
 

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

    استانهااستانهااستانهااستانها    ييييعالعالعالعال    ييييشوراشوراشوراشورا    وووو    استاناستاناستاناستان    شهرستان،شهرستان،شهرستان،شهرستان،    يييياسالماسالماسالماسالم    ييييشوراهاشوراهاشوراهاشوراها    انتخاباتانتخاباتانتخاباتانتخابات    يييييييياجرااجرااجرااجرا    نامهنامهنامهنامه    ننننييييييييآآآآ

 به و كشور وزارت 13/12/1380 مــورخ 44/4/1/118068 شماره شنهــاديپ به بنا 30/4/1381 مورخ جلســه در رانيوز ــأتيه

 نامه نييآ ـ 1365 مصوب ـ مزبور يشوراها انتخابات و يكشور ياسالم يشوراها التيتشك قانون اصالح قانون 72 ماده استناد

    : نمود بيتصو ريز شرح به را استانها يعال يشورا و استان شهرستان، ياسالم يشوراها انتخابات يياجرا

 نفر كي و داده جلسه ليتشك فرماندار دعوت از پس شهرستان هر محـدوده در واقع يشهرها و بخشهـا ياسالم يشوراهـا ـ 1 ماده

 صورت ميتنظ با و انتخاب شهرستان ياسالم يشورا در تيعضو يبرا آرا ينسب تياكثر و يمخف يرأ با خود ياعضا انيم از را

 . ندينما يم يمعرف فرماندار به روز 10 ظرف حداكثر جلسه

 شهر و بخش پنج از كمتر شهرستان كه يصورت در و باشد يم نفر پنج حداقل شهرستان ياسالم يشورا ياعضا تعداد ـ1 تبصره

 . شد خواهند انتخاب تيجمع تناسب به بخشها و شهرها يشورا ندگانينما گريد نيب از اعضا هيبق باشد، داشته

 ظرف حداكثر شهرها و بخشها ياسالم يشوراها منتخب نـدگانينما هيكل نامه يمعرف وصول از پس است موظف فرمانـدار ـ2 تبصره

 يشورا ياعضا. آورد عمل به دعوت شده يمعرف ندگانينما از شهرستان ياسالم يشورا جلسه نياول ليتشك يبرا هفته كي

 نفر كي خود نيب از شود، يم ليتشك شهرستان فرماندار و شانيا 3/2 حداقل حضور با كه خود جلسه نياول در شهرستان ياسالم

 . ندينما يم انتخاب يمخف يرأ و ينسب تياكثر با يمنش كي حداقل و سيير بينا نفر كي س،يير

 يگروه يها رسانه قيطر از را آن ياعضا ياسام شهرستان ياسالم يشورا ليتشك از پس بالفاصله موظفند فرمانداران ـ3 تبصره

 . ندينما منتشر عموم يآگاه يبرا

 يرأ با و خود نيب از را نفر كي سه،يرئ أتيه ياعضا نييتع بر عالوه خود جلسه نياول در شهرستان هر ياسالم يشورا ـ2 ماده

 استاندار به كتباً روز 10 ظرف حداكثر و انتخاب استان ياسالم يشورا در تيعضو يبرا ندهينما عنوان به ينسب تياكثر و يمخف

 . دينما يم يمعرف

 نصاب حد تابع يشهرستانها يكم ليدل به كه يياستانها در. باشد يم نفر پنج استان ياسالم يشورا ياعضا تعداد حداقل ـ1 تبصره

 تيجمع تناسب به شهرستانها ياسالم يشوراها ندگانينما گريد نيب از استان ياسالم يشورا ياعضا هيبق نگردد، حاصل مقرر

 . شد خواهند انتخاب

 حداكثر استان تابع يشهرستانها ياسالم يشوراها منتخب ندگانينما هيكل نامه يمعرف وصول از پس است موظف استاندار ـ2 تبصره

 يشورا ياعضا. آورد بعمل دعوت شده يمعرف ندگانينما از استان ياسالم يشورا جلسه نياول ليتشك يبرا هفته كي ظرف



 نفر كي س،يرئ نفر كي خود نيب از شود، يم ليتشك استاندار و شانيا 3/2 حداقل حضور با كه خود جلسه نياول در استان ياسالم

 . ندينما يم انتخاب يمخف يرأ و ينسب تياكثر با يمنش نفر دو و سيير بينا

 صادر كشور وزارت مهر و كشور ريوز يامضا به تيعضو كارت استاندار، يمعرف با استان ياسالم يشورا ياعضا يبرا ـ3 تبصره

 يگروه يها رسانه قيطر از را آن ياعضا ياسام استان ياسالم يشورا ليتشك از پس بالفاصله موظفند استانداران و شد خواهد

 . ندينما منتشر عموم يآگاه يبرا

 نيب از را نفر كي) 2( ماده) 2( تبصره موضوع سهيرئ أتيه ياعضا نييتع بر عالوه جلسه، نياول در استان هر ياسالم يشورا ـ3 ماده

 كشور ريوز به اعالم يبرا و انتخاب استانها يعال يشورا در تيعضو يبرا ندهينما عنوان به ينسب تياكثر و يمخف يرأ با و خود

 . دينما يمعرف استاندار به روز 10 ظرف حداكثر

 استان هر ياسالم يشورا و گردد يم ليتشك استان ياسالم يشوراها منتخب ندگانينما از استانها ياسالم يعال يشورا ـ1 تبصره

 . داشت خواهد آن در ندهينما نفر كي

 دعوت به استانها ياسالم يشورا انتخابات انيپا از پس هفته كي ظرف حداكثر استانها ياسالم يعال يشورا جلسه نياول ـ2 تبصره

 و يمخف يرأ با دار خزانه كي و يمنش دو س،يير بينا نفر دو س،يير نفر كي و ليتشك ندگانينما 3/2 حضور با و كشور ريوز

 . شوند يم انتخاب ينسب تياكثر

 يشوراها تيعضو از نديآ يدرم دست فرا يشوراها تيعضو به كه نامه نييآ نيا در مذكور ياسالم يشوراها ندگانينما ـ4 ماده

 . گردند ينم خارج تر نييپا

 استعفا، رينظ يليدال به استانها ياسالم يعال يشورا و استان شهرستان، ياسالم يشورا ياعضا از كي هر خروج صورت در ـ5 ماده

 كشور، ريوز به مورد حسب يو نيجانش انتخاب يبرا را مراتب است موظف مربوط ياسالم يشورا ت،يعضو سلب و فوت

 . دينما اعالم فرماندار و استاندار

 شورا آن و ندينما اعالم ربط يذ ياسالم يشورا به را مراتب هفته كي ظرف موظفند فرماندار و استاندار كشور، ريوز ـ1 تبصره

 . دينما يمعرف و انتخاب را نيجانش فرد هفته دو ظرف حداكثر است موظف

 استانها يعال و استان شهرستان، يشورا از يو خروج باعث شورا از ليدل هر به شهر و بخش روستا، يشورا عضو خروج ـ2 تبصره

 . شد خواهد زين

 جلسات و كباري حداقل روز 45 هر استان ياسالم يشورا جلسات و كباري حداقل ما هر شهرستان ياسالم يشورا جلسات ـ6 ماده

 . شود يم ليتشك كباري حداقل ماه دو هر استانها يعال يشورا

 وزارت ،ياستاندار ،يفرماندار به بيترت به را خود مصوبات از نسخه كي موظفند استانها يعال و استان شهرستان، يشوراها ـ7 ماده

 . كنند ارسال ربطيذ يياجرا يدستگاهها به مورد حسب زين و كشور

 ربطيذ يشورا جلسه در استان و شهرستان يشورا دعوت به بنا و موضوع حسب بر موظفند استان و شهرستان نيمسئول ـ 8 ماده

 . كنند شركت



 يعال يشورا و استان و شهرستان يشورا به را خود مصوبات از نسخه كي موظفند استانها توسعه و يزير برنامه يشوراها ـ9 ماده

 . كنند ارسال استانها

 پس را استانها و كشور يشنهاديپ يعمران بودجه و برنامه از نسخه كي است موظف كشور يزير برنامه و تيريمد سازمان ـ10 ماده

 . بگذارد استانها يعال يشورا ارياخت در نظر اعالم جهت كماهي ظرف حداكثر هيته از

 مستقل طور به كشور و استان مركز شهرستان، مركز در بيترت به استانها يعال و استان شهرستان، يشوراها رخانهيدب ـ11 ماده

 . شود يم ليتشك

 آنها اعتبار نيتأم محل و ايمزا و حقوق زانيم و استانها يعال و استان شهرستان، يشوراها رخانهيدب ازين مورد كاركنان تعداد ـ12 ماده

 . شد خواهد ابالغ و بيتصو استانها يعال يشورا توسط كار به آغاز از پس ماه دو ظرف حداكثر

 انجام كشور ريوز و استاندار فرماندار، توسط فقط استانها يعال يشورا و استان شهرستان، يشورا مصوبات به اعتراض ـ13 ماده

 . گرفت خواهد

 فرماندار، قيطر از را استانها يعال يشورا و استان شهرستان، يشورا مصوبات به اعتراض موظفند يياجرا يدستگاهها ـ1 تبصره

 . ندينما اعالم كشور ريوز و استاندار

 اعتراض به يدگيرس و استان اختالف حل أتيه عهده بر استان و شهرستان يشورا مصوبات رامونيپ اعتراض به يدگيرس ـ2 تبصره

 . است يمركز اختالف حل أتيه عهده بر استانها يعال يشورا مصوبات رامونيپ

 يفرد چنانچه و شد خواهد زين مابعد يشوراها تيعضو از خروج باعث ماقبل يشوراها ياعضا تيعضو سلب اي استعفا ـ14 ماده

 حل أتيه عهده بر ماقبل يشوراها از او تيعضو سلب اي تيعضو صيتشخ شود تيعضو سلب اي داده استعفا مابعد يشورا از

 . بود خواهد يمركز اختالف

 معاون دفتر جمهور، سيير اول معاون دفتر ه،ييقضا قوه استير دفتر جمهور، سيير دفتر ،يرهبر معظم مقام دفتر به رونوشت

 ،يادار عدالت وانيد كشور، محاسبات وانيد نظام، مصلحت صيتشخ مجمع سيير دفتر جمهور، سيير مجلس امور و يحقوق

 هيكل كشور، مقررات و نيقوان كل اداره ،يحقوق كل اداره كشور، كل يبازرس سازمان ،ياسالم يشورا مجلس نيقوان كل اداره

 يشورا رخانهيدب ران،يا ياسالم يجمهور يرسم روزنامه ،ياسالم انقالب ينهادها ،يدولت مؤسسات و سازمانها ها، وزارتخانه

 .شود يم ابالغ دولت أتيه دفتر و دولت يرسان اطالع

 

 

 


