /شهرستان و امور مالي اداري -41ماده 
از خود را هايي مستقل بوده و بايستي هزينهاز نظر مال شهرستان شوراي  و مجمع استان /شهرستان -41-1

  تأمين نمايند  ع استان / شهرستان كمكهاي خيرين و نيكو كاران و مناب

از هر محلي كه باشند، منحصرًا صرف امور شهرستان شوراي  و مجمع استان /شهرستان درآمدهاي - 41-2
  در  همان محل مي گردد شوراي شهرستان ومجمع استان /شهرستان   ناظر به اهداف و خط مشي هاي

ي خيرين باشورا شوراي شهرستان  و مجمع استان /شهرستانو هزينه هاي جاري  تأمين سرمايه اوليه-41-3
و گيرندگان كمك ( دانشگاه علوم پزشكي  ومراكز  بوده كه كليه  مبالغ آن توسط افراد خيّرو نيكوكار  محل آن 

  تأمين ميگردد .خيريه .....)
ميتوانندازمحل كمكهاي نقدي وغيرنقدي به سرمايه خود شوراي شهرستان  و مجمع استان /شهرستان تبصره :

  بيافزايند 
بايد با توجه به مواد اساسنامه و شوراي شهرستان و مجمع استان /شهرستان هزينه هاي درآمدها و  - 41-4

  اين آئين نامه و طبق اصول حسابداري و قانون تجارت در دفاتر قانوني ثبت گردد .

سال مالي از اول فرودين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ميشود ، مگر در سال -41-5
  س كه ابتداي سال مالي تاريخ تأسيس خواهد بود .اول تأسي

به شوراي  پس از تصويب هيات مديره استان هاي هرسال مالي بايد تا آخر خرداد ماه تهيه و صورت - 41-6
  ارائه گردد . ارائه تا پس از بررسي و تائيد آن به مجمع استان خيرين
 ششهاي اداري و مالي خود را در پايان هر   گزارش دوره اي فعاليت مي بايستي  شهرستان  شوراي  - 41-7
 ارسال نمايند. استان مجمعماه به 

افتتاح، و شهرستان  استان/ به منظور تسريع درانجام امور محوله ،حساب جاري مورد نياز در بانك هاي-41-8
  همين آئين نامه  خواهد بود. 39و 21مواد 5حق برداشت از حساب مذكور با رعايت بند 

  
 نادر رياحی   یاريشهر  ینعليدکترحس  امين لو  دکتر حسن

  محمد آزاد  دکتر عباس مومنی  محمدرضا اعتماد يان 

    سيد عباس پورهاشمی
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كه از طريق عقود شرعي از قبيل  شهرستانو شوراي مجمع استان /شهرستان  يكليه اموال و دارايي ها- 41-9
و   مجمع استان /شهرستانن به بعد به تملك  درآمده و يا به وسيله : وقف ، صلح ، هبه و امثال آن سابقًا و از اي

 باقيمانده و تصميم در خصوص آنان ايجاد و احداث شده  و ميشود كماكان در مالكيت  شوراي شهرستان
  بر اساس مفاد اساسنامه  مجمع خواهد بود . آن

ت . مگر در مورد پست افتخاري اس و شوراي شهرستان  مجمع استان /شهرستان خدمت در- 41-10
هايي كه بنا به داليل اداري و تشكيالتي و يا به موجب قوانين و مقررات كادر ثابت و حقوق بگير الزم 

  داشته باشد .

امور استخدامي كاركنان اداري ثابت و حقوق بگير تابع قانون كار و قوانين و مقررات سازمان - 41-11
  تامين اجتماعي است

مربوط به اموراداري ، مالي ، معامالتي و استخدامي توسط مجمع تهيه وجهت آئين نامه هاي - 41-12
  ابالغ خواهد شد . /شهرستانها اجرا به كليه استانها

شهرستان و شوراي  مجمع استان /شهرستانمجمع از نظر سايت الكترونيكي و اطالع رساني  - 41-13
  را پشتيباني خواهد نمود.

داراي سربرگ ، مهر و آرم مخصوص خواهد بود  وراي شهرستان وش مجمع استان /شهرستان - 41- 14
  كه متن آن  از طريق مجمع تهيه خواهدشد ودر اختيار قرار ميگيرد

درحفظ و حراست ازمهر و آرم  و شوراي شهرستان  مجمع استان /شهرستانهيأت مديره  تبصره ـ
  مسئوليت قانوني دارد 

سراسر كشور بستگي و شوراي شهرستان هاي  هرستانمجمع استان /شادامه كار و فعاليت  - 41-15
 شوراو شعب موضوع شامل تمامي لذا درصورت انحالل مجمعداشته ،مستقيم به اداره فعاليت مجمع  

                            نيزخواهدبودها

ل ميشوند؛ به كه طبق ضوابط منح و شوراهايي مجمع استان /شهرستانتصفيه حسابهاي امر  تبصره:
  انجام خواهد شدمجمع اساسنامه  39موجب مقررات ماده 

خواهد  به مواردي كه در اين آئين نامه پيش بيني نشده است بر اساس اساسنامه مجمع عمل - 41-16
 .شد 

    42ماده
مديره مجمع به  هيأت  /  /  مورخ جلسهبند در  71تبصره و  27ماده و  42اين آئين نامه مشتمل بر 

  تصويب رسيد .
  

 نادر رياحی   یاريشهر  ینعليدکترحس  تر حسن امين لو دک

  محمد آزاد  دکتر عباس مومنی  محمدرضا اعتماد يان 

    سيد عباس پورهاشمی
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