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اساس نامه جمتمع های دینی
ماده اول :جمتمع دینی سازمانی است مدنی و مستقل که در جهت حفظ و تقویت اهل سنت و اجیاد زندگی کرمیانه برای عموم
شهروندان  ،در چارچوب سیاست های شورای مرکزی در حوزه حتت پوشش خود ،فعالیت می کند.
ماده دوم مدت فعالیت :ناحمدود
ماده سوم :اهداف

.1حتقق سیاست ها و اهداف شورای عالی و هنادها.
 .2اجیاد مهاهنگی بنی هنادهای زیر جمموعه.
 .3ارتباط و مهاهنگی با سازماهنا ،مجاعتهای اسالمی و افراد توامنند و موثر در جامعه و بسرت سازی مناسب جهت هبره مندی جامعه
از توامنندی آهنا.
.4کشف ،جذب و پرورش استعدادها و پشتیبانی از خنبگان.
 .5شناخت و حل آسیب های حوزه فعالیت.
 .6فراگری شدن آموزش صحیح قرآن و هنادینه شدن فرهنگ حفظ قرآن.
 .7هنادینه شدن فرهنگ و مفاهیم قرآنی.
 .8ساماندهی و توسعه فعالیت های علمی و آموزشی.
 .9اجیاد بسرت مناسب جهت ارائه خدمات هبینه اجتماعی به عموم شهروندان.
 .11برنامه ریزی جهت تبلیغ و تبینی صحیح دین.
ماده چهارم :ارکان
جممع عمومی  /هیأت امناء  /رییس جمتمع  /اداره جمتمع  /هنادها) امور قرآنی  -ارزشیابی و توسعه  -اجتماعی  -علمی(
الف ( جممع عمومی
تعریف :جممع عمومی عالی ترین رکن تصمیم گریی جمتمع است که متشکل از کلیه کارکنان هنادهای زیر جمموعه جمتمع به جز کادر
خدمات می باشد.
وظایف:

.1تشکیل جلسه هر سال یک بار 1
 .2تصویب سیاست های کالن و چشم انداز جمتمع
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 .3انتخاب اعضای هیأت امناء.
 .4استماع و ارزیابی گزارش های رسیده
ب (هیأت امناء
تعریف :هیأت امناء عالی ترین رکن تصمیم گریی بعد از جممع عمومی می باشد که متشکل از رییس جمتمع و اعضای انتخابی از
جمتمع و جامعه می باشد.
وظایف و اختیارات:

 .1تصویب بودجه و ترازنامه های پیشنهادی از طرف اداره جمتمع.
 .2محایت سیاسی و اجتماعی از جمتمع.
 .3انتخاب و عزل و نصب رییس جمتمع.

تبصره 1:جمتمع هایی که دارای متولی خاص می باشند ،عزل و نصب رئیس ،با مهاهنگی وی باید اجنام گرید.
تبصره  : 2رییس جمتمع هر چهار سال یکبار انتخاب می شود و انتخاب جمدد وی بالمانع است.
 .4تأمنی هزینه های مالی جمتمع.
 .5نظارت بر حسن اجرای وظایف رییس جمتمع.
 .6بررسی عملکرد اداره جمتمع.
 .7تشکیل جلسه هر ماه یک بار.
ج (رییس جمتمع
تعریف :رییس جمتمع باالترین مقام اجرایی جمتمع می باشد.
وظایف و اختیارات:
 .1انتخاب معاونین مورد نیاز.

تبصره  :انتخاب مسئولنی هنادهای جمتمع( معاون امور قرآنی ،علمی ،اجتماعی و ارزشیابی توسعه و برنامه ریزی) باید با مهاهنگی
رؤسای هنادهای شورای مرکزی صورت گرید.

.2پیگریی اجرای مصوبات جممع عمومی و هیات امناء.
 .3تشکیل و ریاست جلسات اداره جمتمع.
 .4اعالم مواضع رمسی جمتمع.
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 .5نگهداری دارایی ،اموال ،حساهبا و حفاظت از اموال منقول و غری منقول و رسیدگی به حساهبا و پرداخت حقوق کارمندان.
.6اشراف بر اوضاع و احوال جمتمع و پرداخنت به حل مشکالت کادر جمتمع و احساس مسئولیت در قبال آنان.
 .7قبول یا رد پیشنهاد استخدام پرسنل جدید بعد از معرفی آنان توسط مدیریت هر خبش  .8.اقامه دعوا و رد شکاوی و پیگریی منافع
جمتمع در مراجع ذی صالح.
 .9ارائه گزارش به جممع عمومی و هیأت امناء.
د (اداره جمتمع
تعریف :اداره جمتمع ،رکنی است اجرایی که به منظور برنامه ریزی و مدیریت هبینه جمتمع فعالیت می کند
اعضاء :رییس  -معاوننی .
وظایف:
1.برنامه ریزی برای حفظ و توسعه فعالیتهای جمتمع.
2.نظارت و مدیریت عملکرد جمموعه های حتت پوشش.
3.هتیه و تدوین گزارش فعالیت جمموعه های حتت پوشش جهت ارائه به رییس جمتمع و جممع عمومی
4.تشکیل جلسه هر ماه یک بار
5.هتیه بیالن مالی و برآورد هزینه ها جهت ارائه به هیات امناء
6.هتیه و تدوین برنامه های ساالنه جمتمع جهت ارائه به جممع عمومی
7.فراهم آوردن امکانات و شرایط الزم برای حتقق برنامه های جمتمع
هـ (هنادها
تعریف :جمموعه هایی هستند که برای حتقق اهداف جمتمع و شورای عالی راه اندازی می شود.
این اساسنامه در  5ماده و  37بند و  3تبصره در تاریخ  1394/1/27به تصویب رسید.
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