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 آیین نامه پروسه تاسیس نهاد مردمی
 و

 انتخابات دوره اول هیئت امنای نهاد مردمی
 

اجرا و رعایت مفاد  به  تصویب رسید و گذار رای دهنده نانیبن شگامانیبا اتفاق آرای پ نامه نیآئ نیا
 .قوت و الزام سازمانی می یابد۳۱۲۲ ژانویه۳۲ تاریخ آن در نهاد مردمی از

 
مورد تصویب  ۳۱۲۲ ژانویه ۲۶گروه موقت بررسی آئین نامه پیشنهادی به تاریخ  جلسه نیدوازدهم این آئین نامه در

 .بانان در سامانه نهاد مردمی منتشر شوداعضای گروه قرار گرفت و مقرر گردید که متن آن برای آگاهی پشتی
 

 دکتر حسن کیانزاد
 دکتر بیژن کریمی
 دکتر ایمان فروتن

 آرش مهدوی
 خسرو چاوشی
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 پروسه تاسیس نهاد مردمی
  
  تصویب آیین نامه پیشنهادی توسط گروه موقت آیین نامه   -۲
یان تصویب آیین نامٔه مصوب گروه موقت آیین نامه توسط پیشگامان بن   -۳

 گذار نهاد مردمی
برگزاری انتخابات گروه موقت بازرسی و نظارت بر انتخابات، زیر    -۴

  نظر گروه موقت آیین نامه
 انحالل گروه موقت آئین نامه   -۴
برگزاری انتخابات دوره اول هیئت امنای نهاد مردمی زیر نظر گروه    -۵

 موقت بازرسی و نظارت بر انتخابات
 هیئت امنای نهاد مردمیآؼاز فعالیت    -۶
 انحالل گروه موقت بازرسی و نظارت بر انتخابات   -۷
 انتخاب گروه بازرسی و نظارت بر انتخابات   -۸
  انتخاب مدیر اجرائی   -۹

 برگزاری انتخابات شورای دوران گذار نهاد مردمی -۲۱
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 ساختار پیشنهادی نهاد مردمی
  

مردم ساالری ، شایسته ساالری ، ساختار پیشنهادی نهاد مردمی بر اساس 
  .و تفکیک قدرت و نظارت متقابل تنظیم شده است  شفافیت اجرایی و مالی

 
در ساختار نهاد مردمی، مردم باالترین جایگاه را داشته و پشتیبانان  مردم:

هستند که مسئولین کلیدی نهاد مردمی را با آرای خود   با شخصیت حقیقی
  .انتخاب میکنند

 

 ان نهاد مردمیپشتیبان
 

 پشتیبانان با شخصیت مستعار- ۱
  

  این گروه از پشتیبانان افرادی هستند که با نام مستعار و بدون معرفی •
 خود از نهاد مردمی پشتیبانی میکنند  هویت حقیقی

  
این گروه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن نخواهند داشت ولی  •
رده و به نسبت شایستگی خود در میتوانند که همه گونه همکاری با نهاد ک 

باالترین رده های ساختار نهاد مردمی مطابق با آیین نامه نهاد مردمی  
 .خدمت نمایند

 
پشتیبانان با شخصیت مستعار که تا قبل از شروع انتخابات دورٔه اول  •

هیئت امنای نهاد مردمی در سایت نهاد مردمی ثبت نام کنند، از پیشگامان 
 .میشونداین نهاد محسوب 

 
میکنند فقط میتوانند با نام   به دالیل امنیتی کسانی که در ایران زندگی •

  . مستعار در نهاد مردمی ثبت نام کرده و از نهاد پشتیبانی نمایند
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  پشیبانان با شخصیت حقیقی - ۲
 

تبار که هویت   افرادی هستند ایرانی  پشتیبانان با شخصیت حقیقی •
نهاد مردمی تایید شده باشد. این گروه مطابق با آیین آنها از طرؾ   حقیقی

 .نامه نهاد مردمی  حق انتخاب شدن و انتخاب کردن خواهند داشت
 

که تا قبل از شروع انتخابات دورٔه اول   پشتیبانان  با شخصیت حقیقی •   
هیئت امنای نهاد مردمی در سایت نهاد مردمی ثبت نام کنند پیشگامان بنیان 

 .نهاد محسوب میشونداین  گذار
 
اینکه شخص مورد نظرمتولد ایران بوده و یا   ایرانی تبار به معنی •

 .اینکه پدر یا مادر و یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ او متولد ایران باشد
 
هیئت امنای نهاد مردمی باالترین مرجع قانونی نهاد بوده و  هیئت امنا: 

نهاد مردمی انتخاب میشوند. اعضای آن توسط پشتیبانان با شخصیت حقیقی 
  .هیئت امنا نظارت به امور قانونی و اجرائی نهاد میباشد  مسئولیت اصلی

  
ساختار اجرایی، برنامه ریزی و اجرای   مسئولیت اصلی ساختار اجرایی:

از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران  پشتیبانیپروژه های الزم به منظور 
سالمی میباشد.  مدیر اجرایی نهاد برای انحالل هرچه زودتر جمهوری ا

  .باالترین مرجع اجرایی نهاد مردمی میباشد
  

تدوین ضوابط و  این شورا  وظیفه اصلی شورای دوران گذار نهاد مردمی:
مقررات پیشنهادی برای ادارٔه امور کشور در طول دوران گذار، با توجه به 

ا با رای مستقیم خواستها وپیشنهادات ایرانیان میباشد. نمایندگان شور
  .انتخاب خواهند شد  پشتیبانان با شخصیت حقیقی
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 هیئت امنای نهاد مردمی
  

  هیئت امنای نهاد مردمی  وظایف اصلی
  
در اولین جلسه، اعضای هیئت امنا از بین خود، رئیس و منشی و  -۲

 خزانه دار را انتخاب می نمایند
 
هیئت امنای نهاد مردمی،    تا زمان تدوین و تصویب آیین نامٔه داخلی -۳

رائ مثبت تعداد %  ۷۵تمامی تصمیمات هیئت امنا باید بر اساس حد اقل 
 )نفر ۵رائ  مثبت از بین  ۴اعضا باشد ) برای مثال حد اقل 

  
استخدام یک دفتر وکالت معتبر به منظور ثبت قانونی و حقوقی سازمان   -۴

  نهاد مردمی
  
هاد مردمی با مشورت وکالی نهاد، بر اساس تنظیم قانونی اساس نامه ن  -۴

مواد آئین نامٔه مصوب پیشگامان بنیان گذارو مطابق با قوانین کشوری که 
  .سازمان نهاد مردمی در آن ثبت خواهد شد

  
استخدام یک دفتر معتبر حسابرسی برای نظارت به پروسٔه دریافت   -۵

روع به گرفتن نهاد مردمی و ش  های مالی و سایرامور مالی همیاری
  . همیاریهای مالی

  
به  Virtual NGO LLC  با کمپانی  تنظیم و تصویب قرار داد رسمی  -۶

 منظور گرفتن جواز برای استفادٔه رایگان از نرم افزار نهاد مردمی
  
  برگزاری انتخابات گروه بازرسی و نظارت بر انتخابات  -۷
  
  .انتخاب مدیر اجرایی نهاد مردم  -۸
 
 أی اعتماد به دبیران منتخب مدیر اجراییر -۹
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تدوین آیین نامٔه جامع انتخابات بخش های مختلؾ نهاد مردمی  بر  -۲۱
با  پشتیبانانآرای اساس مفاد این آیین نامه و تصویب آن با اکثریت 

 شرکت کننده در آن رائ گیری  شخصیت حقیقی
 

ن گذار نهاد تصمیم گیری در مورد ترکیب  و ساختار شورای دورا  -۲۲
 مردمی

 
برگزاری انتخابات نمایندگان شورای دوران گذار نهاد مردمی و تائید  -۲۳

  نتایج انتخابات
  

 تصویب بودجٔه الزم برای بخش های مختلؾ نهاد مردمی -۲۴
  

نظارت بر عمل کرد بخش های مختلؾ ساختار نهاد مردمی به  -۲۴
 :منظور

  
اصل  ۵نهاد مردمی با هدؾ و  ضمانت تطبیق عمل کردهای         • 

 بنیادین نهاد مردمی
  

عدم مؽایرت عمل کردهای نهاد با قوانین کشوری که نهاد مردمی          •
  در آن کشور ثبت قانونی شده است

  
  نهاد مردمی  شفافیت کامل در رابطه با امور مالی         •
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  ترکیب هیئت امنای نهاد مردمی
  
نفر،   ۵ای هیئت امنای نهاد مردمی پس از انتخابات نخست تعداد اعض  -۲

 .نفر میباشد ۲۲نفر و انتخابات سوم و بعد از آن   ۹انتخابات دوم 
  
 .ماه میباشد ۶دورٔه خدمت و عضویت در هیئت امنای نهاد مردمی   -۳
  
ماه یک بار بر گذار خواهد شد.  بدین ترتیب  ۴انتخابات هیئت امنا هر   -۴

کان  وجود خواهد داشت که افراد شایسته جدید خود را برای خدمت این ام
 .در هیئت امنا نامزد کنند

  
ماهه،  ۶دورٔه  متوالی  ۴اعضای هیئت امنا میتوانند که حد اکثر در   -۴

ساله،  ۳سال،  عضو هیئت امنا باشند. بعد از خدمت  ۳حد اکثر   یعنی
منا هستند میبایست که حد اقل  افرادی که مایل به ادامٔه خدمت  در هیئت ا

یک دوره از عضویت هیئت خارج شوند و سپس برای عضویت در دوره 
  .بعد خود را نامزد نمایند

  
ی خدمت وعضویت در هیئت امنای نهاد مردمی داوطلبانه بوده و اعضا  -۵
هیچ گونه حقوقی دریافت نخواهند کرد. مخارج مربوط به دفتر کار و  آن

  .ر اساس بودجٔه مصوب نهاد پرداخت خواهد شدسفرهیئت امنا ب
  
  

 شرایط ضروری برای نامزدهای هیئت امنا
  
 نهاد مردمی  پشتیبان با شخصیت حقیقی  -۲
  
  سال ۳۲حد اقل  سن:   -۳
  
   داشتن قدرت درک، تکلم ، خواندن و نوشتن  زبان فارسی  -۴
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و   ایران و ایرانی  ینداشتن هیچگونه سابقه ای در ضدیت با منافع مل  -۴
نداشتن سٔو پیشینه قانونی مانند محکومیت در دادگاه ) در کشورهای 

 کاله برداری و دموکراتیک ( به دلیل جرایمی شبیه به دروغ، افترا
  
ساعت  کار داوطلبانه درهفته و تالش برای شرکت در ۲۵تعهد حد اقل   -۵

  تمامی جلسات هیئت امنا
  
 ناسب  در استفاده از ایمیل و اینترنتآشنایی مطلوب و م  -۶
  
در صورت تصمیم گروه موقت بازرسی و نظارت بر انتخابات، گروه    -۷

اعتبار نامه و حل اختالفات، در مورد هویت نامزد ها تحقیقات الزم را 
 .انجام می دهد

 
امنا که از سوی  اتیدر ه پاسخ کامل به پرسشنامه درخواست عضویت  -۸

ا دائمی بازرسی و نظارت بر انتخابات تنظیم و تدوین می گروه موقت و ی
پاسخ ها که از قبل در پرسشنامه  و موافقت با انتشارآن  بخش از گردد

  .استمشخص شده 
 
 
  

 پروسه انتخابات هیات امنای نهاد مردمی
  
نفر به عنوان اعضای اولیه هیئت امنای نهاد  ۵:  یکمانتخابات نوبت   -۲

  شوندمردمی انتخاب می
  
 ۴هیئت امنا،  یکمسه ماه پس از انتخابات نوبت :  دومانتخابات نوبت   -۳

  یعنی)دیگر به تعداد کرسی های هیئت امنا اضافه خواهد شد؛   کرسی خالی
پر خواهند  دوم از طریق انتخابات نوبت   کرسی خالی ۴این  (نفر ۹جمعاً 

 شد
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، دو کرسی دومابات نوبت سه ماه پس از انتخ:  سومانتخابات نوبت   -۴
های هیئت  دیگر به هیئت امنا اضافه خواهد شد، که تعداد کّل کرسی  خالی

کرسی  ۷، جمعا سومنفر خواهد رساند.  در انتخابات نوبت  ۲۲امنا را به 
کرسی مربوط به اعضای منتخب انتخابات  ۵برای انتخابات باز خواهد بود: 

  کرسی خالی ۳به سر رسیده به اضافه  ماهٔه آنها ۶که دوره  امناهیئت  یکم
 .جدید

  
، چهار سومسه ماه پس از انتخابات نوبت : چهارمانتخابات نوبت   -۴

کرسی هیئت امنا که دوره شش ماهه آنها بسر رسیده به انتخاب گذاشته 
 ...خواهد شد

  
مهلت کاندیدا شدن برای عضویت در نوبت اول هیئت امنای نهاد   -۵

و نظارت بر  یموقت بازرسگروه  لیتشکپس از  روز ۷ تامردمی 
 نصابحد نامزد ها به تعداد خواهد بود.  در صورت نرسیدن  انتخابات

 .دوماه تمدید خواهد شدتا مهلت نامزد شدن حد اکثر  ،الزم
  
اعالم نامزدی برای عضویت در هیئت امنا وانتخابات هیئت امنای نهاد  -۶

 .نهاد مردمی انجام خواهد گرفت مردمی فقط از طریق سایت اینترنتی
 
گروه بازرسی و مایل به مناظره با یکدیگر باشند چنانچه نامزدهائی  -۷

می تواند شیوه و زمان این مناظره را تعیین و تدارک  نظارت بر انتخابات
 .ببیند

 
روز و حد  ۴هیئت امنای نهاد مردمی حد اقل   نخستانتخابات دورٔه  -۸

  م مهلت کاندیدا شدن برگزار خواهد شد  . درطیروز پس از اتما 7اکثر 
این مدت رائ دهندگان قادر خواهند بود که در رابطه با شایستگی کاندیدا ها 

 .پیدا کنند  از طریق سایت نهاد مردمی و شیوه های دیگر آگاهی
 
و   مشخصات کامل کاندیدا ها در سایت نهاد مردمی برای آگاهی -۹

نظارت همگان منتشر خواهد  شد  .از این طریق هر فردی این امکان را 
که مدارکی مستند در رابطه با واجد شرایط   خواهد داشت که در صورتی
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نبودن هر کدام از کاندیدا ها را دارد به "گروه  موقت و یا دائمی  بازرسی 
   .ارائه دهد” ارت بر انتخاباتو نظ

 
 ۴۸مهلت رائ گیری که از طریق سایت نهاد مردمی انجام می شود   -۲۱

  .ساعت خواهد بود
  

فقط پشتیبانان با شخصیت حقیقی که تا قبل از شروع رائ گیری به  -۲۲
  .ند حق رأی در انتخابات را خواهند داشت نهاد مردمی پیوسته ا

  
ندگان در انتخابات حد اکثر به تعداد کرسی های هریک از شرکت کن -۲۳

 .خالی اعالم شده می تواند به نامزدها رای دهد
 

درانتخابات هیئت امنا لیست رأی دهندگان پس از اتمام مهلت رائ  -۲۴
 .گیری در سایت نهاد مردمی منتشر خواهد شد

 
  خالی نامزدهایی که باالترین تعداد آرا را کسب کرده باشند کرسی های -۲۴

 .را پر نموده و به عضویت در هیئت امنا انتخاب خواهند شد
 

درصورت تساوی آرا، گروه موقت بازرسی و نظارت بر انتخابات،  -۲۵
ساعت انتخابات جدیدی را برای نامزدهائی که آرای مساوی  42ظرؾ 

داشته اند برگزار می نماید. درصورتیکه ظرؾ این مدت بین نامزدهائی که 
 .ی داشته اند توافقی صورت بگیرد انتخابات انجام نمی شودآرای مساو

 
چنانچه در انتخابات جدید دوباره تساوی آرا رخ دهد ، گروه موقت  -۲۶

بازرسی و نظارت بر انتخابات، به شیوه ای شفاؾ بین نامزدهائی که آرای 
 .مساوی داشته اند قرعه کشی خواهد نمود
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 مردمی و شروع همیاری سازمان حقوقی نهاد  ثبت رسمی
  

هیئت امنای نهاد مردمی، هیئت  نخستبه محض تایید نتایج انتخابات دوره 
که سازمان نهاد مردمی را در اسرع وقت ثبت قانونی  است امنا موظؾ

هیئت امنا که در این  آیین  نامه تشریح  شده را انجام   کرده و وظایؾ اصلی
  .دهند

  
  یر نقدینقدی و غ  های مالی همیاری 
  
نقدی و ؼیر نقدی به نهاد مردمی   لیست تمامی همیاری های مالی -۲

شامل تاریخ، مبلػ همیاری و نام همیاری دهنده در سایت اینترنتی نهاد 
مردمی منتشر خواهد شد. همیاری دهندگان میتوانند از نهاد مردمی 

  .رندخود را از عموم محفوظ نگاه دا  درخواست نمایند که  هویت حقیقی
 
نهاد مردمی میتواند همیاری های مالی را ازهرمنبعی درخواست ویا  -۳

قبول نماید در صورتیکه که منابع و شروط استفاده از آن همیاری ها بر 
خالؾ ضوابط و مقررات نهاد مردمی و یا قوانین جاری محلی و کشوری  

 . نباشند
 

اجرایی نهاد  های ساختار  انتخاب مدیر اجرایی و مسئولین دبیرخانه
 مردمی

  
مدیر اجرایی در رابطه با استخدام و یا اخراج دبیران و دیگر  -۲

  .کارمندان ساختار اجرایی اختیارات کامل دارد
 
دبیران منتخب مدیر اجرایی میبایست که از سوی هیئت امنا تایید  -۳

  .شوند
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مربوط به مدیر اجرایی و انتخاب وی ازمسئولیت تعیین مشخصات  -۴
 زیامنا ن اتیکه عضو ه تواندینم ییاجرا ریمد. ای هیئت امنا خواهد بوده

 باشد. 
 
 



 صفحه | 13

 

 شورای دوران  گذار نهاد مردمی
  

 شورای دوران  گذارنهاد مردمی نخستانتخابات نمایندگان دورٔه 
 
هیئت امنای نهاد مردمی موظؾ است که در اسرع وقت آیین نامٔه  -۲

رده و انتخابات شورا را زیر نظر گروه موقت انتخاباتی شورا را تنظیم ک
 .بازرسی و نظارت بر انتخابات برگزار کند

 
تا زمان تدوین و تصویب آیین نامه دایمی شورا، تمامی تصمیم های  -۳

رائ مثبت تعداد نمایندگان شورا خواهد بود. صد  در ۷۵شورا بر اساس 
 ۴۷ه حد اقل نفر باشد ، ب ۴۹)برای مثال اگر تعداد کل نمایندگان شورا 

 (.رائ مثبت نیاز خواهد بود
 
 .می توانند بعضویت شورا انتخاب شوند  پشتیبانان با شخصیت حقیقی -۴
 
عضویت در شورا فقط با مسئولیت فردی بوده و نه نمایندگی سازمانی   -۴

 . یا حزبی
 
اعالم نامزدی برای عضویت در شورا و رأی دادن به نامزد ها فقط از   -۵

 .اینترنتی نهاد مردمی خواهد بود طریق سایت
 
 
 وظایف شورا 

 
شورا تدوین ضوابط و مقررات برای ادارٔه امور کشور در   وظیفه اصلی

خواستها وپیشنهادات ایرانیان   طول دوران گذار با توجه به و بررسی
میباشد. منظور از دوران گذار، زمان بین انحالل جمهوری اسالمی تا 

 .یین نوع حکومت آیندٔه ایران میباشدانتخابات آزاد برای تع
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 مناسبات شورا 
 

بحث و مناظره در رابطه با مسائل ایدئولوژیک در شورا جایی نداشته و 
میتواند منجر به  اخراج نمایندگان از شورا بشود. مباحث ایدئولوژیک مانند 

احزاب و سازمان “تبلیؽات دررابطه با نوع  حکومت آینده ایران در بخش 
  .سیاسی" نهاد مردمی جایز میباشدهای 

  
  

  شرایط ضروری برای نامزدهای عضویت در شورا
 
  سال تمام ۲۸حد اقل سن:  -۲
 
 . داشتن قدرت درک، تکلم وخواندن زبان فارسی -۳
 
و   ایران و ایرانی  نداشتن هیچگونه سابقه ای در ضدیت با منافع ملی   -۴

میت در دادگاه ) در کشورهای نداشتن سٔو پیشینه قانونی مانند محکو
 دموکراتیک( به دلیل جرایمی شبیه به دروغ، افترا، کاله برداری

 
  آشنایی با استفاده از ایمیل و سایت های اینترنتی  -۴
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 گروه موقت بازرسی و نظارت بر انتخابات
  
نفرعضو بوده و  ۴گروه موقت بازرسی و نظارت بر انتخابات  دارای   -۲

آن میباید که با سیستم های نرم افزار کامپیوتری   یاز اعضا  یکیحداقل  
 .داشته باشدآشنائی واینترنتی 

  
نمیتوانند که ” گروه موقت بازرسی و نظارت بر انتخابات“ اعضای   -۳

 .  از کاندیدا های شرکت کننده در انتخابات باشند  خود یکی
  
 نتخاباتانجام و نظارت بر مراحل تدارک و برگزاری ا -۴
  
 شکایات مستند رسیده در رابطه با انتخابات  بررسی -۴
  
 نتایج انتخابات  تایید رسمی -۵
 
دعوت از اعضای منتخب هیئت امنا برای تشکیل اولین جلسه ی خود.  -۶

 .این امر فقط در نخستین انتخابات هیئت امنا صورت میگیرد
 
یارات کامل دارد که اخت” گروه موقت بازرسی و نظارت بر انتخابات“  -۷

براساس  اسناد و شواهد مستند و با اکثریت آرای اعضای گروه ، صالحیت 
هرکدام از نامزدها، اعضای منتخب و یا کل نتایج انتخابات را باطل اعالم 

 .نماید
 
در صورت باطل شدن صالحیت هر کدام از منتخبین، کاندیدای بعدی   -۸

 .زین خواهد شدکه باالترین رائ را داشته باشد جایگ
 
  یامنا خال اتیه یها یاز کرس یتعداد یلیکه به هر دل  یدر صورت  -۹

اختیارات کامل دارد ” گروه موقت بازرسی و نظارت بر انتخابات“،  دشو
که در اولین فرصت انتخابات جدیدی را برای کرسی های خالی برگزار 

  .نماید
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 ۶ رت بر انتخاباتگروه بازرسی و نظا یاعضا کیمدت خدمت هر   -۲۱
 ۳تا (  دورٔه متوالی ۴این گروه میتوانند تا حد اکثر  و اعضای باشدیماه م
ماه  ۶هر  گروه بازرسی و نظارت بر انتخاباتخدمت کنند. انتخابات )سال

 خواهد  شد.  برگزاربار  کی
 
 

 انحالل گروه بازرسی و نظارت بر انتخابات

است کتبی برای انحالل درخو دریافت درصورت است موظؾهیئت امنا 
در صد اعضای  ۷۵ حداقلطرؾ گروه بازرسی و نظارت بر انتخابات از 

،  شورای دوران گذارنهاد مردمی و یا یک سوم پشتیبانان با شخصیت حقیقی
روز آن درخواست را به رائ پشتیبانان با شخصیت حقیقی  ۵ظرؾ 
 بگذارد.

نتخابات با رای در صورت تصویب انحالل گروه بازرسی و نظارت بر ا
اعضای جدید  انتخابات که است موظؾاکثریت رائ دهندگان، هیئت امنا 

 روز برگزار نماید. ۲۴درکمتر از  راگروه بازرسی و نظارت بر انتخابات 
 
 

 برکناری اعضای گروه بازرسی و نظارت بر انتخابات 

برای برکناری هر کدام از اعضای گروه بازرسی و نظارت بر   -۲
اعضای گروه بازرسی و نظارت بر انتخابات  ۴/۳ رائ اقلت حد انتخابا

 الزم است.

که به هر دلیلی تعدادی از کرسی های گروه بازرسی و   در صورتی  -۳
شود،  هیات امنا اختیارات کامل دارد که در   نظارت بر انتخابات خالی

 .اولین فرصت انتخابات جدیدی را برای کرسی های خالی برگزار نماید
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 انحالل هیئت امنا
 

گروه بازرسی و نظارت بر انتخابات موظؾ است درصورت دریافت 
در صد  ۵۱ت امنا از طرؾ حداقل ئدرخواست کتبی برای انحالل هی

اعضای شورای دوران گذارنهاد مردمی و یا یک سوم پشتیبانان با 
روز آن درخواست را به رائ پشتیبانان با  ۷، ظرؾ   شخصیت حقیقی

  .بگذارد  قیشخصیت حقی
 

رای اکثریت رائ دهندگان، گروه   با در صورت تصویب انحالل هیئت امنا 
بازرسی و نظارت بر انتخابات موظؾ است که انتخابات  جدیدی را برای 

  .روز برگزار نماید ۲۴ت امنا درکمتر ازئانتخاب اعضای جدید هی
 

گذار هیئت ارجاع  مسئولیت ها در دوران  هیئت امنا موظؾ است چگونگی 
 .امنا را بررسی و در آئین نامه نهاد مردمی منظور نماید

 
 

 برکناری اعضای هیئت امنا
 

آرای تعداد کل  ۴/۳اقل کدام از اعضای هیئت امنا حد برای برکناری هر 
  .اعضای هیئت امنا الزم است

 

 انحالل نهاد مردمی
 

ای هیئت درصد رائ مطلق اعض ۷۵هیئت امنای نهاد مردمی می تواند با 
  .بگذارد  امنا، انحالل نهاد مردمی را به رائ پشتیبانان با شخصیت حقیقی

درصد رائ موافق رائ دهندگان ، نهاد مردمی  ۷۵در این رای گیری،  با 
 .منحل خواهد شد

 
 مراحل  هیات امنا موظؾ است که با مشاوره با وکالی نهاد چگونگی

 .د منظور نمایدانحالل نهاد را بررسی و در آئین نامه نها
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 تغییرو یا اصالح آئین نامه مصوب نهاد مردمی
 

بجز هدؾ و اصول ،  برای پیشنهاد هرگونه تؽییر و یا اصالح این آئین نامه
پنجگانه آن، درخواست کتبی یک سوم پشتیبانان با شخصیت حقیقی و یا 

درصد اعضای هیئت امنا الزم است . گروه بازرسی و نظارت بر  ۷۵رای 
روز آن  ۷ات موظؾ است درصورت دریافت این پیشنهاد ، ظرؾ انتخاب

بگذارد. با رای مثبت حد   پیشنهاد را به رائ پشتیبانان با شخصیت حقیقی
اقل دو سوم آرای شرکت کنندگان در رای گیری این تؽییرات و یا 

 .اصالحات پیشنهادی به تصویب می رسد
 
 

 نهاد مردمی در یسازمانتعهدنامه داوطلبان پذیرش مسئولیت 
 

هنگامی که عضویت فردی در یکی از بخشهای انتخابی و یا انتصابی نهاد، 
چه از طریق انتخابات و چه از طریق انتصابات محرز شود،آن  فرد میباید 

 .پیوست این آیین نامه را امضا  نماید تعهدنامه
 
 

 
دی گروه موقت بررسی آئین نامه پیشنها جلسه نیدوازدهم دراین آئین نامه 

مورد تصویب اعضای گروه قرار گرفت و  ۳۱۲۲ ژانویه ۲۶به تاریخ 
مقرر گردید که متن آن برای آگاهی پشتیبانان  در سامانه نهاد مردمی 

 .منتشر شود
 

 دکتر حسن کیانزاد
 دکتر بیژن کریمی
 دکتر ایمان فروتن

 آرش مهدوی
 خسرو چاوشی

 




