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 و خدماتی وابسته  اجتماعی ، مراکز فرهنگی یامنا هیئتتشکیل دستورالعمل 

  دستورالعمل مفاد اختیارات تفویضی مندرج در  ی مستند به ا به منظور تسهیل در اتخاذ تصمیمات منطقه مقدمه:

تشکیل  نحوه    ستورالعملد  ،(۲۶/۰۵/۱۳۹۸ا مورخ    - /هـ  ۲۰۰)اصالحی شماره    یمجتهد  دکتر  يفرهنگ  ادیبن  یامنا  هیئت

 : شودتعیین می و عملکرد آن بشرح زیر مصوبات    نظارت برو  و خدماتي وابسته  اجتماعي  ،مراکز فرهنگي  یامنا  هیئت

 نفر به ترتیب زیر:  ۷ کب ازمر  ، مراکزهر یک از امنای  هیئت :ی مراکزامنا  هیئت تعریف:  1ماده 

 هیئت اجرایی ناظر از سوی  راهنما و  ،نماینده به عنوان  یک نفر از اعضای هیئت اجرایی .1

 همکار   وسسات مردم نهادم  یا  خیرین  گاننمایند و    منطقهاجتماعی  و    فرهنگی  عتمد م  جمع اشخاص  نفر از   ۵ .2

 دبیر هیئت امنای مرکز نماینده ) سرپرست نمایندگی( بنیاد در هر منطقه به عنوان عضو و  .3

توسط  ساله  ۲برای یک دوره پیوسته  مندرج در این دستورالعمل، و وظایف  اهداف  اجرای و  به منظور پیشبرد  که 

شوند. تمدید عضویت  مرکز، معرفی میآن به عنوان عضو هیئت امنای  ،انتخاب و پس از قبول سمتاجرایی  هیئت

 آتی با تصویب هیئت اجرایی، بالمانع است.های هر یک از اعضای منتخب، برای دوره

توسط  تیب  به تر  ت همکارنمایندگان موسساو  قه  منط از  مشخصات و سوابق افراد پیشنهادی    ،اسامیفهرست    :  ۲ماده  

  برای بررسی و تصویب نهایی به هیئت اجرایی بنیاد تقدیم خواهد شد.و  تهیه  مدیر اجراییو نماینده بنیاد  

 مراکز با امضای رییس یا نایب رییس هیئت امنای بنیاد صادر خواهد شد.احکام اعضای هیئت امنای   : ۳ماده 

افتخاری و قائم به شخص است و پذیرش عضویت آن به   ی مراکز امنا  هیئتعضویت و خدمت اعضای  : 4ماده 

 ماید. ندکترمجتهدی و اهداف عالی بنیاد منسوب به آن فقید سعید است و تعهدی بربنیاد ایجاد نمی  منظور اعتالی نام

 شود: به قرار زیر تعیین می مراکز وابسته در سطح کشور  ی امنا هیئت  اهداف منظور در تاسیس :اهداف:  5ماده 

 ای. ای متناسب با روند رشد امور محوله با هماهنگی و ارتباطات منطقههای منطقهاعمال سیاست .1

 . بومی و محلیبا واگذاری امور بنیاد به گروه مدیران  ایهای مردمی در اداره امور منطقهتوسعه مشارکت .2

 های مرتبط. ها و فعالیتای برای گسترش کمی و کیفی برنامهریزی منطقهبرنامه .3

 . توسط افراد خبره محلی  مراکزمصارف ریزی جهت  برنامهو  تالش برای تامین منابع مالی پایدار .4

 مناطق مرتبط.  و کارشناسان  محدوده و توسط مدیراناعمال مدیریت عملیاتی و میدانی امور محوله در  .5

 افزایی مدیریتی افراد شاخص در همکاری مستمر و هدفمند با بنیاد. توانمندسازی و توان .6
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و   طقاهای مردم منریزی برای توانمندسازی و توان افزایی اهالی منطقه از طریق جلب و توسعه مشارکتبرنامه .7

 . آنانزایی با کارآفرینی و اشتغال همراه اقتصادی  و  اجتماعی ،فرهنگی  ،مدیریتیموسسات مردم نهاد در ابعاد  

   :شودی مراکز وابسته به قرار زیر تعیین میامنا هیئتی هاولیتئ مسو  وظایف : 6ماده 

 .ای اداره امور مراکز تحت پوششمنطقه هایتصویب سیاستو  تدوین (۱

 . های مرتبط تالش برای تعمیق و گسترش فعالیتهای اجرایی مراکز و بررسی و تصویب برنامه (۲

  ، تولیدی و امور توانمندسازی   ، خدماتی  ،اجتماعی  ، آموزشی   ، های فرهنگیفعالیت  تصویب عناوین و چارچوب  (۳

 تحت پوشش. اهالی مناطق کم برخورداربرای  ی یکارآفرینی و اشتغالزا

 . درآمدی مراکز وابستهمنابع و  مالی  تصویب عناوین و شرایط تأمین و تقویت بنیه   (4

 و نظارت بر حسن اجرای آن.   تعیین ضوابط مصارف و مخارج منابع درآمدی هر یک از مراکز (۵

 . والن منطقه برای تسریع در دستیابی به نتایج مطلوبئبا مس مساعدت و تسهیل در ارتباطات و هماهنگی ( ۶

 در طول دوره فعالیت.  مصوبات و تصمیمات متخذهو نظارت بر اجرای صحیح پیگیری  (7

 بنیاد. اجرایی  هیئتبه  ی مرکزامنا هیئت در ای و یا موضوعی  دورهبرای عضویت پیشنهاد اعضای جدید  (۸

ضوابط عمومی کسب  امنای مراکز و نیز  هیئت های سالیانه های کلی و سرفصل سیاستسیاست ،رویکردها : ۷ماده 

اجرایی عالوه بر   هیئتامنای مراکز ابالغ خواهد شد. نمایندگان  هیئتمنابع و درآمد و مصارف آن بطور سالیانه به 

امنای مراکز در صورت   هیئت. لذا تصمیمات باشند مینیز ناظر کیفی مصوبات  ء،با سایر اعضا همفکری و همکاری 

 راستایی با این ماده قابل اجرا خواهد بود. هم

به   مصوب هایسیاستو تطابق با  نظارت ،امنای مراکز برای بررسی هیئتیک نسخه از مجموعه مصوبات  : 8ماده 

اجرایی شود. ابالغ مغایرت یا   ،های بنیاد نباشد در صورتیکه مغایر با سیاستاجرایی بنیاد تقدیم خواهد شد تا   هیئت

موجب لغو   ، از سوی مدیر اجرایی بنیاد ، های کلی و مصالح عمومی بنیادعدم مغایرت هر یک از مصوبات با سیاست

 یا تصویب نهایی آن خواهد بود.

و تنظیم   ی وظایف فوق دارای اختیار و مجاز به تعیین ضوابط در محدوده ی هر یک از مراکز امنا هیئت : ۹ماده 

  هیئت اجرایی شدن تصمیمات    نیز اتخاذ تصمیم اجرایی و عملیاتی است.ین منابع و  أمو تجذب    های اجرایی نامهشیوه

 باشد.میامناء    هیئتستلزم رأی موافق اکثریت اعضای  بنیاد و مطابق این دستورالعمل، م  اساسنامهامناء در چارچوب  

دعوت نماید.   امناء هیئتدر جلسات  و کارشناس  افراد خبرهتواند برای بهبود امور از می امناء هیئترییس یا دبیر 

 خواهدبود.  ءامنا  هیئتبا مصوبه    نحوه اتخاذ تصمیم و پیگیری آنو نیز  نامه برگزاری جلسات اصلی و کارشناسی  شیوه
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جلسه رسمی بطور عادی برگزار و نسبت به اتخاذ تصمیمات و   یکالاقل  ماهدر هر  مراکز امنای  هیئت:  1۰ماده 

  هیئت  ب رییس و یا دبیرئنا ،العاده بنا به تشخیص رییسنمایند. برگزاری جلسات فوقپیگیری مصوبات اقدام می

 با دستور کار مشخص بالمانع است. و  امناء هیئت یک سوم اعضای با تقاضای امناء و یا 

را تنظیم و ضمن پیگیری و برگزاری    هیئتای جلسات این  موظف است تقویم برگزاری دوره  امناء   هیئتدبیر  :  تبصره  

 برساند. بنیادمرکزی و دفتر   هیئتاعضای جلسات، گزارش پیشرفت امور مربوط را بطور مستمر به اطالع کلیه 

نسبت به انتخاب رییس   در نخستین جلسه از هر دوره با رأی گیری ی هر یک از مراکزامنا هیئتاعضای :  11ماده 

 دار شود. جلسات را عهدهنمایند تا مسئولیت اداره سال مبادرت می ۲برای مدت ب رییس از میان خود ئو نا

   .خواهد بود ی مراکزامنا هیئتدبیر ب رییس منتخب هر دوره، اداره جلسات با  ئنا و: در غیاب رییس  1 تبصره 

 . خواهد رسید ابالغ و ارسال  با امضای رییس، نائب رییس و یا دبیر    ی مراکزامنا  هیئتمکاتبات  مصوبات و  :  ۲تبصره  

مردمی و    های مالی بالعوضها و حمایتحاصل از فعالیت  مد آدر هر یک از مراکز اعم از  منابع مالی    تمامی  :  1۲ماده  

های  امنای مرکز مفتوح در یکی از بانک  هیئت و جاری  در حساب رسمی    ،با اطالع رسمی فرمانداری شهرستان  ،خیرین

با امضای متغیر  و    دولتی( منطقه متمرکز و نگهداری خواهد شد. برداشت و هزینه آن مطابق برنامه مصوب   ") ترجیجا

 باشد.  ینمایندگی میسر م ) نماینده بنیاد( ممهور به مهر ءامنا هیئترییس یا نایب رییس و امضای ثابت دبیر 

معامالتی و صورتحساب درآمد هزینه و تراز عملیاتی حساب   ،های مالی صورتف است ظ مو نماینده بنیاد:  1۳ماده 

های صحیح  را مطابق روش ) قبلی بعالوه اضافه شده دوره( های مجموعه داراییکلیه به همراه فهرست  امناء هیئت

تقدیم نماید. گزارش بررسی و    بنیاددفتر به    ی مرکزامنا هیئت و پس از اخذ تایید  تهیه فصلی به صورت حسابداری 

 تقدیم خواهد شد. بنیاد اجرایی  هیئتبه  ، هیئتبا گواهی نماینده ناظر بنیاد در آن  بنیاد همراهمالی بازرس ارزیابی 

 د.رس ی م هیئت اجرایی  صویبت  هو ب تهیه   هاهیئت تمشوربا  ی مراکز امنا هیئتعامالتی م  نامه مالیشیوه: تبصره 

  هیئت  یا اعضای  مدیر  پیشنهاد  با  ماهه آزمایشی،    6طی دوره  از    پسمفاد این دستورالعمل  یا تکمیل  : تغییر    41ماده  

 میسر و بالمانع است.بنیاد  اجرایی  هیئتتصویب  یک از مراکز و  پیشنهاد هیئت امنای هر  ه یا بو  اجرایی

.............................................************............................................................************................................................. 

در  بنیاد اجرایي  هیئتن جلسه ی لوادر و  يمدیر اجرای به پیشنهادمؤخره  و یک تبصره 4ماده،  41این دستورالعمل در یک مقدمه، 

 االجراست. و از این تاریخ الزم  رسیدهیئت اجرایي بعد از اصالح و تکمیل به تصویب  1۳۹۹/ ۰1/ 1۲به تاریخ    1۳۹۹سال 
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