
  

  بنياد خيريه خواجه نصير طوسيبنياد خيريه خواجه نصير طوسيبنياد خيريه خواجه نصير طوسيبنياد خيريه خواجه نصير طوسي

        يييياااا    مرحلهمرحلهمرحلهمرحله    دودودودو        ييييعمومعمومعمومعموم    مجامعمجامعمجامعمجامع    للللييييتشكتشكتشكتشك    دستورالعملدستورالعملدستورالعملدستورالعمل

   يتعاون بخش  قانون  33 ماده  2 تبصره موضوع

  9/3/1387مصوب 

        اتاتاتاتييييكلكلكلكل    –    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 يعموم مجامع ،1377 سال مصوب رانيا ياسالم يجمهور اقتصاد يتعاون بخش قانون 33 ماده يالحاق 2 تبصره ياجرا در -1ماده

 تيرعا با توانند يم باشد عضو پانصد از شيب آنها اعضاء تعداد كه ييشركتها اي و )عضو تعداد هر با(ياستان فرا يتعاون يشركتها

 بصورت )يتعاون بخش قانون 33 ماده 3 تبصره موضوع( يعموم مجامع ليتشك نحوه نامه نييآ و دستورالعمل نيا مقررات

  .گردند برگزار يا دومرحله

 استان كي از شيب آنها عضو رشيپذ حوزه كه است ييشركتها دستورالعمل نيا در ياستان فرا يتعاون يشركتها از مراد -1 تبصره

  .باشد

 رياخ قسمت به مستند[ عضو پانصد از شيب يدارا يها هيزاتحاديون يسراسر اي يمركز يتعاون يها هياتحاد يعموم مجامع -2 تبصره

  . گردند برگزار يا مرحله دو بصورت توانند يم] يتعاون بخش قانون 46 ماده

 نيا وفق تواند يم مشمول، يتعاون هر و ستين اساسنامه در درج مستلزم يا مرحله دو صورت به يعموم مجمع يبرگزار -2 ماده

  .بود خواهد جينتا ابطال موجب دستورالعمل نيا خالف اقدام. دينما اقدام دستورالعمل

 يا مرحله دو اي كي صورت به را يعموم مجمع كه است ريمخ كننده دعوت اساسنامه،مقام در الزام عدم صورت در -3 ماده

  .دينما برگزار

 داوطلبان انيم از يتعاون ياعضا ندگانينما اي ندهينما اول، مرحله در ،يا مرحله دو بصورت مجمع يبرگزار به ميتصم صورت در

 ليتشك اعضا منتخب ندگانينما حضور با يعموم مجمع دوم، مرحله در و نييتع يتعاون تيفعال مختلف يها حوزه در يندگينما

  .شد خواهد



 يعاد يعموم مجامع از كيچيه در اي و باشد نشده درج اساسنامه در كه يصورت در ندگان،ينما انتخاب يها حوزه نييتع  -تبصره

  .گردد نييتع شفاف بطور دعوت يآگه در ستيبا يم كه است؛ كننده دعوت مقام عهده به باشد، نشده نييتع

 يول است انتخاب زمان از تمام كسالي ،يعاد يعموم مجمع تعداد هر يبرگزار يبرا اول مرحله منتخبان يندگينما اعتبار -4 ماده

  .است شده ديق يآگه در كه است يمجمع همان به منحصر العاده فوق يعموم مجمع يبرا

  :گردد درج ريز موارد يستيبا يا مرحله دو يعموم مجمع يآگه در -5 ماده

 يپراكندگ حوزه، هر در اعضا تعداد ت،يفعال نوع با متناسب تواند يم كه حوزه؛ هر در اعضا ميتقس نحوه و ها حوزه نام.   1

  .گردد نييتع گريد روش هر اي اعضا اشتغال اي سكونت محل ييايجغراف

  .نباشد كمتر ندهينما 50 از و نباشد شتريب ندهينما 500 از ها حوزه همه در ندگانينما مجموع كهيبنحو حوزه؛ هر ندگانينما تعداد.   2

 اعشار صورت در و) اعضا به ندگانينما تعداد نسبت( باشد اعضا از ينيمع نسبت اساس بر ديبا حوزه هر ندگانينما تعداد -1 تبصره

  .ابدي يم اختصاص گريد ندهينما كي شتر،يب  و مين

 حوزه نييتع ضمن است مكلف يتعاون عمل، مورد اساسنامه در العمل دستور نيا) 5( ماده موضوع نكات درج صورت در -6 ماده

 دفتر در مربوطه يها حوزه كيتفك به را آنها تيعضو شماره و]  يسجل مشخصات[  اعضا ياسام عضو، هر يبرا ندهينما انتخاب

  .كند ابالغ آنها به مضبوط نحو به را مراتب و ثبت يمخصوص

 راتييتغ لكن است؛ مانع بال -)5( ماده) 1( بند يها شاخصه تيرعا به مشروط -يتعاون و عضو موافقت با عضو حوزه رييتغ - تبصره

  .گردد ثبت مربوطه دفتر در ديبا

 يا مرحله كي بصورت يعموم مجامع شود، يمنتف يا مرحله دو بصورت يعموم مجمع يبرگزار طيشرا كه يصورت در -7 ماده

  .  بود نخواهد اساسنامه در رييتغ مستلزم و شد خواهد برگزار

        ندگانندگانندگانندگانيييينمانمانمانما    انتخابانتخابانتخابانتخاب    نحوهنحوهنحوهنحوه    –    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

  : دينما  اقدام ريز يروشها از يكي به تواند يم يتعاون ،)اول مرحله در( ندگانينما انتخاب يبرا  -8 ماده

  .جلسه يبرگزار قيطر از ندهينما انتخاب -الف

  . يرأ يها  صندوق قيطر از ندهينما انتخاب -ب

   جلسه يبرگزار قيطر از ندهينما انتخاب  -اول بخش

 جلسه يبرگزار قيطر از ،يرأ اعمال و يعموم مجمع در حضور يبرا را خود ندگانينما اي ندهينما توانند يم يتعاون اعضاء -9 ماده

  .شود يم برگزار روز 15 طول در حداكثر و ندگانينما انتخاب يها حوزه در مذكور جلسات. ندينما انتخاب



 يتعاون اساسنامه در كه يقيبطر ،]يعموم مجامع ليتشك نحوه نامه نيآئ 7 ماده مطابق[ ندگانينما انتخاب جلسه دعوت -10 ماده

  .رديگ يم صورت شده ديق يعموم مجامع دعوت يبرا

  : باشد ليذ نكات بر مشتمل ديبا جلسه دعوت يآگه -11 ماده

  .يتعاون نام  -1

  .جلسه موضوع  -2

  .ندگانينما انتخاب يها حوزه كيتفك به جلسات يبرگزار ساعت و خيتار  -3

  .جلسات كامل ينشان و يبرگزار محل  -4

  .ابندي حضور ديبا حوزه هر در كه يياعضا يعموم مشخصات  -5

  .جلسه در حضور برگ صدور و ها وكالتنامه يبررس مكان و زمان  -6

 10 ماده طبق( زين را مربوطه يعموم مجمع يآگه ديبا اول مرحله جلسه دعوت يآگه العاده، فوق يعموم درموردمجامع ـ تبصره

  .باشد برداشته در )يعموم مجامع ليتشك نحوه نامه نيآئ

  . بود خواهد روز 20 حداكثر و 10 حداقل ندگانينما انتخاب جلسه نياول ليتشك تا دعوت خيتار نيب يزمان فاصله -12 ماده

 تيرسم آنان ارياالخت تام ندگانينما اي جلسه در حضور به مجاز اعضاء از تعداد هر حضور با ندگان،ينما انتخاب جلسه -13 ماده

 و يمنش نفر كي س،يرئ نفر كي شامل سهيرئ أتيه انتخاب و كننده دعوت مقام ندهينما توسط جلسه افتتاح از پس. افتي خواهد

 از و باشند حوزه همان به ومربوط يتعاون يازاعضا يستيبا كه ينيداوطلب نيب از حوزه آن هيسهم تعداد به ندگانينما ناظر، نفر دو

. شوند يم انتخاب ينسب تياكثر نصاب و يكتب يرأ با ند،ينما يم يآمادگ اعالم المجلس يافي نموده نام ثبت قبل روز پنج

 خواهد شده آراءكسب بيترت به آنها ينيجانش و شوند يم محسوب البدل يعل ندگانينما ،)يرا تعداد هر با( يبعد آراء دارندگان

  .بود

  .باشد كمتر سهيرئ اتيه اعضاء ازتعداد دينبا حاضردرجلسه اعضاء تعداد -1 تبصره

  .باشد مربوطه هيسهم ندگانينما ازتعداد شتريب سوم كي حداقل يستيبا هرحوزه، يندگينما داوطلبان تعداد -2 تبصره

  .دارد انتخاب حق مربوطه حوزه هيسهم ندگانينما تعداد به او ليوك اي عضو هر -3 تبصره

        ييييرأرأرأرأ    ييييهاهاهاها    صندوقصندوقصندوقصندوق    ققققييييطرطرطرطر    ازازازاز    ندهندهندهندهيييينمانمانمانما    انتخابانتخابانتخابانتخاب    –    دومدومدومدوم    بخشبخشبخشبخش

 منظور نيبد. رديگ صورت مربوطه يها حوزه در صندوق استقرار با تواند يم )اول مرحله در( ندگانينما اي ندهينما انتخاب -14 ماده

  .رساند يم اعضاء اطالع به دعوت يآگه يط و نييتع را ييها محل الزم، داتيتمه ينيب شيپ با كننده دعوت مقام



 يكي نظارت بازرسان، تعدد درصورت. داشت خواهد نظارت يريگ يرا مراحل هياوبركل منتخب ندهينما اي يتعاون بازرس -تبصره

  . است يكاف او منتخب ندهينما اي آنها از

  . باشد ليذ نكات بر مشتمل ديبا فوق ماده موضوع دعوت يآگه -15 ماده

  . يتعاون نام  -1

  .ندگانينما انتخاب موضوع -2

  .ندگانينما انتخاب يها حوزه كيتفك به يريگ يرأ] وخاتمه شروع[ ساعت و خيتار  -3

  .ها صندوق استقرار كامل ينشان و محل -4

  .ابندي حضور ديبا حوزه هر در كه يياعضا يعموم مشخصات  -5

  .ها وكالتنامه دييوتا يبررس مكان و زمان  -6

  .است يالزام ماده نيا موضوع دعوت يآگه مورد در 11 ماده تبصره تيرعا - تبصره

 يريگ يرأ از قبل روز پنج تا ديبا باشند يم حوزه همان به مربوط و يتعاون يازاعضا لزوماً كه يندگينما نيداوطلب -16 ماده

 اعضاء اطالع به دعوت يآگه يط و نييتع قبل از )ندگانينما انتخاب يها حوزه به باتوجه( كه ييها محل اي يتعاون در باحضور

  .بود خواهد 13ماده 2 تبصره در مقرر بيترت به داوطلبان تعداد. ندينما نام ثبت مربوطه حوزه يبرا ده،يرس

 هيانتخاب حوزه هر در خود ندهينما ليتحو و آماده را ريز موارد يريگ يرأ از قبل روز تا است مكلف كننده دعوت مقام -17 ماده

  .دينما

  .حوزه هر اعضاء تعداد به يتعاون مهر به ممهور يرأ يها  برگه -الف

  .يرأ صندوق -ب

  .يتعاون مهر به ممهور آراء شمارش يها فرم -ج

  .)تيعضو شماره و يسجل مشخصات بر مشتمل( حوزه هر اعضاء ياسام -د

  .)تيعضو شماره و يسجل مشخصات بر مشتمل( يندگينما نيداوطلب ياسام -هـ

  

  



 خواهد )ديتمد قابل گريد ساعت 3 تا  اعضاء كثرت صورت در و( ساعت 6حداكثر و 3 حداقل كه يريگ يرأ زمان در -18 ماده

 مربوطه حوزه به يرا مخصوص دفترچه و معتبر ييشناسا مدارك داشتن دست در با آنها ارياالخت تام ندگانينما اي اعضاء بود،

 هيسهم ندگانينما تعداد به انتخاب باحق( درا خو يرأ آن، امضاء و اعضاء ياسام ستيل با قيتطب و تيهو احراز از پس و مراجعه

  .ندينما يم اعمال مربوطه يها برگه در )مربوطه حوزه

 ،يرا اخذ زمان در و اقدام خود اعضاء هيكل يبرا يرا دفترچه صدور به نسبت مكلفند بخش نيا موضوع يها يتعاون -1تبصره

  . ندينما يمخصوص مهر به ممهور خ،يتار درج با را دفترچه نظردر مورد محل

 اعمال را خود يرا )مربوطه ستيل طبق( آنان ارياالخت تام ندگانيانماي اعضاء هيكل شده، اعالم ساعت انيپا از شيپ چنانچه -2تبصره

  .كند اقدام دستورالعمل نيا 19 ماده مطابق تواند يم كننده دعوت مقام ندهينما باشند، نموده

 يتعاون بازرس نظارت تحت مورد حسب كننده دعوت مقام ندهينما توسط يرأ صندوق ،يريگ يرأ زمان انيپا از پس -19 ماده

 جهينت. شد خواهد موم و مهر سپس و شمارش يرا يها برگه و ييبازگشا دو هر اي )آن ندهينما اي( تعاون وزارت اي )يو ندهينما اي(

 شود؛ داده اطالع كننده دعوت مقام و تعاون كل اداره به نمابر ارسال با شدن مشخص از پس ساعت كي ظرف ديبا يريگ يرأ

 نيداوطلب يسجل مشخصات ذكر با( مربوطه جهينت و يريگ يرأ انيجر بر دائر يا صورتجلسه و ثبت آراء شمارش يها فرم در سپس

 مقام ميتسل كل اداره اي وزارت ندهينما و بازرس ندهينما و كننده دعوت مقام ندهينما يامضا با و ميتنظ) مربوطه آراء تعداد و

  .گردد كننده دعوت

 ندگانينما ،يرا باهرتعداد داوطلبان هيوبق ياصل ندهينما ،)مربوطه حوزه هيسهم ندگانينما تعداد به( شتريب آراء دارندگان - تبصره

  .خواهدبود شده كسب آراء تعداد بيترت به آنها ينيجانش و شوند يم محسوب البدل يعل

        ]]]]دومدومدومدوم    مرحلهمرحلهمرحلهمرحله[[[[    ييييعمومعمومعمومعموم    مجمعمجمعمجمعمجمع    ييييبرگزاربرگزاربرگزاربرگزار    –    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 ياكسري نييتع عدم صورت در. باشد برگزارشده )اول مرحله( انتخابات ديبا ،)دوم مرحله( يعموم مجمع ليتشك يبرا -20 ماده

 كننده دعوت مقام حوزه، همان در ازين مورد تعداد به البدل يعل ندگانينما وجود عدم و )ليهردل به( حوزه هر در ندگانينما تعداد

 صندوق استقرار اي جلسه يبرگزار( مربوطه روش به را اول مرحله انتخابات ،يعموم مجمع ليتشك از قبل روز 10 تا است مكلف

  .دينما برگزار نباشد يكاف آنها البدل يعل و ياصل ندگانينما تعداد كه ييها حوزه يبرا فقط) يرأ

  .بود خواهد روز 5  انتخابات يبرگزار تا دعوت خيتار يزمان فاصله مذكور،حداقل يها حوزه در انتخابات ديتجد يبرا -تبصره

 يعموم مجامع ليتشك نحوه نامه نييآ تيرعا با و اول مرحله منتخب ندگانينما حضور با )دوم مرحله( يعموم مجمع -21 ماده

  .شود يم برگزار

 آراء تعداد گرفتن نظر در بدون ندهينما هر. ندينما يرأ اعمال و افتهي حضور يعموم مجمع در رأساً ديبا ندگانينما -1 تبصره

  .است يعموم مجمع در يرأ كي يدارا فقط هيانتخاب حوزه اي و )اول مرحله(مربوطه



 آنها تيهو احراز ضمن كننده دعوت مقام تا ندينما ارائه معتبر ييشناسا مدرك يستيبا مجمع در حضور يبرا ندگانينما -2 تبصره

  . دينما صادر حضور مجوز ن،يمنتخب فهرست با مربوطه مشخصات قيتطب و

 يرأ حق داشتن بدون توانند يم ليذ اشخاص ،يعموم مجامع ليتشك نحوه نامه نييآ 17 ماده موضوع اشخاص بر عالوه -22 ماده

  . ابندي حضور يعموم مجمع در

  .اند نشده انتخاب ندهينما بعنوان و هستند يتعاون يبازرس و رهيمد أتيه در تيعضو داوطلب كه يياعضا  -1

  . است مجمع كار دستور در آنها اخراج موضوع كه يياعضا اي عضو  -2

  .است مجمع كار دستور در آنها عزل كه يابازرساني وبازرس رهيمد أتيه ياعضا اي عضو -3

 در و ابدي يم تيرسم ندگانينما كل تعداد تياكثر حضور با اول نوبت در )دوم مرحله( يعاد يعموم مجمع جلسه -23 ماده

 حضور با اول نوبت در زين العاده فوق يعموم مجمع. بود خواهد يرسم تعداد هر با دوم نوبت مذكور، نصاب حصول عدم صورت

 خواهد تيرسم تياكثر با دوم نوبت مذكور، نصاب تحقق عدم صورت در و ابدي يم تيرسم ندگانينما كل تعداد سوم دو حداقل

  . است يرسم تعداد هر حضور با سوم نوبت نشود، حاصل نصاب زين دوم نوبت در چنانچه و داشت

 درخصوص يعموم مجامع ليتشك نحوه نامه نييآ 21 ماده 1 تبصره تيرعا ،)دوم مرحله( يعموم مجمع تيرسم يبرا -تبصره

  .  است يالزام سهيرئ أتيه تعداد

        مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ررررييييساساساسا    –    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 رهيمد أتيه به كتباً را خود استعفاء يستيبا باشد داشته را يندگينما سمت از انصراف قصد يا ندهينما كهيصورت در -24 ماده

  .دينما ميتسل شركت

 عضو هر از يعموم مجمع كننده دعوت مقام ندگان،ينما از كي هر يقانون تيممنوع اي استعفاء فوت، صورت در -25 ماده

  .ابدي حضور يعموم مجمع جلسه در كه كرد خواهد دعوت شتريب آراء بيبترت حوزه همان البدل يعل

 محل تعاون كل اداره درخواست به يرأ يصندوقها استقرار اي اول مرحله جلسات يبرگزار يمحلها تعاون كل ادارات -26 ماده

 همراه به را مربوطه صورتجلسات از يا نسخه و كرده نظارت يمقتض قيبطر انتخابات بر موظفند) تعاون وزارت اي و( يتعاون ثبت

  .ندينما ارسال تعاون وزارت و يتعاون ثبت محل تعاون كل اداره به خود يكتب اظهارنظر

 ليدل هر به حوزه چند اي كيدر يرا اخذ اي جلسه يبرگزار اول، مرحله فاتيتشر انجام و يآگه انتشار رغميعل چنانچه  -27 ماده

 مقامات بماند، ناتمام اي برگزارنشده انتخابات ،يرا صندوق استقرار اي آن تيرسم و جلسه يبرگزار برغم نكهيا اي نگردد، محقق

 امضاء، از پس و ميتنظ انتخابات يبرگزار عدم ليدال ذكر با موضوع خصوص در يا صورتجلسه مكلفند) مورد حسب( مربوطه

  .ندينما كننده دعوت مقام ميتسل

  .بود نخواهد شمارش قابل مانده، ناتمام آنها انتخابات كه ييها حوزه آراء -تبصره



 به مربوط مقررات مطابق نشده، ينيب شيپ دستورالعمل نيا در كه اول مرحله جلسه يبرگزار به مربوط موارد ريسا -28 ماده

 مرحله( يعموم مجمع يبرگزار به مربوط موارد ريسا نيهمچن. بود خواهد] انتخابات موضوع با[ يعاد يعموم مجمع يبرگزار

  . باشد يم يتعاون بخش قانون  33 ماده 3 تبصره موضوع يعموم مجامع ليتشك نحوه نامه نييآ طبق )دوم

 با و دهيرس تعاون ريوز بيتصو به  هفت و هشتاد و صديس و كهزاري ماه خرداد نهم خيتار در تبصره 19 و  ماده 28 در نامه نييآ نيا

  .بود خواهد االثر يملغ يقبل نامه نييآ آن ابالغ


