
 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 

 هم اولئك و المنكر عن ينهون و بالمعروف يامرون و الخير الي يدعون امة منكم ولتكن »

 «المفلحون

 

 «401 آيه – عمران آل سوره »

 

  

 

  

 

 «اسالمي انجمن اساسنامه »

 

  

 

 ( عضويت شرايط – اهداف – تعريف) كليات: اول فصل

 

 :اسالمي انجمن تعريف – 4 ماده

 

 به معتقد و مسلمان نيروهاي از مركب خودجوش، و مردمي است تشكلي اسالمي انجمن    

 و تفاهم مبشر و اسالم احكام به عامل ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون فقيه، واليت اسالم،

 در اسالمي، انقالب دستاوردهاي از حراست و اسالمي ناب فرهنگ اشاعه منظور به كه وحدت

 مساجد و محالت كشاورزي، صنفي، آموزشي، صنعتي، خدماتي، اداري، از اعم كاري هايمحيط



 شخصيت داراي و تشكيل اسالمي تبليغات سازمان نظارت تحت و اساسنامه اين مفاد طبق

 .باشد مي مستقل حقوقي

 

 :از است عبارت اسالمي انجمن اهداف – 2 ماده

 

 .اسالم اصيل معارف و فرهنگ گسترش و تبليغ و تبيين .4/2     

 

 .التقاطي و انحرافي افكار با مقابله و اسالم مكتب هايارزش ترويج و احياء .2/2

 

 .منكر از نهي و معروف به امر مهم اصل دو به بخشيدن تحقق در اهتمام .3/2

 

 ارتقاي جهت در تالش همچنين و شكوفايي، جهت در جوان نيروهاي جذب و شناسايي .1/2

 نيروهاي به دادن جهت نيز و متعهد و مستعد نيروهاي توانمنديهاي و علمي فكري، سطح

 .تفاوتبي

 

 . اسالمي انقالب و ديني هايارزش از پشتيباني براي مناسب بستر ايجاد .5/2

 

 و مسئوليت حس پرورش ، جامعه و كار محيط در اسالمي اخوت و تفاهم هاي زمينه ايجاد .6/2

 سازي سالم در سعي و انقالب ضد و مخرب عوامل شناسايي و افراد در حقيقي دوستي نوع

 .اسالمي طرق به آنها وجود از محيط

 

 و انقالب تداوم به نسبت سايرين و اعضاء هايآگاهي و بينش افزايش جهت در تالش .7/2

 .كشور عمومي مسائل

 



 معظم مقام و( سره قدس) خميني امام حضرت فرامين و رهنمودها ها،انديشه به توجه .8/2

 .اسالمي هايانجمن با رابطه در خصوص به( العالي مدظله) رهبري

 

  

 

 :عضويت شرايط –3 ماده

 

 :باشند زير شرايط داراي بايد اسالمي انجمن اعضاي

 

 .فقاهتي اسالم به اعتقاد .4/3

 

 .اساسي قانون به اعتقاد و اسالمي جمهوري نظام به وفاداري .2/3

 

 .آنها به عمل و شرعي تكاليف به پايبندي .3/3

 

 به احترام نظري، بلند و صدر سعه ديني، رأفت و الفت به اتصاف و اسالمي اخالق به تخلق .1/3

 .مشورت اصول و جمعي كارهاي

 

 .سازماني انضباط و تشكيالتي روابط به التزام و انقالبي هايمسئوليت پذيرش .5/3

 

 .اجتماعي هايفعاليت از محروميت عدم و كيفري سياسي، اخالقي، سابقه سوء نداشتن .6/3

 

 تادس بعهده تخلف، صورت در عضويت ابطال همچنين و عضويت صالحيت تشخيص: تبصره˜ 

 .باشدمي شهرستان هماهنگي



 

*********************************************************

******* 

 

 (انتخابات و مركزي شوراي) اسالمي هايانجمن تشكيالت: دوم فصل

 

 :از عبارتند اسالمي انجمنهاي تشكيالت و اركان – 1 ماده

 

 .كشور اسالمي انجمنهاي شورايعالي -4/1    

 

 .استان اسالمي انجمنهاي هماهنگي كل ستاد  -2/1

 

 .شهرستان اسالمي انجمنهاي هماهنگي ستاد  -3/1

 

 صنفي، آموزشي؛ صنعتي، اداري، واحدهاي: شامل گروه هر اسالمي هايانجمن جامعه  -1/1

 اقشار ساير و مساجد محالت، كشاورزي،

 

 :از عبارتند كشوري شورايعالي اعضاي – 5 ماده

 

 (رهبري نماينده) كشور اسالمي تبليغات سازمان رئيس -4/5    

 

 از يكي يا بازرگاني و اجتماعي امور و كار كشور، وزير ترجيحاً) مجريه قوه نمايندگان -2/5

 (ايشان معاونين

 



 جمعه ائمه گذاري سياست شوراي نماينده -3/5

 

 (قوه محترم رياست معاونين از يكي) قضائيه قوه نماينده -1/5

 

 (فرهنگي كميسيون رئيس نايب يا رئيس) مقننه قوه نماينده -5/5

 

 خيريه امور و اوقاف سازمان نماينده -6/5

 

 (نفر 30) استاني اسالمي انجمنهاي هماهنگي كل ستادهاي رؤساي -7/5

 

  

 

  

 

 :شود مي تشكيل زير افراد از استان هر هماهنگي كل ستاد – 6 ماده

 

 (استان مركز) شهرستان جمعه امام – 4/6

 

 . استان اسالمي تبليغات سازمان مديركل -2/6

 

 :زير ترتيب به شهرستانها هماهنگي ستاد نمايندگان نفر نه تا نفر سه -3/6

 

 نفر سه دارند، جمعيت نفر ميليون يك تا كه استانهايي       -



 

 .نفر پنج دارند، جمعيت نفر ميليون دو تا كه استانهايي       -

 

 .نفر هفت دارند، جمعيت نفر ميليون چهار تا كه استانهايي       -

 

 .نفر نه دارند، جمعيت نفر چهارميليون از بيش كه استانهايي       -

 

 و انتخاب نحوه و است سال چهار اسالمي هايانجمن تشكيالت در عضويت مدت: تبصره �

 .گردد مي ابالغ و تصويب عالي كانون توسط كه بود خواهد اينامهآئين برابر آنان صالحيت

 

 سمت به خود اعضاي بين از را نفر يك جلسه اولين در استان هماهنگي كل ستاد –7 ماده

 يك و يمنش عنوان به نفر يك دبير، عنوان به نفر يك رئيس، نايب عنوان به را نفر يك و رئيس

 آنان مجدد انتخاب و نمايد مي انتخاب سال دو مدت براي را مالي مدير و ذيحساب عنوان به نفر

 .است بالمانع

 

 نآ تصميمات و دارد رسميت اعضاء كل يك اضافه به نصف حضور با كل ستاد جلسات – 8ماده

 ومس يك با بعدي جلسه صورت اين غير در. باشد مي معتبر جلسه در حاضرين آراء اكثريت با

 .باشدمي اجراء قابل مصوبات حاضرين آراء اكثريت با و تشكيل اعضا

 

 .نمايديم ابالغ و تعيين كل ستاد را اعضاء غياب و حضور ترتيب و جلسات تشكيل محل: تبصره �

 

 تعيين سال چهار مدت براي و زير مشروحه افراد از مركب شهرستان هماهنگي ستاد –9 ماده

 :شوندمي

 



 جمعه امام توسط نفر يك باشد نداشته جمعه امام شهرستان چنانچه) شهرستان جمعه امام -4/9

 .(گردد مي معرفي استان

 

 .شهرستان اسالمي تبليغات اداره رئيس -2/9

 

 .استان در موجود اسالمي هايانجمن هايجامعه از كدام هر رئيس -3/9

 

 منطقه و شهرستان در 1 ماده  1 بند ذيل در مندرج گروه چند يا يك كه صورتي در: 4 تبصره �

 يمنتف مركزي شوراي در گروه آن اسالمي انجمن جامعه رئيس عضويت باشند، نداشته فعاليت

 .است

 

 دو باشد داشته اسالمي انجمن پنجاه و صد از بيش اي جامعه هر از كه شهرهايي در:  2 تبصره �

 .داشت خواهند شركت هماهنگي شوراي در نماينده نفر

 

 هب آن محل و جلسات تشكيل نحوه و شهرستان هماهنگي ستاد رئيسه هيأت انتخاب:  3 تبصره �

 .باشد مي 8 و 7 ماده در مذكور ترتيب

 

 گروه همان اسالمي هاي انجمن مجموع از گروه هر اسالمي هاي انجمن جامعه – 40 ماده

 تشكيل

 :باشد مي زير بشرح مركزي شوراي داراي جامعه هر و شود مي

 

 نفر يك و اصلي عضو نفر 3 باشد، داشته مجموعه زير اسالمي انجمن 25 تا كه جامعه هر -4/40

 البدلعلي عضو

 



 نفر 2 و اصلي عضو نفر 5 باشد، داشته مجموعه زير اسالمي انجمن پنجاه تا كه جامعه هر -2/40

 . البدلعلي عضو

 

 نفر 3 و اصلي عضو نفر 7 باشد، داشته مجموعه زير اسالمي انجمن صد تا كه جامعه هر -3/40

 .البدلعلي عضو

 

  

 

 نفر 3 و اصلي عضو نفر 9 باشد، برداشته در را اسالمي انجمن صد از بيش كه جامعه هر -1/40

 .البدلعلي عضو

 

 اعضاي گردهمايي يك در 1 ماده  1 بند موضوع گروه هر اسالمي هايانجمن رؤساي – 44 ماده

 است بالمانع آنان مجدد انتخاب و نمايند مي انتخاب سال 1 مدت براي را جامعه مركزي شوراي

. 

 

 به نفر يك و رئيس عنوان به خود اعضاء بين از را نفر يك جامعه هر مركزي شوراي – 42ماده

 وي مجدد انتخاب و نمايد مي انتخاب سال 2 مدت براي منشي نفر يك و رئيس نايب عنوان

 .است بالمانع

 

 و شهرستان هماهنگي ستاد و استان هماهنگي كل ستاد داخلي نامه آيين نويس پيش: تبصره �

 .گردديم تأييد و بررسي مورد شورايعالي وسيله به و تهيه تشكيالت اين از يك هر توسط جامعه

 

 اعضاي بين از اول دور در كه است «مركزي شوراي»  داراي اسالمي انجمن هر – 43 ماده

 :شوند مي انتخاب زير ترتيب به و انجمن

 



 نفر 3 دارند، عضو نفر 400 تا كه هايي انجمن .4/43

 

 نفر 5 ، دارند عضو نفر 250 تا كه هايي انجمن -2/43

 

 نفر 7 دارند، عضو نفر 500 تا كه هايي انجمن .3/43

 

 نفر 9 دارند، عضو نفر 4000 تا كه هايي انجمن .1/43

 

 .نفر 44 دارند، عضو نفر هزار از بيش كه هايي انجمن .5/43

 

 اولين در 3 ماده در مندرج شرايط رعايت با اسالمي انجمن مؤسس هيئت – 41 ماده

 و نمايند مي انتخاب سال 1 مدت براي اول دور در را اسالمي انجمن مركزي شوراي گردهمايي،

 متس به را نفر يك و رئيس عنوان به را نفر يك خود بين از جلسه اولين در نيز مركزي شوراي

 انتخاب و نمايد مي انتخاب سال 2 مدت براي مديرمالي و ذيحساب سمت به را نفر يك و دبير

 و نامه آيين طبق اسالمي انجمن مركزي شوراي انتخاب ترتيب. است بالمانع آنان مجدد

 .شد خواهد ابالغ تائيد از پس و تهيه شورايعالي طريق از كه بود خواهد دستورالعملي

 

  

 

 

  

 

 اختيارات و وظايف: سوم فصل

 



 :كشور شورايعالي وظايف – 45 ماده

 

 استاني هماهنگي كل ستادهاي ابالغي هايبرنامه اجراي حسن بر نظارت و سياستگذاري -4/45

 

 خواهد انضباطي نامه آئين براساس استانها هماهنگي كل ستادهاي رؤساي نصب و عزل -2/45

 .گردد مي ابالغ و تهيه شورايعالي توسط كه بود

 

 .شده تدوين اساسنامه با شده اتخاذ سياستهاي انطباق -3/45

 

 .شود مي تشكيل يكبار ماه شش هر حداقل شورايعالي جلسات:  تبصره �

 

 :جلسات تشكيل نحوه – 46 ماده

 

 .يابد مي رسميت اعضا يك اضافه به نصف با شورايعالي جلسات -4/46

 

 و منشي عنوان به را نفر يك و دبيركل عنوان به را نفر يك جلسه اولين در شورايعالي -2/46

 .كنند مي انتخاب سال 1 مدت براي شورايعالي مخبر

 

 حداكثر فاصله با بعد جلسه آن، رسميت براي اعضاء نصاب حد به رسيدن عدم صورت در -3/46

 .شد خواهد تشكيل روز 40

 

 به اسالمي هاي انجمن بر نظارت و سازماندهي گروه در شورايعالي به مربوط امور تمامي -1/46

 .گرفت خواهد انجام شورايعالي دبيرخانه عنوان

 



 :استان هماهنگي كل ستاد اختيارات و وظايف – 47 ماده

 

 بين هماهنگي ايجاد و شهرستانها اسالمي هايانجمن مركزي شوراهاي فعاليت بر نظارت -4/47

 .آنها

 

 هرگونه از جلوگيري و مربوطه هاينامه آيين و اساسنامه مفاد اجراي حسن بر نظارت -2/47

 .گردد مي واگذار عالي كانون طرف از كه اموري انجام و آنها با مغاير اقدام

 

 در نهادها و ارگانها ساير با اسالمي هاي انجمن هماهنگي و همكاري ساالنه برنامه تنظيم -3/47

 .20 ماده موضوع ها،انجمن وظايف حدود

 

 هايجامعه و شهرستانها هماهنگي ستادهاي از واصله طرحهاي و پيشنهادات بررسي -1/47

 .اجرا جهت ابالغ و تصميم اخذ و آنها به رسيدگي و استان اسالمي هايانجمن مختلف

 

 اسالمي انجمن چند يا يك انحالل مورد در شهرستان هماهنگي ستاد پيشنهاد بررسي -5/47

 متخلف

 

 .آنان مورد در نهايي تصميم اخذ و

 

 اسالمي هايانجمن موقعيت، و زمان حسب بر كه مسائلي زمينه در استاني ريزيبرنامه -6/47 

 .دهند قرار اولويت در بايد

 

 هماهنگي ستادهاي و استان هماهنگي كل ستاد داخلي نامه آيين تصويب و بررسي -7/47

 .شهرستانها

 



 . استان اسالمي هاي انجمن و جامعه  شهرستان، هماهنگي ستادهاي مالي امور بر نظارت .8/47

 

 جهت استان مركز اسالمي تبليغات كل اداره به آن تقديم و ساالنه كار گزارش تهيه .9/47

 .شورايعالي به ارسال

 

 :شهرستان هماهنگي ستاد اختيارات و وظايف -48 ماده

 

 كل ستاد به خود نظرات بانضمام آنها ارائه و رسيده پيشنهادات و هاطرح بررسي .4/48

 .نهايي تصميم اتخاذ جهت استان هماهنگي

 

 ستانا هماهنگي كل ستاد به آنها نتايج گزارش و تخلفات به رسيدگي و شكايت دريافت .2/48

 .مربوطه نامهآئين طبق

 

 نامه آئين طبق شهرستان اسالمي هايانجمن در عضويت ابطال يا عضويت صالحيت تأييد .3/48

 .مربوطه

 

 ؤسساتم و هاكتابخانه گسترش و تأسيس آموزشي، ، تبليغاتي هاي برنامه تنظيم و تهيه .1/48

 .فرهنگي

 

 هاي انجمن واحدهاي و هاجامعه فعاليت در هماهنگي ايجاد و سازماندهي بازرسي، .5/48

 .شهرستان اسالمي

 

 . ديني تبليغات امور در شهرستان فرهنگي نهادهاي و اسالمي تبليغات ادارات با همكاري .6/48

 



 . شهرستان اسالمي هايانجمن هايجامعه وظايف اجراي حسن بر مراقبت و نظارت .7/48

 

 .شهرستان اسالمي هاي انجمن هايجامعه داخلي نامه آيين تصويب و بررسي .8/48

 

 .گردد مي واگذار ستاد اين به استان هماهنگي كل ستاد طرف از كه اموري كليه انجام .9/48

 

 .استان هماهنگي كل ستاد به آن تقديم و ساالنه عملكرد گزارش تهيه .40/48

 

 .گردد مي ابالغ و تهيه شورايعالي وسيله به بازرسي نامه آيين:  تبصره �

 

 :شهرستان شهر، واحد هر اسالمي انجمن هاي جامعه اختيارات و وظايف – 49 ماده

 

 خاص روزهاي با ارتباط در مربوطه واحد اسالمي هايانجمن فعاليت برنامه تنظيم .4/49

 .تابعه اسالمي هايانجمن به آن ابالغ و اجتماعي و ديني سياسي،

 

  . شهرستان هماهنگي ستاد مصوبات و تصميمات اجراي .2/49

 

 .مربوطه واحد با ارتباط در الزم هايبيانيه و اطالعيه صدور .3/49

 

 هب سياسي و مذهبي فرهنگي، ، آموزشي تبليغاتي، هاي برنامه اجراي جهت ريزي برنامه .1/49

 .واحدها اسالمي هايانجمن اجتماعات تشكيل و مختلف هايمناسبت

 

 .شهرستان هماهنگي ستاد طرف از صادره هايدستورالعمل دقيق اجراي در اهتمام .5/49



 

 نيروهاي جذب و اسالمي هايانجمن هايفعاليت رشد و تقويت جهت مناسب بستر ايجاد .6/49

 . زمان ضرورت براساس نخبه و كارآمد

 

 اختيارات و وظايف با رابطه در واحد اسالمي هايانجمن تخلفات و شكايت به رسيدگي .7/49

 .آنها اصولي غير اقدامات از جلوگيري و 20 ماده موضوع هاانجمن

 

 .شهرستان اسالمي هايانجمن هايجامعه ساير با هماهنگي و همكاري .8/49

 

 در آنها دربارة تصميم اتخاذ و اسالمي هايانجمن از رسيده نظرات و پيشنهادات بررسي .9/49

 .لزوم صورت در شهرستان هماهنگي شوراي به آنها ارائه يا و وظايف حدود

 

 .واحد اسالمي هايانجمن مالي امور بر نظارت .40/49

 

 .واحدها اسالمي هايانجمن رؤساي از مركب مشورتي جلسات تشكيل .44/49

 

 .شهرستان هماهنگي ستاد به آن تقديم و ساالنه عملكرد گزارش تهيه .42/49

 

...( و كارمندي) عنوان هر تحت كه اسالمي هايانجمن كليه از است عبارت: واحد: 4 تبصره �

 .كنندمي فعاليت

 

 الزامي سطوح تمامي در شورايعالي تا اسالمي انجمن واحد از مراتب سلسله رعايت: 2 تبصره �

 .باشدمي پاسخگو خود مافوق رده به نسبت رده هر و است

 



 ربراب در اسالمي هايانجمن ؛ باشد نشده تشكيل هماهنگي ستاد كه شهرستان هر در: 3 تبصره �

 مسئول شهرستان مركز اسالمي تبليغات اداره برابر در نيز جامعه و اسالمي هايانجمن جامعه

 .باشندمي

 

 اشهرستانه هماهنگي ستاد باشد، نشده تشكيل هماهنگي كل ستاد كه استان هر در: 1 تبصره �

 .باشند مي مسئول استان مركز اسالمي تبليغات كل اداره برابر در

 

 :اسالمي هايانجمن اختيارات و وظايف -20 ماده

 

 آن متعالي هايارزش ترويج و رشد و انقالب و اسالم شناساندن و شناختن در اهتمام (4/20

 :طريق از فقيه ولي زعامت تحت

 

 .تخصصي و سياسي فرهنگي، عقيدتي، هايكالس اداره و تشكيل .4

 

 .اسالمي نشريات و نوار كتاب، توزيع و كتابخانه اداره و تشكيل .2

 

 .گوناگون هايمناسبت به خطابه و وعظ جلسات اداره و تشكيل .3

 

 تخصصي، سياسي، فرهنگي، مذهبي، هايگردهمايي و اردوها ها،نمايشگاه اداره و تشكيل .1

 .علمي و هنري تحقيقاتي،

 

 .اجتماعي و سياسي و فرهنگي مذهبي، هايگردهمايي و مراسم در شركت .5

 

 .مربوطه مراكز امور اداره در همكاري و جماعت نمازهاي برپايي و مذهبي مراسم برگزاري .6



 

 و يهبيان صدور قالب در اجتماعي و سياسي مهم وقايع و اتفاقات از روشنگرانه هايتحليل ارائه .7

 . اعالميه

 

 با آموزشي و صنعتي خدماتي، توليدي، اداري، واحدهاي در فوق هاي فعاليت انجام: تبصره �

 .باشد مي ذيربط دستگاه مدير هماهنگي و همكاري

 

 از پاسداري راستاي در منكر از نهي و معروف به امر فريضه بخشيدن تحقق در اهتمام (2/20

 :طريق از اسالمي هايارزش

 

 رشد براي مساعد و سالم محيط ايجاد جهت در منكرات با ارشادي و منطقي و اصولي برخورد .4

 .شرع حاكم دستورات براساس اخالقي فضايل شكوفايي و

 

 نهي و معروف به امر مراتب و شرايط شناخت و اسالمي اخالق و بينش كسب جهت در تالش .2

 .آن تحقق در اهتمام و منكر از

 

 چارچوب در منكر از نهي و معروف به امر مراتب به توجه با خصوصي مذاكره و لساني تذكر .3

 .شرعي احكام

 

 .مسئول مقام به محرمانه و مستدل كتبي، گزارش .1

 

 .اسالمي انجمن مسئول طريق از ذيربط مافوق مقام به موضوع گزارش .5

 

 و مستندات ارائه و بروشور چاپ طريق از آن با برخورد هايشيوه و منكرات مصاديق ارائه .6

 .شرعي احكام



 

 خصوصيات از منكر از نهي و معروف به امر كه اسالمي هايانجمن مهم نقش به توجه با:  تبصره �

 مورد اين در اسالمي انجمن با موازي تشكيالت و شوراها و ستادها كليه باشد،مي آن الينفك

 .كرد خواهند فعاليت اسالمي هايانجمن مسئوليت تحت

 

 و عبادي هاي صحنه در حضور: طريق از اسالمي انقالب دستاوردهاي از حراست و حفظ (3/20

 .كشور جاري مقررات با مطابق جهاني استكبار عوامل با مقابله و مردمي حركتهاي و سياسي

 

 :طريق از مسئولين با همكاري و امور جريان بر نظارت (1/20

 

 به گيري تصميم هايهيئت و هاكميسيون تخصصي، هايكميته از يك هر در نماينده داشتن .4

 .معين و ناظر صورت

 

 هايهسته در مؤثر عضو عنوان به اسالمي هايانجمن اعضاي از نفر يك حداقل معرفي .2

 .اداري تخلفات هايهيئت و صالحيت تعيين گزينش

 

 مسئول مقام باالترين با اسالمي هايانجمن مركزي شوراي اعضاي مستمر جلسه برگزاري .3

 مشكالت و مسائل و راهكارها ارائه جهت مربوطه مديران ساير با و ماهانه صورت به دستگاه

 .شود ارسال عالي كانون به كتباً آن نتيجه و مورد حسب

 

 :از عبارتند اسالمي هاي انجمن داخلي اركان -24 ماده

 

 مؤسسين يا مؤسس .4

 

 مركزي شوراي .2



 

 المياس انجمن تشكيل تقاضاي نامهآئين اين مطابق واحد هر اسالمي انجمن مؤسسين يا مؤسس

 و بررسي از پس نمايد،مي اسالمي هايانجمن شورايعالي از ذيربط هماهنگي ستاد طريق از را

 مؤسس دعوت به عمومي مجمع شورايعالي، و ذيربط ستادهاي طريق از الزم مجوز صدور تأييد

 .ميگردد تشكيل مركزي شوراي اعضاي انتخابات جهت مؤسسين يا

 

 تقاضاي با نامه،اساس اين تصويب از قبل شده تأسيس اسالمي هايانجمن مورد در: 4 تبصره �

 .شودمي صادر فعاليت تمديد استان هماهنگي كل ستاد در انجمن آن مركزي شوراي

 

 هماهنگي ستاد سوي از اسالمي هايانجمن صالحيت تأييد و تشخيص از پس: 2 تبصره �

 لك ستاد تحويل ثبت جهت نياز مورد مدارك ساير و اساسنامه و مرامنامه مشخصات، شهرستان،

 .گردد مي صادر فعاليت مجوز تأييد، از پس و شده استان هماهنگي

 

 اياسالمي انجمن آن محالت، و مساجد اصناف، كارخانجات، نهادها، ها،ارگان كليه در: 3 تبصره �

 .باشد استان آن هماهنگي كل ستاد تأييد مورد آن صالحيت و اولويت كه بود خواهد معتبر

 

*********************************************************

******* 

 

 متفرقه مسائل و مالي امور بودجه،: چهارم فصل

 

 پيش عالي ستاد توسط كشور كل اسالمي هاي انجمن فعاليت براساس الزم بودجه -22 ماده

 .شد خواهد منظور كشور كل ساالنه بودجه در تصويب جهت و بيني

 

 سازمان اختيار در سازماندهي و نظارت هدايت، براي اختصاصي بودجه كل از %5 -23 ماده

 هماهنگي با اسالمي هاي انجمن واحدهاي براي بودجه از %95 و گيردمي قرار اسالمي تبليغات



 هد همچنين. يابد مي اختصاص اسالمي هاي انجمن عالي ستاد تأييد و اسالمي تبليغات سازمان

 اسالمي انجمن مركزي شوراي اختيار در دستگاه هر فرهنگي و تبليغي امور اعتبارات درصد

 .گيرد مي قرار مربوطه

 

 بازنشسته اعضاي فكري و تشكيالتي توان و تجارب از گيريبهره منظور به  – 21 ماده

 انجمن واحدهاي و ستادها و كانون در آنها عضويت و فعاليت السابقكمافي اسالمي؛ هايانجمن

 .بود خواهد بالمانع مربوطه اسالمي

 

 كل ستاد تأييد و شهرستان مركزي شوراي پيشنهاد با اسالمي انجمن انحالل  – 25 ماده

 گزارش شورايعالي دبيرخانه به انحالل اين مراتب كه باشد مي پذير امكان استان هماهنگي

 تعيين استان هماهنگي كل ستاد را شده منحل اسالمي انجمن مجدد تشكيل نحوه. شودمي

 .نمايدمي

 

 .است ملغي آن مغاير مقررات كليه اساسنامه اين تصويب تاريخ از  – 26 ماده

 

 كل ادارات حراست و استان هماهنگي كل ستاد عهده به حقوقي اختالفات كليه حل – 27 ماده

 .باشدمي اسالمي تبليغات سازمان حقوقي مديريت طريق از استاني

 

 كشوري عالي ستاد تصويب به تبصره 48 و ماده 28 فصل، چهار در اساسنامه اين  – 28 ماده

 .رسيد

 


