
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

    بخشبخشبخشبخش    يييياسالماسالماسالماسالم    ييييشوراشوراشوراشورا    ييييمالمالمالمال    امورامورامورامور    وووو    ييييداخلداخلداخلداخل    انتخاباتانتخاباتانتخاباتانتخابات    الت،الت،الت،الت،ييييتشكتشكتشكتشك    يييييييياجرااجرااجرااجرا    نامهنامهنامهنامه    ننننييييييييآآآآ

 

 انتخاب و كشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشك قانون يجا به اختصار تيرعا جهت نامه نييآ نيا در -1 ماده

 يشورا هيانتخاب حوزه و بخش ياسالم يشورا نيعناو يبجا و »كشور ياسالم يشوراها قانون« عبارت 1/3/75 مصوب شهرداران

 . شود يم استفاده »بخش« و »شورا« يها كلمه از بيترت به بخش ياسالم

        شوراشوراشوراشورا    التالتالتالتييييتشكتشكتشكتشك    وووو    ييييداخلداخلداخلداخل    امورامورامورامور

 كه يخيتار در خود متبوع يروستا ياسالم يشورا ياعضا يسو از انتخاب از پس هفته كي ظرف موظفند شورا ياعضا - 2 ماده

 ياسالم يشوراها منتخب ندگانينما از سوم دو حداقل حضور و عضو نيتر مسن استير به دينما يم اعالم يكتب بطور بخشدار

 . ندينما انتخاب را شورا سهيرئ أتيه خود نيب از و دهند جلسه ليتشك بخشدار و ييروستا

 اعضاء يسو از سال دو مدت يبرا كه. باشد يم يمنش كي حداقل و سيرئ بينا س،يرئ از عبارت شورا در اعضاء سمت - 3 ماده

 . شوند يم انتخاب

 يشورا از او تيعضو سلب باعث ربط،يذ يروستا ياسالم يشورا از بخش ياسالم يشورا عضو هر تيعضو سلب - 4 ماده

 . شد خواهد زين بخش ياسالم

 يو خروج افتني تيقطع از پس هفته كي مدت ظرف حداكثر موظفند شوند يم خارج شورا تيعضو از كه يافراد اي فرد - 5 ماده

 . دارند افتيدر ديرس و داده ربطيذ يبخشدار ليتحو را خود تيعضو كارت شورا، از

 . شد خواهد شورا سيرئ ليتحو بخشدار، توسط شورا يرسم كار به شروع از هفته كي ظرف حداكثر شورا، مهر - 6 ماده

 .ندارند را عضو ريغ و عضو از اعم انيريسا به خود اراتياخت ضيتفو حق شورا، ياعضا - 7 ماده

        شوراشوراشوراشورا    سسسسييييرئرئرئرئ    ففففييييوظاوظاوظاوظا

 شورا، يمال و يادار امور تيمسئول از عبارتست او فيوظا و باشد يم يرأ حق كي يدارا اعضاء ريسا مانند شورا سيرئ - 8 ماده

 در شركت جهت اعضاء از دعوت لزوم، صورت در و شورا العاده فوق و يعاد جلسات اداره و زمان نييتع شورا، بودجه ميتنظ

 درخواست ،يدعو اقامه و ريغ مقابل در شورا منافع و حقوق از دفاع مصوبات، يريگيپ يبرا اعضاء نيب كار ميتقس جلسات،



 و بخش حوزه ييروستا ياسالم يشوراها با يهماهنگ جاديا شورا، مكاتبات و اسناد كردن مهر و امضاء اعضاء، از كار گزارش

 . يياجرا يدستگاهها ريسا و يبخشدار ،يدهدار با شورا نيب ارتباط

 . دهد يم انجام شورا سيرئ بينا را او فيوظا شورا، سيرئ حضور عدم صورت در -تبصره

        شوراشوراشوراشورا    انانانانييييمنشمنشمنشمنش    اااايييي    ييييمنشمنشمنشمنش    ففففييييوظاوظاوظاوظا

 هيته آن، يگذار شماره و ثبت ها، نامه متن هيته صورتجلسات، نيتدو و هيته از عبارت شورا انيمنش اي يمنش فيوظا - 9 ماده

 تيمسئول ليقب از شورا يدار خزانه امور انجام شورا، محل در صورتجلسات و دفاتر ينگهدار و حفظ و شورا عملكرد گزارش

 صورت ضبط و ثبت شورا، يمال يصورتها ميتنظ آن، متمم اي اصالح و بودجه ميتنظ در شورا سيرئ با يهمكار شورا، يحسابدار

 يمال سال هر انيپا در يموجود و ها نهيهز درآمدها، ليقب از شورا يمال يتهايفعال از هياول يحسابرس و شورا يهاييدارا و اموال هيكل

 . باشد يم يافتيدر يفرمها طبق بر

 . شود يم انجام شورا سيرئ بينا توسط آنان فيوظا شورا انيمنش اي يمنش بتيغ صورت در -تبصره

 . بود خواهد معتبر موافق يرأ 3 با حداقل آن ماتيتصم و شود يم ليتشك عضو 4 حداقل حضور با شورا جلسات - 10 ماده

 مناسب و مشخص مكان در ديبا شورا اموال و مدارك و اسناد دفاتر، ينگهدار و حفظ نيهمچن و شورا جلسات ليتشك - 11 ماده

 . شود نييتع بخش يشورا يهماهنگ با و

  .شود يم ليتشك دوبار يماه مستمر بطور شورا جلسات - 12 ماده

 ليتشك اعضاء از نفر سه اي و شورا سيرئ بخشدار، فرماندار، شنهاديپ با شورا ياضطرار و العاده فوق جلسات از،ين صورت در و

 . شد خواهد

 صيتشخ يضرور يموضوعات اي موضوع نهيزم در را ييروستا ياسالم يشوراها از ينظرخواه اي و اطالع شورا هرگاه - 13 ماده

 . دينما يعموم جلسه ليتشك به اقدام تواند يم دهد

 جنبه كه شورا يآت يها برنامه نيهمچن و ساالنه يتهايفعال تواند يم ربطيذ يبخشدار دييتأ و نظام مصالح تيرعا با شورا - 14 ماده

 . برساند روستاها ياهال اطالع به ممكن ليوسا با دارد يعموم

 يكتب يتقاضا اي و اعضاء از كي هر درخواست س،يرئ صيتشخ با شورا در طرح قابل مختلف موضوعات اي موضوع - 15 ماده

 . رديگ يم قرار شورا كار دستور در روستا و بخش در مند فهيوظ يدولت يدستگاهها ريسا اي و ربطيذ بخشدار اي فرماندار

 ب،يغا و حاضر ياعضا ياسام جلسه، هر كار دستور و خيتار آن در كه شود ميتنظ يا گونهه ب ديبا شورا صورتجلسات - 16 ماده

 مطروحه مطالب رئوس همراه به نيحاضر و نيمدعو ياسام بحث، مورد موضوعات از كي هر به اعضا يمنف و مثبت يآرا تعداد

 . باشد آمده مصوبات يتمام و جلسه در

 . ندينما مهر اي و امضاء را شورا صورتجلسات ليذ ديبا حاضر ياعضا هيكل -1 تبصره

 . ندينما مهر اي و انگشت امضاء، را صورتجلسات ليذ توانند يم شورا صيتشخ صورت در حاضر نيمدعو -2 تبصره



 و سوابق وستيپ به ازين صورت در و جلسه آن در خود مصوبات هيكل از يا نسخه جلسه هر انيپا در است موظف شورا - 17 ماده

 گريد يدستگاهها به مربوط كه يمصوبات از يا نسخه نيهمچن. دارد ارسال ربطيذ يبخشدار اطالع جهت را گريد ديمف مطالب

 . دينما ارسال دستگاه آن به را است

 نسخه دو در يافتيدر يفرمها طبق را خود انهيسال كار گزارش سال هر نيفرورد دوم مهين انيپا در است موظف شورا - 18 ماده

 . دينما ينگهدار و ثبت شورا يگانيبا در سابقه بعنوان را دوم نسخه و محل يبخشدار اطالع جهت را اصل نسخه و ميتنظ

 نامه موضوع و رندهيگ كامل نام شورا، دفتر در ثبت شماره خ،يتار يدارا يافتيدر يفرمها طبق ديبا شورا مكاتبات يتمام - 19 ماده

 و ارسال محل يبخشدار جهت دوم نسخه و نظر مورد سازمان اي اداره يبرا اول نسخه و شود ميتنظ نسخه سه در حداقل و باشد

 . شود ينگهدار شورا يگانيبا در سابقه عنوان به سوم نسخه

 سيرئ بينا او بتيغ صورت در و سيرئ يامضا و شورا مهر به ممهور و يرسم سربرگ در ديبا شورا مكاتبات يتمام - 20 ماده

 . باشد شورا

 از تر نيمسئول با مكاتبه به ازين صورت در و دينما مكاتبه ماًيمستق شهرستان سطح تا يياجرا نيمسئول با تواند يم شورا - 21 ماده

 . دينما اقدام محل يفرماندار قيطر

 و يافتيدر يها نامه و جلسات در اعضا ابيغ و حضور و صورتجلسات ثبت جهت ييمجزا دفاتر يدارا ديبا شورا - 22 ماده

 . باشد مربوطه يدستورالعملها طبق ،يارسال

 به مربوط يياجرا مسئوالن مزبور مدت ظرف در آنكه مگر. اجراست قابل ابالغ خيتار از روز 10 از پس شورا مصوبات - 23 ماده

 اختالف حل أتيه نظر. شد خواهد عمل كشور ياسالم يشوراها قانون 80 ماده طبق بر صورت نيا در كه ندينما اعتراض مصوبه

 اعالم را خود نظر روز 15 مدت ظرف استان اختالف حل أتيه چنانچه. است االجراء الزم و يقطع مصوبه رد اي دييتأ بر يمبن استان

 . گردد يم االجراء الزم مصوبه ديننما

 و زمان نييتع با و يكتب دعوتنامه يط تواند يم شورا جلسات، در مربوطه دهداران اي و بخشدار حضور به ازين صورت در - 24 ماده

 . باشند يم مزبور جلسه در شركت به موظف دهداران از كي هر اي بخشدار و آورد بعمل دعوت شركت، جهت جلسه كار دستور

 درخواست يط تواند يم شورا موجه عذر بدون جلسه در شركت از دهداران از كي هر اي و بخشدار يخوددار صورت در -تبصره

 ربطيذ مقام از را يو خيتوب درخواست مجدد تكرار صورت در و ديبنما را دهدار اي و بخشدار به تذكر يتقاضا تر مقام از يكتب

 . بكند

 ضرورت و كار دستور زمان، شامل جلسه، ليتشك بر يمبن شورا ربطيذ بخشدار اي و فرماندار يكتب درخواست صورت در - 25 ماده

 . باشد يم العاده فوق جلسه يبرگزار به موظف شورا جلسه، ليتشك

 كار دستور در كه يموضوعات اي موضوع نهيزم در مشورت منظور به توانـد يم خود تيمسئول با و ازين صورت در شورا - 26 ماده

 . دينما يهمكار به دعوت عضو ريغ اشخاص اي شخص اي و ربطيذ يدولت يدستگاهها ندهينما از است داده قرار خود

 دينما درخواست يدولت يسازمانها و ادارت دستگاهها، از را ازين مورد اطالعات خود فيوظا با ارتباط در تواند يم شورا - 27 ماده

 . آورد خواهند عمل به را الزم يهمكار سازمانها و ادارات آن و



 طول در كه ييها برنامه و طرحها تها،يفعال هيكل از يصورت خود، يقانون مدت يانقضا از قبل ماه كي است موظف شورا - 28 ماده

 و ارسال ربطيذ يبخشدار يبرا را اول نسخه و هيته نسخه دو در دارد اجراء دست در اي و است گذارده اجرا به يقانون تيفعال دوره

 . دينما ينگهدار شورا سوابق در ثبت يبرا را آخر نسخه

 از پس جلسه نياول در است موظف شورا شود، خارج شورا تيعضو از يليدال به بنا اعضاء از كي هر كهيصورت در - 29 ماده

 آراء احتساب با البدل يعل ياعضا از يبخشدار تا دهد گزارش كتباً محل يبخشدار به را مراتب عضو، آن خروج افتني تيقطع

 را شورا در ديجد عضو سمت از اطالع و ييشناسا كارت صدور مانند ازين مورد مراحل يط و جلسات در شركت به دعوت آنان

 . ديبنما

 حضور و بخشدار يهماهنگ با يا جلسه در ديبا شورا باشد آن سيرئ بينا و سيرئ شورا از شده خارج عضو كهيصورت در - تبصره

 . دينما انتخاب سهيرئ أتيه ماندهيباق مدت يبرا را سيرئ بينا اي سيرئ ،يو

 به( موجه عذر داشتن بدون كسالي طول در* يرمتواليغ جلسه دوازده اي و يمتوال جلسه 6 از شيب يعضو هرگاه - 30 ماده

 82 ماده موضوع استان، اختالف حل أتيه به يو تيعضو سلب يبرا موضوع نكند شركت شورا جلسات در) شورا صيتشخ

 . شد خواهد ارجاع كشور ياسالم يشوراها قانون

 امور 23/4/65 مصوب مزبور يشوراها انتخابات و يكشور ياسالم يشوراها التيتشك قانون اصالح قانون 10 ماده به توجه با*

  .يمال

 . باشد دهيرس شورا بيتصو به قبل از ديبا آن يحسابها از برداشت و شورا توسط يمال تيفعال هرگونه - 31 ماده

 پرداخت به يردولتيغ و يدولت مؤسسات و يحقوق و يقيحق اشخاص ريسا و ياهال ليتما صورت در تواند يم شورا - 32 ماده

 . دينما افتيدر افته،ي افتتاح يحسابها به زيوار قيطر از را كمكها نيا شورا، يطرحها و ها برنامه ياجرا يبرا بالعوض، كمك

 و شورا ارياخت در اموال زمرة در يرنقديغ يكمكها و زيوار شده نييتع يحسابها به ياهال يسو از ديبا يم ينقد يكمكها -  تبصره

 . شود ثبت افتيدر بدو در شده منظور مصارف ريسا اي

 يكمكها صيتخص صورت در ،ياهال از يافتيدر عوارض مردم، بالعوض يكمكها از اعم شورا يدرآمدها يتمام - 33 ماده

 قالب در و ساالنه بودجه بصورت قبالً كه ييها برنامه طبق بر ديبا يافتيدر يفهايرد ريسا و يعمران يها برنامه ياجرا يبرا يدولت

 و عمران مصرف به مربوطه مقررات و نيقوان تيرعا با و است دهيرس شورا بيتصو به يجار مصارف اي و يعمران يطرحها

 . برسد بخش يروستاها يآبادان

 به الحاق صورت به تواند يم شورا ساالنه، بودجه بيتصو از پس و سال اميا يط در ديجد برنامه ياجرا به ازين صورت در - تبصره

 . دينما اجرا و ميتنظ را برنامه آن ساالنه، بودجه

 يقانون تيفعال دوره هر طول در كه ييدرآمدها و يافتيدر وجوه هيكل ينگهدار و حفظ منظور به است موظف شورا - 34 ماده

 به را نقد وجوه يتمام و دينما افتتاح شورا نام به بخش مركز در كشور يبانكها شعب از يكي نزد در را يحساب دينما يم ليتحص

 . دينما زيوار حساب آن به وصول محض



 به قبل از كه يمخارج و طرحها و ساالنه بودجه قالب در ديبا شورا، اعتبارات و يموجود حساب از برداشت هرگونه - 35 ماده

 . باشد شورا مهر و شورا يمنش و سيرئ يامضا با و است دهيرس شورا بيتصو

 يفرمها طبق بر و يا نوبه طور به را حسابها مانده و مخارج درآمد، از اعم خود، يمال يتهايفعال هيكل است مكلف شورا - 36 ماده

 . برساند مربوطه يروستاها ياسالم يشوراها و يبخشدار اطالع به يافتيدر

 ممكن قيطر به ياهال عموم اطالع يبرا يافتيدر يفرمها طبق را خود يمال ترازنامه ،يمال سال هر انيپا در ديبا شورا - 37 ماده

 . دهد انتشار

 يدرآمدها و ديعوا برآورد و خود دوره ساله چهار يها برنامه به توجه با و يشمس سال هر انيپا در است موظف شورا - 38 ماده

 را ياصل نسخه سال همان اسفند پانزدهم در و دينما ميتنظ نسخه دو در را ندهيآ سال يبرا شورا يعمران و يجار بودجه ،يآت سال

 يگانيبا شورا دفاتر در سابقه بعنوان را دوم نسخه و ارسال مربوطه يروستاها ياسالم يشوراها يبرا آنرا رونوشت و بخشدار يبرا

 . دينما

 در تا دينما اعالم شورا به افتيدر از پس هفته كي تا حداكثر را خود يليتكم و ياصالح نظرات تواند يم مربوطه بخشدار  - تبصره

 . بگنجاند آن متن در بودجه متمم صورت به بيتصو از پس و مطرح شورا در را آن دنظر،يتجد صورت

 مسئول آن ينگهدار و حفظ مقابل در شورا ياعضا و باشد يم شورا ليتحو رمنقوليغ و منقول از اعم شورا، اموال يتمام - 39 ماده

 . باشند يم

 با شورا به متعلق اماكن دادن هيكرا اي شورا يبرا الزم يمكانها اجاره رمنقوليغ منقول، اموال هيكل فروش اي ديخر - 40 ماده

 . باشد يم اجرا قابل يقانون ضوابط تيرعا و اعضاء كل دوسوم بيتصو

 . رديبگ صورت شورا يبانك حساب قيطر از ديبا شورا يهاييدارا اجاره اي و فروش از حاصل ديعوا - تبصره

 . بود خواهد شورا بودجه از دفاتر و يادار ليوسا و هياثاث هيته ليقب از شورا يادار مخارج  - 41 ماده

 است يدستورالعمل طبق و شورا بودجه محل از اعضا تيمأمور حق و جلسات در اعضاء شركت الزحمه حق زانيم و نحوه - تبصره

 . رسد يم رانيوز أتيه بيتصو به و هيته كشور وزارت كه

 به شروع روز نياول در و ميتنظ شورا، يهاييدارا و اموال هيكل از يكامل صورت خود، هيانتخاب دوره انيپا در ديبا شورا - 42 ماده

 ارسال محل يبخشدار يبرا آن از يا نسخه و دينما ليتحو مذكور صورت طبق ديجد ياعضا به را آن د،يجد دوره يرسم كار

 . كند

 الزم يها آموزش مسئول كشور وزارت بخشها، در كشور ياسالم يشوراها قانون هماهنگ و مطلوب ياجرا منظور به - 43 ماده

 بيتصو از پس و هيته را ازين مورد يياجرا يها نامه نييآ است موظف زين و بوده مذكور قانون انيمجر زين و شوراها ياعضا يبرا

 . دينما ابالغ اجرا يبرا رانيوز أتيه

 مصوب شهرداران انتخاب و كشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشك قانون 94 ماده به مستند نامه نييآ نيا - 44 ماده

 .ديرس رانيوز أتيه بيتصو به 11/1/78 خيتار در كشور وزارت شنهاديپ به بنا  1/3/75


