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 17 شماره

 خواهران علمیه هایحوزه گذاریسیاست شورای داخلی نامهآیین عنوان

 28/02/91 تصویب

  ابالغ

 مصوبه ::. متن.:: 

 یاداره و تشکیل گیری،تصمیم ینحوه تعیین منظور به و خواهران علمیه هایحوزه گذاریسیاست شورای یاساسنامه 5 یماده اجرای راستای در

 :گردید تدوین ذیل، شرح به خواهران علمیه هایحوزه گذاریسیاست شورای داخلی ینامهآیین شورا، جلسات

 .گرددمی آنها کامل عناوین جایگزین ذیل اختصاری عبارات نامهآیین این در

 «خواهران علمیه هایحوزه گذاریسیاست شورای»: شورا (1

 «خواهران علمیه هایحوزه مدیریت»: مدیریت (2

 «خواهران علمیه هایحوزه مدیر»: مدیر (3

 «خواهران علمیه هایحوزه گذاریسیاست شورای دبیرخانه»: دبیرخانه (4

 شورا تشکیالت: اول فصل

 شورا: اول مبحث

 (.گذاریسیاست شورای اساسنامه 10 ماده در مذکور) شورا اختیارات و وظایف .1 ماده

 شورا دبیر: دوم مبحث

 :باشدمی زیر اختیارات و وظایف دارای شورا، دبیر .2 ماده

 شورا؛ جلسات یاداره و ریاست( 1

 . باشدمی دوم دبیر یعهده بر جلسات، یاداره شورا، دبیر غیاب در :تبصره

 کارشناسی؛ برای دبیرخانه به دریافتی، پیشنهادهای و هاطرح ارجاع( 2

 باشد؛می شورا مصوبه حکم در آنها مصوبات که هاییکمیسیون و هاکمیته شورا، تصمیمات و مصوبات یکلیه امضای و تأیید( 3

 شورا؛ تأیید از پس حکم، صدور و شورا به دبیرخانه مسئول معرفی و شناسایی( 4

  دبیرخانه؛ عملکرد و فعالیتها بر نظارت و هدایت( 5

 ربط؛ذی مراکز در شورا، نمایندگان و مدیر احکام صدور( 6

 شورا؛ در تأیید از پس دبیرخانه اجرایی هایمشیخط و هاسیاست ابالغ (7

 آور؛تعهد و مالی اسناد امضای (8

 ربط؛ذی مراجع به گزارش یارائه (9

 شورا یدبیرخانه: سوم مبحث

 :دهدمی انجام را ذیل هایفعالیت و هامأموریت و شده تشکیل شورا دبیرخانه شورا، اختیارات و وظایف ها،مسئولیت تحقق منظور به .3 ماده

 شورا؛ به ارائه جهت خواهران علمیه یحوزه راهبردی و کالن اسناد بررسی -1

 شورا؛ به ارائه و مدیریت کارکردهای بر حاکم ضوابط و هاسیاست اصول، خصوص در مدیریت پیشنهادات بررسی -2

 .نماید مدیریت کارکردهای بر حاکم ضوابط و هاسیاست اصول، تنظیم و تهیه به اقدام رأساً شورا تشخیص با تواندمی دبیرخانه :تبصره

 شورا؛ در تصویب جهت مناسب، هایحلراه پیشنهاد و خواهران یعلمیه هایحوزه روی پیش   هایبحران و مشکالت رصد -3

 شورا؛ وظایف راستای در نیاز مورد اطالعات به اعضاء، دسترسی تسهیل -4

 کشور؛ از خارج و داخل در غیرحوزوی و حوزوی نهادهای با شورا، هایهمکاری تعمیق و ایجاد برای سازی،زمینه و مطالعه -5

 شورا؛ هایفعالیت و هاسیاست ها،هبرنام از رسانیاطالع -6

 شورا؛ وظایف تحقق در نظرانصاحب مشارکت یزمینه آوردن فراهم -7

 شورا؛ مدارک و اسناد مدیریت و ساماندهی -8

 ربط؛ذی مراکز در آن، کردهزینه بر نظارت و بودجه تخصیص و اعتبار تأمین پیگیری -9

 شورا؛ مصوب مقررات و قوانین تنقیح و حقوقی امور دهیسامان -10



 شورا؛ مصوب ارزیابی و نظارت سیستم اجرای و طراحی -11

 دبیرخانه؛ تخصصی هایکمیسیون و هاکمیته از پشتیبانی و تشکیل -12

 .رسدمی شورا تصویب به و شده پیشنهاد دبیرخانه، مسئول توسط دبیرخانه، تشکیالت و ساختار .4 ماده

 شورا جلسات تشکیل: دوم فصل

 .یابدمی رسمیت اعضاء چهارم سه حداقل حضور با و شده تشکیل اعضاء تعیین از پس هفته دو حداکثر شورا جلسه اولین .5 ماده

 جلسه اداره دوم، دبیر و دبیر انتخاب از پس و بوده سنی رئیس عهده بر شورا، دوم دبیر و دبیر انتخاب منظور به شورا جلسه اولین اداره .6 ماده

 .باشدمی منتخب دبیر عهده بر

 شورا، اعضای اکثریت حضور با شورا، جلسات است، شده تعیین دیگری صورت به داخلی، نامهآیین و اساسنامه در که مواردی جز به .7 ماده

 .شودمی تصویب نباشد، رأی پنج از کمتر که این به مشروط حاضر اعضای اکثریت رأی با آن، تصمیمات و یابدمی رسمیت

 .گرددمی تشکیل یکبار، هفته دو هر شورا، عادی جلسات .8 ماده

 شورا، دبیر موافقت و مدیر درخواست به یا اعضاء، سوم یك حداقل کتبی پیشنهاد یا شورا دبیر تشخیص با شورا، یالعادهفوق جلسات .9 ماده

 .شد خواهد برگزار

 ساعت 24 حداکثر ، شورا یشده اعالم جلسات در را خود حضور عدم موظفند اعضاء و است الزم شورا، جلسات در اعضاء یهمه حضور .10 ماده

 .برسانند دبیرخانه، اطالع به جلسه، از قبل

 جلسات در شرکت برای حقوقی، یا حقیقی اشخاص از مورد، حسب و لزوم صورت در شورا دبیر هماهنگی با تواندمی دبیرخانه مسئول .11 ماده

 .آورد عمل به دعوت شورا،

 . باشند داشته دستور از پیش نطق دقیقه پنج میتوانند، اعضاء از نفر دو حداکثر جلسه هر در .12 ماده

 .گرددمی ارسال دبیرخانه، توسط جلسه، تشکیل تاریخ از قبل ساعت 48 حداقل ضمائم، و جلسه دستور همراه به جلسات یدعوتنامه .13 ماده

 .بود خواهد ماه مرداد شورا، یساالنه رسمی تعطیالت .14 ماده

 جلسات دستور: سوم فصل

  تقاضاها ها،طرح: اول مبحث

 .باشد طرح الزامات و اهداف طرح، ضرورت مشخص، عنوان دارای و رسیده مدیر امضای به باید مدیریت، سوی از شده ارائه هایطرح .15 ماده

 مربوطه، ضوابط در که مرجعی یا خود قانونی مرجع باالترین امضای با که کندمی رسیدگی صورتی در را، هاسازمان سایر هایطرح شورا،: تبصره

 . نمایند ارائه دبیرخانه، به است، شده اشاره آن به

 :گیرندمی قرار شورا، یجلسه دستور در مختلف، موضوعات زیر موارد در .16 ماده

 شورا؛ دبیر تأیید و دبیرخانه مسئول پیشنهاد با (1

 شورا؛ اعضای از نفر سه خواستدر با (2

 شورا؛ دبیر تأیید و مدیر درخواست با (3

 قرار اولیه بررسی مورد دبیرخانه هایکمیسیون و هاکمیته در هفته، دو مدت در حداکثر دبیرخانه، به شده ارائه تقاضاهای و هاطرح .17 ماده

 .  گرددمی ارائه شورا صحن به گیری،تصمیم جهت و گیردمی

 .است افزایش قابل زمان این شورا دبیر هماهنگی با و ضروری موارد در: تبصره

 شورا یجلسه در شوری، دو یا یك صورت به زیر، اولویتهای چارچوب در شورا، دبیر تأیید صورت در شده ارائه تقاضاهای و هاطرح .18 ماده

 :شوندمی مطرح

 عادی (1

 فوریتی یك (2

 فوریتی دو (3

 یا منابع اتالف حوزوی، هایفعالیت در اختالل یا نقص از جلوگیری سریع، تصویب  ضرورت  اساس بر جلسات، دستور شدن دارفوریت :1تبصره

 .گیردمی صورت شورا، مصوبات ماندن معطل

 اعضاء از نفر چهار درخواست یا و شورا دبیر تأیید و دبیرخانه مسئول پیشنهاد اساس بر نامه،آیین در مصرّح موارد جز به ها،طرح فوریت :2تبصره

 . گرددمی تعیین شورا دبیر تأیید و مدیر پیشنهاد یا و شورا

 . گرددمی طرح شورا، جلسه در دبیرخانه، اولویت تعیین اساس بر عادی، تقاضاهای و هاطرح .19 ماده



 .شودمی گیریتصمیم آنها، خصوص در و مطرح شورا، در فوریت، تصویب از پس ماه یك تا حداکثر فوریتی، یك تقاضاهای و هاطرح .20 ماده

 .گرددمی تعیین روز سه مدت ظرف هاطرح فوریت: تبصره

 .شودمی مطرح فوریت، تصویب از پس یجلسه اولین در و است شوری یك فوریتی، دو تقاضاهای و هاطرح .21 ماده

 دوم، شور در آن تفصیل تأیید، صورت در و شودمی بررسی شورا در آن، کلیات ابتدا شوری، دو تقاضاهای و هاطرح تصویب و بررسی در .22 ماده

 .شودمی مطرح

 .باشد گذشته ماه شش آن، تصویب تاریخ از که است الزم مصوبه، هر لغو یا مجدد طرح برای .23 ماده

 .نیست الزم ماه شش مدت انقضای باشند، داشته را ایمصوبه لغو یا مجدد طرح تقاضای اعضاء، از نفر پنج که صورتی در: تبصره

 در اختالل موجب آنکه بر مشروط نمود ابالغ و تصویب مرحله، چند در توانمی انجامد،می طول به شورا در آنها، بررسی که را مواردی .24 ماده

 .نگردد مصوبه انسجام

 :باشد زیر جزئیات شامل باید گیرد،می قرار شورا یجلسه دستور در که مواردی .25 ماده

 مستندات؛ با شورا، به شده ارائه تقاضای اصل( 1

  مربوطه؛ کمیسیون یا کمیته کارشناسی نظر و جلسه دستور سوابق طرح، ارزیابی و تحلیل و بررسی شامل دبیرخانه، کارشناسی نظر( 2

 نیاز؛ صورت در مصوبه، نویسپیش و حقوقی مالحظات( 2

 یك صورت به شورا، تأیید به نیاز صورت در است، شورا مصوبه حکم در آنها مصوبات که هاییتهکمی و هاکمیسیون شوراها، مصوبات :تبصره

 .ندارد دبیرخانه ارزیابی و تحلیل بررسی، به نیازی لزوماً  و گرددمی طرح شوری

 ایمنطقه یا استانی مدیران و معاونان تأیید و مدیر انتخاب: دوم مبحث

 .گردد تعیین شورا، یجلسه اولین از پس ماه دو تا حداکثر باید مدیر .26 ماده

 .گرددمی انتخاب شورا اعضای کل اکثریت رأی با مدیر .27 ماده

 و معاونان کتبی معرفی از پس. نماید معرفی را ایمنطقه یا استانی مدیران و معاونان ماه یك حداکثر مدت ظرف است موظف مدیر .28 ماده

 .شودمی گیریتصمیم آن، به نسبت و مطرح شورا، در فوریتی، یك صورت به موضوع شورا، به ایمنطقه یا استانی مدیران

  مدیر استعفای قبول و عزل تذکر، سؤال،: سوم مبحث

 .گیردمی صورت شورا، اعضای از نفر سه کتبی تقاضای با ایشان، به تذکر اعالم یا مدیر از سؤال .29 ماده

 .رسدمی ایشان اطالع به کتبی، صورت به مدیر، از سؤال :1 تبصره

 .گوید پاسخ اعضاء، سؤاالت به و حاضر شورا، یجلسه در بعد، جلسه دو تا حداکثر است موظف مدیر، مد :2 تبصره

 .باشد رسیده شورا، اعضای از نفر چهار امضای به باید مدیر، برکناری تقاضای .30 ماده

 سوم دو موافق آرای ایشان، برکناری برای و یابدمی رسمیت اعضاء، چهارم سه حضور با مدیر، عزل خصوص در گیریتصمیم یجلسه .31 ماده

 .است نیاز جلسه، در حاضرین

 .آوردمی عمل به دعوت شورا، یجلسه در خود عملکرد از دفاع جهت مدیر از شورا،  :1 تبصره

 .گرددمی مطرح محرمانه، و رسمیغیر جلسه در و ایشان غیاب در مدیر، برکناری بررسی باشد، شورا اعضای از مدیر، که صورتی در :2 تبصره

 .نمایدمی گیریتصمیم و بررسی هفته، دو تا حداکثر را موضوع شورا و شود ارائه شورا به کتبی صورت به باید مدیر، استعفای .32 ماده

 .  نمایدمی معین را جایگزین فرد ماه، یك تا حداکثر شورا استعفا، قبول صورت در :تبصره

 مصوبات تفسیر و تنقیح: چهارم فصل

 .رسدمی اعضاء اطالع به و رسیده شورا دبیر تأیید به گیرد،می صورت دبیرخانه توسط که شورا مصوبات تنقیح .33 ماده

 .گیردمی قرار دستور در شورا، اعضاء از یك هر یا مدیر دبیر، درخواست با که است شورا خود یعهده بر شورا مصوبات تفسیر .34 ماده

 .رسید خواهران علمیه هایحوزه گذاریسیاست شورای تصویب به ،28/02/1392 یمورخه در تبصره، 14 و ماده 35 در نامه،آیین این .35 ماده

 


