
١ 
 

���ع ��ر�ن سال�ت ��ور
 

���ع
 �نا�نا� �ظامات 

 ��وان :آ��ن �� ��بات ا�تا�ی 

          ٧١       �ماره �ظام

د ��خ  ٥                                         �عدا

د ��     ١٤      �ه                         �عدا

 دوم                و�ا�ش                 

 اداری ، ما�ی و ��� ر�ی �عاو���دو�ن و �                       

 ٩١                         ����ور -       دوره �ر�ی ��داد  ماه

 �٢٥/٢/٩١ر� �روع

 ٦/٩١/     ٣١ :                                             �ر� پایان

 یأت �د�ه ،  د��ر�ل ، �عاو��ن  ، ا�تا�ھاان ���ه � ��ر�دگ

 



٢ 
 

 مقدمه

 بر قراري  اساسنامه و بمنظور 4به استناد ماده مجمع خیرین سالمت کشور  / شهرستانی شعب استانی 

م آوردن بستري مناسب جهت ایفاء نقش مؤثر خیرین در کمک به ارتباط و ایجاد تعامل پایدار و فراه

 با ضوابط و شرایط زیر تشکیل می گردد: ، کشورنظام سالمت در سطح 

 تعاریف  -1ماده 

 کلمه اختصاري است که بجاي مجمع خیرین سالمت کشور استفاده می شود .مجمع :  -

خیرین  مجمع/ شهرستان ه استان : کلمه اختصاري است که بجاي شعب/شهرستان استان مجمع -

  . میشوداستفاده  و در مناطقی که داراي دانشگاه علوم پزشکی استسالمت کشور 

خیرین سالمت شاخه اي از مجمع خیرین سالمت کشور می  مجمع /شهرستانشعبه :شعبه استان  -

ابالغی را در سطح  اهداف ، شرح وظایف و آئین نامه هاي ، اساسنامه مجمع 4ماده  باشد که به استناد

  . استان/شهرستان بمرحله اجرا درآورده و عملیاتی نماید

 :نوع فعالیت -٢ماده 

غیر سیاسی ، غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و در موضوع بهداشت و درمان با  شعب کلیه فعالیتهاي 

این  کشور  ورعایت کامل قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران و اساسنامه مجمع خیرین سالمت 

 آئین نامه  فعالیت خواهد نمود .

 تابعیت : -3ماده 

و کلیه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسی  ندتابعیت جمهوري اسالمی ایران را دارشعب  

 .جمهوري اسالمی ایران اعالم می دارند 

 مدت فعالیت: -4ماده

 مت کشور میباشد از شعب تابع مدت فعالیت مجمع خیرین سال هریک مدت فعالیت 

می  باشد،  زمینه فعالیت براي مجمع فراهم که  شهرستانهائی استانها و کلیه شعب در    -5ماده 

 گردد. تشکیل می

 

   یاریشھر  ینعلیدکترحس  یاحیر نادر  یرین رضا دیس

  آزاد محمد  زاده یبخش غالمرضا   دلشاد نیالد صالح  دکتر

    یپورھاشم عباس دیس

 

 مجمع خیرین سالمت کشور / شهرستانی شعب استانیو نحوه فعالیت آیین نامه تشکیل 
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 ارکان شعب عبارتند از :   -6ماده 

 شوراي خیرین ( هیات امناء)  -

 هیأت مدیره  -

 مدیر عامل -

 انبازرس -

از سطح استان بوده  عرصه سالمت  نفر از خیرین  15تعداد  حداقلشوراي خیرین متشکل از  -7 ماده

 :که با  پیشنهاد 

م پزشکی استان  انتخاب رئیس دانشگاه  علو -3 . استاندار -2 دراستان رهبري معظم مقام نماینده-1

  . دنمنصوب میگردن رئیس شوراي خیرین پس از تأیید مجمع با حکم  و

 -3فرماندار  -2امام جمعه محترم شهرستان   -1: در شهرستانها شوراي خیرین با پیشنهاد  1تبصره 

 پس از تأیید مجمع با حکم رئیس شوراي خیرین  منصوبو شهرستان  رئیس دانشگاه  علو م پزشکی

 د .نمیگردن

و موجبات پویایی  ضروري در قالب شخصیت حقیقی بالمانع ، 7ماده مقامات مذکور در  حضور : 2تبصره

 خواهد بود    و افتخار شعب استان

،در جهت به اجراء در آوردن  مجمع و این آئین نامه  شورا موظف است در چار چوب اساسنامه -8ماده 

 است ، اقدام نماید دبیرکل رسیده و مجمع ویب هیئت مدیره تص  مجمع  که به مصوبات و سیاستهاي

تشکیل نماینده استانداري   و کشور سالمت مجمع خیریناولین جلسه شورا با حضور نماینده  -9ماده 

یک نفر و  یک نفر نائب رئیس رئیس ، وانبعن ، یکنفر اعضاءأي گیري مخفی رمی گردد. در این جلسه با

 انتخاب می گردد. دبیر

 صادر میگردد.دبیرکل مجمع  رئیس شورا ، توسط حکم  - تبصره  

تشکیل جلسه می دهد و گزارش جلسات را حداکثر ظرف مدت  سالی دو بار شورا حداقل  -10ماده 

 . ارسال می دارد دبیرکل مجمع یک هفته براي 

لسه رسمی ـ اکثریت الزم جهت اتخاذ تصمیم شورا  نصف به عالوه یک آراء حاضرین در جتبصره  

شورا  می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأي اکثریت نسبی خواهد بود . در 

(ده) روز تشکیل و  10صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل 

 . با هر تعداد از اعضاي حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت

 رتند از  : وظایف شورا عبا -11ماده 

  مجمع به  اعالم و  ت مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل ) أـ انتخاب اعضاي هی 1-11

   یاریشھر  ینعلیدکترحس  یاحیر نادر  یرین رضا دیس

  آزاد محمد  زاده یبخش غالمرضا   دلشاد نیالد صالح  دکتر

    یپورھاشم عباس دیس
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 انمدیره و بازرسأت هی ـ استماع و رسیدگی به گزارش 2-11

 مجمع ـ تعیین خط مشی کلی شعب و پیشنهاد به 3-11

 مجمع جهت ارائه به  مدیره هیأتیا رد پیشنهادهاي تائید ـ بررسی و  4-11

 شعب استان ـ تصویب ترازنامه و بودجه  5-11

 االنتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها  ـ تعیین روزنامه کثیر 6-11

  مجمعبه مدیره و بازرسان  هیأتزل اعضاي عپیشنهاد  ـ 7-11

 ـ تعیین حق عضویت 8-11

 مدیره :  هیأت -12ماده 

که  نفر عضو علی البدل خواهد بود . 2نفر عضو اصلی و  7مدیره اي مرکب از  هیأتشعب استانی داراي 

 و مجمع تأئید از پس با حداکثر آرا انتخاب و با حکم رئیس شوراي خیرین استانتوسط شوراي خیرین 

 ند .نمنصوب می گردطی مراحل قانونی 

مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با  هیأتـ جلسات  1تبصره 

 اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود . 

مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر  هیأتشرکت اعضاي  ـ2تبصره 

لسه متناوب در طول سال در حکم استعفاي عضو ج 5جلسه متوالی یا  3تا الع قبلی موجه و بدون اط

 غایب خواهد بود .

از تشکیل جلسه به صورت روز قبل  4لمدیره می بایست حداق هیأتـ دعوت از اعضاي  3تبصره 

 انجام پذیرد . کتبی

  ، انمدیره یا بازرسهیأت  در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاي-13ماده 

 مدیره یا بازرسی بجاي عضو اصلی انجام وظیفه خواهد هیأتعضو علی البدل براي مدت باقیمانده 

 نمود . 

   شھریاری حسینعلی دکتر نادر ریاحی  سید رضا نیری 

  محمد آزاد غالمرضا بخشی زاده  دلشاد  صالح الدین  دکتر 

    سید عباس پورھاشمی
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به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود  انمدیره یا بازرسهیأت اعضاي  داددر صورتیکه تع

حسب مورد به   و بازرسان مدیره هیأتاعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد 

 صورت عادي یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید .

بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت یا  2ماهی و مدیره عالوه بر جلساتی که بطور مرتب هیأت  -14ماده 

 دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .

مدیره           هیأتنحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آئین نامه داخلی است که به تصویب  تبصره ـ

 هد رسید .خوا

مدیره در اولین جلسه اي که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود هیأت  اعضاي-15ماده 

 خواهند نمود .  انتخابویک نفر خزانه دار رئیس یک نفر رئیس ، یک نفر نایب 

مدیره موظف است پس از تعیین سمتها ، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج  هیأتـ  1تبصره 

درصورتیکه مدیرعامل عضو  . نمایدمعرفی  مجمعبه  ویک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده 

 هیات مدیره نباشد در جلسات بدون داشتن حق راي شرکت میکنند 

از سمت هاي مجمع پس از تائید  مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را  هیأت ـ2تبصره

 مذکور عزل کند .

مدیره تعریف  هیأتمدیره در صورت لزوم می تواند سمتهاي دیگري براي سایر اعضاي  أتهیـ 3تبصره

 نماید .

 حقوقی شده انجام خدمات برابر در و بوده افتخاري استان شعبه مدیره هیأت در عضویت-4تبصره

 . پرداخت نمی شود

مدیره براي هیأت  ءسال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد اعضا 2 مدیره براي مدت هیأت-16ماده  

 دوره هاي بعدي بالمانع است .

مجمع  بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه مجمع مدیره نماینده قانونیهیأت -17ماده 

  . به شرح ذیل می باشد و این آئین نامه 

 ات ،حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالب

   شھریاری حسینعلی دکتر نادر ریاحی  سید رضا نیری 

  محمد آزاد غالمرضا بخشی زاده  دلشاد  صالح الدین  دکتر 

    سید عباس پورھاشمی
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 ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب شوراي خیرین اجراي مصوبات  

راحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل جریانات قضایی ، اداري و ثبتی در کلیه م 

و در صورت  ، تعیین و برقراري حقوق مدیر عامل  آن ، قطع و فصل دعاوي از طریق سازش (مصالحه)

ر شخص دیگر اعم از ه مدیرعامل ویا اقتضاء تفویض و واگذاري تمام یا قسمتی از اختیارات خود به

ت مدیره أبه هی و این آئین نامه  سایر وظایفی که بر اساس اساسنامهحقوقی یا حقیقی با حق توکیل و 

در  انجام و ت مدیره می تواند هر اقدام و معامله اي را که ضروري بداندأواگذار گردیده ، به طور کلی هی

می باشد پس از تصویب مجمع  تائید  شوراي خیرین منقول که مستلزم  غیر مورد نقل و انتقال اموال

 هد .انجام د

به منظور شوراي خیرین ماه قبل از پایان تصدي خود ، از  3مدیره موظف است هیأت  همچنین

شوراي باید دستور کار  دعوت مدیره قبل از  هیأتمدیره و بازرس جدید دعوت نماید .  هیأتانتخابات 

و حداقل ه مجمع رساندرا به تأیید  جدید  داوطلبین، زمان و مکان برگزاري و فهرست اسامی خیرین 

 اعالم نماید . جهت اقدامات الزم  مجمعروز قبل از پایان تصدي خود نتیجه انتخابات را به  40

و با امضاي آن به رعایت شعب را مطالعهاستان ، اساسنامه مجمع و آیین نامهمدیرههیأت-18ماده 

 . گردند مفاد آن ملتزم می

و تأیید دبیرکل مجمع و  هیأت مدیره استانتشکیل ء واعضاانتخاب در استان با رسمیت شعبه -19ماده

 گردد . ابالغ آن به استان آغاز می

 مدیرعامل -20ماده

رئیس تائید دبیرکل مجمع و حکم و بااستانمدیرههیأتپیشنهاد اعضايبهمدیرعامل شعبه 

 انتخاب و منصوب میگردد.سال 2مدت به  شوراي خیرین

 ئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضاي شوراي خیرین مدیرعامل نمی تواند ر تبصره ـ

 باشد: وظایف مدیرعامل شعبه استان بشرح ذیل میـ  21ه ماد

 » شعبه  استان « حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول -21 -1

 پیگیري پرداخت و وصول مطالبات -21 -2

 

   شھریاری حسینعلی دکتر نادر ریاحی  سید رضا نیری 

  محمد آزاد غالمرضا بخشی زاده  دلشاد  صالح الدین  کتر د

    سید عباس پورھاشمی
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 تائید اسناد مالی شعبه -21 -3

 پیگیري و اجراي مصوبات هیأت مدیره- 21 -4

نفر بنحوي که حق برداشت با دو امضاء بشرح ذیل باشد: الف)  3افتتاح حساب بانکی با امضاي - 21 -5

اعضاي هیأت  ازدو نفر ویا امضاي  خزانه دار  اي متغیر با امضايامضاي ثابت مدیرعامل  ب)  امض

 مدیره با اولویت رئیس هیأت مدیره 

 پیگیري کلیه امور قضائی ، مالیاتی ، ثبتی و اداري مربوطه در کلیه مراحل قانونی در محاکم-21 -6

 تعیین داور ، وکیل و عزل آنها و حل و فصل دعاوي از طریق سازش- 21 -7

واگذاري قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با تفویض و  -21 -8

 تصویب هیأت مدیره 

 پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول به هیأت مدیره - 21 -9

پیشنهاد برنامه هاي اجرایی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شعبه  به هیأت مدیره  -21 -10

 بمنظور تأیید . 

مالی و عملکرد دوره هاي سه ماهه شعبه  استان به هیأت مدیره جهت تائید و ارائه  گزارشات  - 11-21

  مجمع ارسال  به 

به هیأت مدیره جهت تائید  بر اساس بکارگیري نیروها و مشاورین شعبه پیشنهاد  - 12-21

 دستورالعمل مربوطه 

استاي اجراي برنامه هاي بکارگیري ، تعیین حقوق ، عزل و اخراج نیروي انسانی مورد نیاز در ر - 13-21

 مصوب هیأت مدیره  براساس ضوابط و دستور العمل مربوطه

 پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه  به هیأت مدیره جهت ارائه به شوراي خیرین -14-21

مطالعه و بررسی و ارائه راهکارهاي مناسب و مطلوب به هیأت مدیره براي بهبود و تسهیل در -15-21

 امور

 ماهنگی و همکاري با معاونت هاي مجمع در ارائه و  ارسال گزارش هاي درخواستی ه - 21– 16

تالش در جهت جذب کمکهاي مردمی با اجراي طرح هاي ملی و استانی با هماهنگی معاونت  - 17-21

 مشارکت هاي مردمی مجمع  و اقدام  نسبت به تهیه بانک اطالعات خیرین عرصه سالمت استان

 

   شھریاری حسینعلی دکتر در ریاحی نا سید رضا نیری 

  محمد آزاد غالمرضا بخشی زاده  دلشاد  صالح الدین  دکتر 

    سید عباس پورھاشمی
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برگزاري جلسات و سمینارهاي منطقه اي با هماهنگی معاونت  هماهنگی امور استانهاي  - 21 -18

 مجمع 

 سایر وظایف محوله از سوي هیات مدیره  -19-21

 بازرسان  -22ماده  

علی البدل می باشد که توسط  شوراي خیرین  نفر بازرس کیشعب  استان داراي دو نفر بازرس اصلی و 

 استان انتخاب و با حکم رئیس شورا براي مدت یک سال منصوب می شوند .

 : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بالمانع است 1تبصره 

س و یا بازرسین توسط مجمع مرکزجهت بازرسی امور : انتخاب بازرس شعب مانع ازاعزام بازر 2تبصره

 مربوط به شعب نخواهد بود .

 بعنوان بازرس انتخاب شوند :  اشخاص ذیل نمی توانند – 23ماده  

کسانیکه به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه ازحقوق  اجتماعی کالً و یا بعضاً -23ـ 1

 محروم  شده باشند .

 مدیرعامل شعبه .مدیران و  -23ـ 2

 اقرباي سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تادرجه سوم از طبقه اول و دوم. -23ـ3 

 . 2همسر اشخاص مذکور در بند  -23ـ 4

 وظایف و اختیارات بازرسان به قرار زیر است:   -24ماده 

بازرسی و نظارت مستمر بر اجراء و انطباق نحوه اداره امور شعب  با اساسنامه و آیین نامه ها و  -24ـ1

 مقررات داخلی .

رسیدگی به کلیه حساب ها و دفاتر و اوراق و اسناد و مدارك مالی و درآمدها و دارایی هاي  -24ـ2

 نقدي وغیر نقدي  و اوراق بهادار .

نحوه اداره امور شعب  و تخطی از حدود اساسنامه و آیین نامه ها و اعالم کتبی تخلفات در  -24ـ 3

 مقررات به رئیس هیأت مدیره و شوراي خیرین . 

   یاریشھر  ینعلیدکترحس  یاحیر نادر  یرین رضا دیس

  آزاد محمد  زاده یبخش غالمرضا   دلشاد نیالد صالح  دکتر

    یپورھاشم عباس دیس
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، ترازنامه ، بودجه سال پیش ،  هیات مدیره در خصوص گزارش هاي ساالنه  بررسی و اظهار نظر-24ـ 4

در اختیار مجمع   هیات مدیرهصورت دارایی و همچنین درباره صحت مطالب و اطالعاتی که توسط 

 گذاشته می شود. 

 سایر تکالیف قانونی پیش بینی شده براي بازرسی قانونی . -5-24

 اشتن حق رأي در جلسات هیئت مدیره شرکت کند .: بازرس می تواند بدون د 1تبصره

:  کلیه اسناد و مدارك در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله مدیرعامل شعبه  باید جهت  2تبصره

 بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد . 

 عبارتند از : شهرستان  شوراي ارکان    -25ماده 

 شورا رئیس   -

 مدیر اجرایی  -

 خزانه دار -

نفر از خیرین عرصه سالمت  از سطح   9متشکل ازحداقل تعداد شهرستان راي شو  -26 ماده

 بوده که با  پیشنهاد : شهرستان 

انتخاب و پس از   شبکه بهداشت و درمان شهرستان رئیس  -3.  فرماندار-2 امام جمعه شهرستان -1

 دند . منصوب میگر استان با حکم رئیس شوراي خیرین استان  مجمع هیأت مدیره  تأیید 

در قالب شخصیت حقیقی بالمانع ، ضروري و موجبات پویایی 26حضور مقامات مذکور در ماده  تبصره :

 خواهد بود  شهرستان شوراي و افتخار 

موظف است در چار چوب اساسنامه مجمع و این آئین نامه  ،در جهت به  شهرستان شوراي  -27ماده 

استان اقدام  هیئت مدیره  مجمع  مصوبات   ور وکش اجراء در آوردن مصوبات و سیاستهاي مجمع

 نماید 

و نماینده  استانبا حضور نماینده مجمع خیرین سالمت  شهرستان  شوراياولین جلسه  -28ماده 

یک نفر  تشکیل می گردد. در این جلسه بارأي گیري مخفی اعضاء ، یکنفر بعنوان رئیس ،فرمانداري 

 دبیر شورا طی فرایندي جداگانه تعیین میگردد  انتخاب می گردد.بعنوان نائب رئیس 

 صادر میگردد رئیس شوراي خیرین استان، توسط  شهرستان شوراي حکم رئیس  -1تبصره  

ترتیبی اتخاذ گردد تا ریاست محترم د و بهره گیري مطلوب از امکانات بمنظور تعامل هدفمن -2تبصره  

 ا را عهده دار گردنندشبکه بهداشت و درمان شهرستان مسئولیت دبیري شور

 

   شھریاری حسینعلی دکتر نادر ریاحی  سید رضا نیری 

  محمد آزاد غالمرضا بخشی زاده  دلشاد  صالح الدین  دکتر 

    سید عباس پورھاشمی
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بار  تشکیل جلسه می دهد و گزارش جلسات را حداکثر هرماه یکحداقل شهرستان شوراي  -29ماده 

 ارسال می دارد . استان  مجمع دیرعامل مظرف مدت یک هفته براي 

نصف به عالوه یک آراء حاضرین در  شهرستان شوراي ـ اکثریت الزم جهت اتخاذ تصمیم 1تبصره 

که با رأي اکثریت نسبی خواهد بود .  شورا  رئیسجلسه رسمی شورا  می باشد مگر در خصوص انتخاب 

(ده) روز تشکیل  10دوم به فاصله حداقل در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد ، جلسه 

 و با هر تعداد از اعضاي حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت .

در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون  شهرستان شوراي شرکت اعضاي  ـ2تبصره 

 جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفاي 5جلسه متوالی یا  3عذر موجه و بدون اطالع قبلی تا 

 عضو غایب خواهد بود .

 عبارتند از  :  شهرستان شوراي وظایف  -30ماده 

 استانو اعالم  به مجمع    شورا رئیس ـ انتخاب  1-30

 مدیراجرایی  ـ استماع و رسیدگی به گزارش  2-30

 نیاز سنجی با همکاري شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ـ 3-30

 استان  جهت ارائه به مجمع یر اجرایی دمـ بررسی و تائید یا رد پیشنهادهاي  4-30

 شهرستان  شوراي ـ تصویب ترازنامه و بودجه  5-30

 تالش براي جذب مشارکتهاي مردم خیر  در راستاي اهداف مجمع  -6-30

عضو ، شهرستان شوراي در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاي -31ماده 

 انتخاب میگردد 26ماده  جایگزین با رعایت شرایط مندرج در

بار تشکیل می گردد یکعالوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی  شهرستان شوراي  -32ماده 

 تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد . رئیس شورا  بنا به ضرورت یا دعوت کتبی یا تلفنی 

به تصویب هیأت مدیره          ـ نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آئین نامه داخلی است که تبصره 

 خواهد رسید .مجمع استان 

موظف است پس از تعیین سمتها ، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا شهرستان  شوراي -33ماده 

 معرفی نماید .  استان  انتخاب نموده و به مجمع  مدیر اجرایییک نفر را به سمت از مجموعه خارج 

   شھریاری حسینعلی تردک نادر ریاحی  سید رضا نیری 

  محمد آزاد غالمرضا بخشی زاده  دلشاد  صالح الدین  دکتر 

    سید عباس پورھاشمی
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شوراي پس از تائید را مدیر اجرایی در هر موقع می تواند  مجمع استان  ـ هیأت مدیره1تبصره

 از سمت مذکور عزل کند . شهرستان 

تعریف  شوراتواند سمتهاي دیگري براي سایر اعضاي  در صورت لزوم می شهرستان شوراي ـ 2تبصره

 . نماید

افتخاري بوده و در برابر خدمات انجام شده حقوقی پرداخت  شهرستان شوراي عضویت در -3تبصره

 نمی شود . 

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

 . هاي بعدي بالمانع است

بوده و وظایف و اختیارات آن  استان  مجمع هیات مدیره  نماینده قانونی شهرستان شوراي  -35ماده 

 در چارچوب اساسنامه مجمع و این آئین نامه  به شرح ذیل می باشد . 

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، 

،پیش نهاد  ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی  استان  وراي خیریناجراي مصوبات ش

تعقیب جریانات قضایی ، اداري و  ، و تعیین حقوق و مزایاي ایشان  مدیر اجرایی به هیات مدیره استان

ساس سایر وظایفی که بر اانجام  و پس از تفویض مجمع استان  ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم

 است  واگذار گردیده شهرستان اساسنامه و این آئین نامه  به شوراي 

 هیأت مدیره مجمع استان ماه قبل از پایان تصدي خود ، از  3موظف است  شهرستان شوراي همچنین 

 دعوت نماید  شهرستان  شورايب به منظور انتخا

رعایت  هاو با امضاي آنمطالعهشعب را ، اساسنامه مجمع و آیین نامه شهرستان  شوراي -36ماده 

 . گردند را ملتزم می هامفاد آن

با تصویب اعضاي هیأت مدیره استان و تأیید  ن براي اولین بارشهرستااي رفعالیت شورسمیت -37ماده

 گردد . دبیرکل مجمع و ابالغ آن به استان آغاز می

  مدیر اجرایی -38ماده

مدیرعامل و حکم  هیات مدیره استان تائید و باستان شهرشوراي پیشنهاد اعضايبهمدیر اجرایی  

 انتخاب و منصوب میگردد.سال 2مدت به شعبه استان 

 

سید رضا نیری    شھریاری حسینعلی دکتر نادر ریاحی  سید رضا نیری 

دکتر دلشاد    محمد آزاد غالمرضا بخشی زاده  دلشاد  صالح الدین  دکتر 

سید عباس پورھاشمی    سید عباس پورھاشمی



١٢ 
 

باشد مگر با شورا نمی تواند رئیس مدیر اجرایی  در صورت عضویت در شوراي شهرستان  تبصره ـ 

  شهرستان  شورايتصویب سه چهارم اعضاي 

 باشد: بشرح ذیل میمدیر اجرایی  وظایف ـ  39ه ماد

 »  شهرستان  در اختیار« راست اموال منقول و غیر منقول حفظ و ح-1-39

 پیگیري پرداخت و وصول مطالبات -2-39

 تائید اسناد مالی  -3-39

 و هیأت مدیره استان  شهرستان شوراي پیگیري و اجراي مصوبات -4-39

: الف) نفر بنحوي که حق برداشت با دو امضاء بشرح ذیل باشد 3افتتاح حساب بانکی با امضاي -5-39

  شهرستان شوراي رئیس  ء) امضاج  ب)  امضاء خزانه دارمدیر اجرایی   ثابت ءامضا

 پیگیري کلیه امور قضائی ، مالیاتی ، ثبتی و اداري مربوطه در کلیه مراحل قانونی در محاکم-6-39

منظور ب شهرستان شوراي پیشنهاد برنامه هاي اجرایی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت  به  -7-39

 تأیید .

جهت تائید و ارسال   شهرستان  شورايارائه  گزارشات مالی و عملکرد دوره هاي سه ماهه به  - 8-39

 استانبه مجمع  

جهت تائید  بر اساس دستورالعمل  شهرستان شوراي پیشنهاد بکارگیري نیروها و مشاورین به  - 9-39

 مربوطه 

شوراي مورد نیاز در راستاي اجراي برنامه هاي مصوب  تعیین حقوق نیروي انسانیوبکارگیري  -10-39

 براساس ضوابط و دستور العمل مربوطه شهرستان 

  مجمع استان جهت ارائه به  شهرستان  شورايشنهاد برنامه و بودجه سالیانه  به پی-11-39

 براي بهبود و تسهیل در امورمطالعه و بررسی و ارائه راهکارهاي مناسب و مطلوب -12-39

  شوراي شهرستان سایر وظایف محوله از سوي  -13-39

  خزانه دار – 40ماده  

رئیس هیات وحکم و  هیات مدیره استان تائید و باشهرستان شوراي پیشنهاد اعضايبهخزانه دار

 میگرددشهرستان منصوب شوراي بمنظور کنترل و نظارت برامورمالی شعبه استان مدیره 

 

   شھریاری حسینعلی دکتر نادر ریاحی  سید رضا نیری 

  محمد آزاد غالمرضا بخشی زاده  دلشاد  صالح الدین  دکتر 

    سید عباس پورھاشمی
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  شهرستان شوراي  / امور مالی اداري شعب -41ماده 

از کمکهاي خود را هاي ی مستقل بوده و بایستی هزینهاز نظر مال شهرستان و شوراي   شعب-1-41

 تأمین نمایند  ع استان / شهرستان منابخیرین و نیکو کاران و 

از هر محلی که باشند، منحصراً صرف امور ناظر به اهداف شهرستان و شوراي  درآمدهاي شعب -2-41

 در  همان محل می گردد و شوراي شهرستان شعب  و خط مشی هاي

 محل آن باشوراي خیرین  و شوراي شهرستان  شعب و هزینه هاي جاري  تأمین سرمایه اولیه-3-41

و گیرندگان کمک ( دانشگاه علوم پزشکی  ومراکز  بوده که کلیه  مبالغ آن توسط افراد خیرو نیکوکار 

 تأمین میگردد .خیریه .....)

 میتوانندازمحل کمکهاي نقدي وغیرنقدي به سرمایه خود بیافزایند و شوراي شهرستان تبصره : شعب 

باید با توجه به مواد اساسنامه و این آئین نامه  رستان وشوراي شه درآمدها و هزینه هاي  شعب -4-41

 و طبق اصول حسابداري و قانون تجارت در دفاتر قانونی ثبت گردد .

سال مالی از اول فرودین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود ، مگر -5-41

 بود .در سال اول تأسیس که ابتداي سال مالی تاریخ تأسیس خواهد 

به  پس از تصویب هیات مدیره استان هاي هرسال مالی باید تا آخر خرداد ماه تهیه و صورت -6-41

 ارائه گردد . خیرین سالمت کشور  ارائه تا پس از بررسی و تائید آن به مجمع استان شوراي خیرین

ري و مالی خود گزارش دوره اي فعالیت  هاي ادا می بایستی  شهرستان  و شوراي  استان شعب -7-41

 ارسال نمایند. استان خیرین سالمت کشور/ مجمعماه به  ششرا در پایان هر 

شهرستان  استان/ به منظور تسریع درانجام امور محوله ،حساب جاري مورد نیاز در بانک هاي-8-41

 همین آئین نامه  خواهد بود. 40و 21مواد 5افتتاح، و حق برداشت از حساب مذکور با رعایت بند 

که از طریق عقود شرعی از قبیل : وقف ، صلح  شهرستانو شوراي کلیه اموال و دارایی ها شعب -9-41

 و شوراي شهرستان ، هبه و امثال آن سابقاً و از این به بعد به تملک  درآمده و یا به وسیله شعب 

   شھریاری حسینعلی دکتر نادر ریاحی  سید رضا نیری 

  محمد آزاد المرضا بخشی زاده غ دلشاد  صالح الدین  دکتر 

    سید عباس پورھاشمی
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بر اساس  آن باقیمانده و تصمیم در خصوص آنان ایجاد و احداث شده  و میشود کماکان در مالکیت  

 مفاد اساسنامه  مجمع خواهد بود .

 افتخاري است . مگر در مورد پست هایی که بنا به دالیل و شوراي شهرستان  خدمت درشعب-10-41

 اداري و تشکیالتی و یا به موجب قوانین و مقررات کادر ثابت و حقوق بگیر الزم داشته باشد .

امور استخدامی کارکنان اداري ثابت و حقوق بگیر تابع قانون کار و قوانین و مقررات سازمان -11-41

 تامین اجتماعی است

ستخدامی توسط مجمع تهیه وجهت آئین نامه هاي مربوط به اموراداري ، مالی ، معامالتی و ا-12-41

 اجرا به کلیه استانها ابالغ خواهد شد .

را پشتیبانی  شهرستان و شوراي مجمع از نظر سایت الکترونیکی و اطالع رسانی شعب  -13-41

 خواهد نمود.

داراي سربرگ ، مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن  از  وشوراي شهرستان  شعب -14-41

 خواهدشد ودر اختیار قرار میگیردطریق مجمع تهیه 

 درحفظ و حراست ازمهر و آرم مسئولیت قانونی دارد  و شوراي شهرستان  هیأت مدیره شعب تبصره ـ

سراسر کشور بستگی مستقیم به اداره و شوراي شهرستان هاي  ادامه کار و فعالیت شعب -15-41

                    نیز خواهد بود و شوراها  مامی شعبموضوع شامل ت لذا درصورت انحالل مجمعداشته ،فعالیت مجمع  

که طبق ضوابط منحل میشوند؛ به موجب مقررات ماده  و شوراهایی تصفیه حسابهاي شعبامر  تبصره:

 انجام خواهد شدمجمع اساسنامه  38

 به مواردي که در این آئین نامه پیش بینی نشده است بر اساس اساسنامه مجمع عمل -16-41

 هدشد .واخ

   42ماده

مدیره مجمع  هیأت  /  /  مورخ جلسهبند در  71تبصره و  ٢٦ماده و  ٤٢این آئین نامه مشتمل بر 

 به تصویب رسید . کشورتخیرین سالم

   دکتر شھریاری نادر ریاحی  سید رضا نیری 

  محمد آزاد غالمرضا بخشی زاده  دکتر دلشاد  

    سید عباس پورھاشمی

 


