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  فهرست مطالب
 

 

 کلیات و تعاریف  
 

 ها صالحیت   الت و ی تشک  

 ی دگ ي مراجع رس   بخش اول( 

 ی دگ ي س نظارت و ر   های ات ي ه   ت ي صالح ( بخش دوم 

 

 قواعد عمومی رسیدگی به تخلفات  
 

 ی و انضباط   ی انتظام   تخلفات و اقدامات  

 موسسات بخش اول(  

 ارکان ( بخش دوم 

 نان رک کا ( بخش سوم 
 

 راء د نظر و اجرای آ ی تجد   صدور رای،   ، دگی به تخلفات ی نحوه رس   ت و ی ف ی ک  

 دگی ي رس  قانونی برای شروع جهات (  بخش اول 

 قابل رسيدگی های  ها و شکایت بخش دوم( گزارش 

 دگی به تخلفات ي ند رس ی ( فرآ بخش سوم 

 دگی ي ل و مدت رس ی دگی به دل ي رس تشکيل جلسات، ( بخش چهارم 

 ی رأ صدور (  بخش پنجم 

 تجدید نظر و اصالح رأی ( بخش ششم 

 تم( آرای قابل تجدید نظر بخش هف 
 

 سایر مقررات  
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 تعاریف کلیات و ❖
 تعاریف  -1ماده 

منظور تبیین  ه و مقرراتی است که ب  ضوابطمجموعه    هنگی قرآن و عترت :نظارت بر مؤسسات فر   مقررات  -الف

و   و اختیارات  به تخلفات    کالیف مراجع ت  تعیین  به تصویب    مؤسسات فرهنگی قرآن رسیدگی  هماهنگی  ت  هیأو عترت 

اص  اشخ   هایشکایات و گزارش   یا  ه وستخلفات موس  در مقام رسیدگی به و  رسیده  صدور مجوز مؤسسات قرانی مردمی  

برداری  ن مورد بهرهاجرای آ  صدور رای و  و  فرهنگی قرآن و عترت، ارکان و کارکنان آنها  هحقیقی و حقوقی از مؤسس 

 .گیردقرار می

عترت اداره کل تبلیغات اسالمی    نامه »هیات نظارت به امور موسسات فرهنگی قرآن ودراین شیوه  هیات نظارت:  -ب

 شود. به اختصار »هیات نظارت« نامیده می که « استان  میاستان یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسال

متوجه ساختن   منظوربه یا فردمؤسسه نی ه قانونمایندربط به یادآوری حضوری قوانین و مقررات ذیتذکر شفاهی:   -ج

 وی نسبت به عملکرد خود.

فرد  تعهد رسمی    رسمی:  تعهد  -د یا  قانونی مؤسسه  رفنماینده  قانونی،  تشریفات  تخلف و جهت طی  از  ناشی  آثار  ع 

نکر تکرار  هیأت،  نظر  مورد  اقدامات  انجام  از  خودداری  یا  انجام  وارده،  خسارات  جبران  وضعیت،  تخلف  اصالح  دن 

 مربوط و غیره.  

منظور آگاهی وی نسبت به  هشدار و ابالغ کتبی قوانین و مقررات جاری مربوطه به فرد یا مؤسسه به   اخطارکتبی:  -ه

 د و عواقب مترتب بر آن.اشکاالت عملکرد خو

 ار غیر قانونی او. رسمی و با ذکر نوع خطا یا رفت   قی یا حقوقی خاطی، با ابالغ کتبی و سرزنش شخص حقی   توبیخ کتبی:   -و 

تا مدت معین    تعلیق فعالیت:   -ز فعالیت آن  بوده، لیکن  قانونی  است که مؤسسه دارای موجودیت و هویت  وضعیتی 

می  تعلیقمتوقف  زمان  در  مسئولیتشود.  کلیه  و ،  مدیرعامل  مدیره،  هیأت  عمومی،  مجمع  وظایف  از  اعم  مؤسسه  های 

 بازرسان به عهده خودشان است.

 صالح قانونی. یا سایر مراجع ذی ابطال مجوز موسسه از سوی هیأت رسیدگی و  ه فعالیت:لغو پروان -ح
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به تصمیم مجمع عمومی،  انحالل مؤسسه:    -ط بنا  فعالیت موسسه  انقضاء  توقف دائم  ویا  حکم مراجع صالح قضایی 

 مدت یا اتمام موضوع فعالیت موسسه، پس از طی تشریفات قانونی.

مقررات:  -ی و  رسیدگی،مقرر  کلیه  ضوابط  هیات  توسط  که  می  اتی  یا  شده  ابالغ  و  قوانین جاری  مصوب  و  شود 

 کشور که برای تمامی موسسات مربوط الزم الرعایه است.

به مناسبت مقام   هاتوسط مؤسسه، ارکان تشکیالتی و کارکنان آن  ع فعل یا ترک فعلی کههر نوتخلف انتظامی:    -ک

نامه برای آن تنبیهات یا اقدامات شوند و به موجب این شیوهت قرآنی، مرتکب میو وظیفة اداری یا شغلی خود در مؤسسا

 . است انضباطی تعیین شده

 .باشدتعیین شده آن مجازات برای نین کیفری که به موجب قوا یا ترک فعل  هر فعل  جرم کیفری: -ل

 .ملتزم کند به جبران آنو فاعل را  کرده فعلی که من غیر حقٍ، زیانی به دیگری وارد :مسئولیت مدنی  -م

به آ:  دلیل  -ن به طور کتبی  اثبات تخلف  یا  یا اعالم کننده یا شاکی برای دفاع ازخود  امری است که متهم  ن سند یا 

 .کنداستناد می

دالیل و مدارکی که موسسه یا ارکان وکارکنان موسسه در مقام دفاع از خود و رد تخلف انتسابی به مرجع  دفاعیه: -س

 ه کند. صالح ارای

 شخص حقیقی که اظهارات یا گواهی وی برای اثبات یا رد تخلف تأثیر داشته باشد. شاهد:  -ع

 شود. ر هیأت رسیدگی کننده، دلیل بر امری شناخته  قرائن و شواهدی است که به حکم قانون یا در نظ اماره : -ف

یگری یا دفاع از خود درخواست مدعی، درخواست کننده، شخص حقیقی یا حقوقی که له یا علیه د  خواهان:  -ص

 .رسیدگی و استیفای حق کرده است

 .است  شخص حقیقی یا حقوقی که دعوا علیه او اقامه شده خوانده: -ق

وقی است که ارتکاب تخلف یا تخلفاتی را از موسسه، ارکان و یا کارکنان آن کتبا به  شخص حقیقی یا حق:  شاکی  -ر

 مرجع صالح اعالم کرده باشد.

ی   -ش مش متهم  عنهتا  حقیقی  :  کی  اشخاص  شکایت  لحاظ  به  آنها  پرونده  که  مؤسسه  کارکنان  یا  و  ارکان  موسسه، 

 وحقوقی در مرجع صالح در جریان رسیدگی است. 

 آنان توسط مرجع صالح احراز شده است. تخلف  ارکان وکارکنان مؤسسه که  مؤسسه،متخلف:  -ت

  به شخصی که  طبق تشریفات قانونیکه  ،  واست یا شکایتت، دادخهای هیأاوراق قانونی اعم از نامه  ابالغ واقعی:  -ث

 شود.تحویل و رسید دریافت  صالحیت وصول آن را دارد،
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 ی که در قانون و مقررات پیش بینی شده است.های ابالغ به سایر روش  ابالغ قانونی: -خ

 یا محکوم له. پس از تصمیم قطعی، بنابرتقاضای متخلفهیأت بررسی مجدد   رسیدگی مجدد هیات:  -ذ

 باالترین مسئول اجرایی موسسه که در اسناد رسمی معرفی شده است. نماینده موسسه : -ض

 . دنکنکار می و برای آن موسسه  که به هر عنوان به درخواست کسانی کارکنان موسسه: –ظ 
 

فرهنگی  و فعالیت مؤسسات    دستورالعمل تأسیس   صورتی که در   در نامه  استفاده شده در این شیوه واژگان    سایر   :1  تبصره

 شود. تبیین می   اساس قوانین عمومی کشور تعریف و   تبیین نشده باشد بر   تعریف و های الحاقی آن  نامه و شیوه   قرآن و عترت 

تذکر   :2  تبصره توبیخ اخطار   ، ارائه  می   ،  مؤسسه صورت  نماینده  احضار  با  عنداللزوم  رسمی  تعهد  اخذ  نماینده    پذیرد. و 

پ  تعهد رسمی، از دریافت تذکر، اخطار،    س مؤسسه موظف است  ارائه  یا  تغییرات   توبیخ  انجام  به  اصالحی و جبران    نسبت 

 به نحو مقتضی اقدام نماید.   خسارت احتمالی 

 

 هایت تشکیالت و صالح ❖

 مراجع رسیدگی -لبخش او 

 است:  زیر  به شرحو ارکان تشکیالتی آنها مراجع رسیدگی به تخلفات مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت  -2ماده 

 استان قرآن و عترت  یفرهنگمؤسسات  هیأت نظارت بر  الف( 

  قرآن و عترت یفرهنگهیأت رسیدگی به امور مؤسسات  ب( 

 شود: از افراد ذیل تشکیل می  قرآن و عترت استان ینگمؤسسات فره برنظارت  هیأت -3ماده 

 (هیأت رئیس)استان  "فرهنگ و ارشاد اسالمی مدیرکل" یا   " ت اسالمیکل تبلیغامدیر" -1

 )دبیر هیأت(اداره کل باالترین مقام مسئول قرآنی   -2

 اداره کل استان  "کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات "یا  "یحقوق کارشناس" -3

 ر عامل اتحادیه مؤسسات مردمی، فرهنگی قرآن و عترت استانمدی -4

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد   ایرئیس هیأت از سوی رئیس سازمان دارالقرآن الکریم  م  حک  :1تبصره  

  مدیرکل تبلیغات اسالمی یا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اعضاء هیأت نظارت استان از سوی  سایر  احکام  ی و  اسالم

 صادر خواهد شد. استان

نده  در پرو  عفافراد ذیناعضا، دعوت  شکایات، دعوت    ها ودر استان مسئول دریافت گزارش نظارت  هیأت    دبیر :  2تبصره  

 باشد.ربط میذی به اشخاص  مذکورجلسات هیأت نظارت استان و ابالغ حکم هیأت مورد رسیدگی، تهیه صورت 
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استان مکلف   هیأت   : 3تبصره   پایان  است    نظارت  بر خود های فعالیت از  گزارشی هر فصل،در  جلسات  تعداد مشتمل 

 .کند هیأت رسیدگی ارائه هب  را رسیدگی تحت هایپرونده و ه، آرای صادر تشکیل شده

 

 های نظارت و رسیدگی  صالحیت هیأت -بخش دوم

أی براساس مفاد این شیوه نامه  و ارکان و کارکنان آنان و صدور ر نییدگی به پرونده تخلفات موسسات قرآرس -4 ماده

 .باشدتعریف شده ت رسیدگی در صالحیت هیأ مواردی که با هیات نظارت استان است مگر در

تجدید   درخواست هیأت نظارت استان و در صورت  با  مؤسسات، بدواً  تخلفات  رسیدگی به پرونده    یتمسئول:  1  تبصره 

 أت رسیدگی، بدواً در این هیأت بررسی خواهند شد.های خاص با نظر هیپروندههیأت رسیدگی است.  با نظر،

 ان، هیأت رسیدگی است.ت س مرجع رسیدگی به پرونده و یا اختالفات بین مؤسسات دو یا چند ا :  2تبصره  

از استان محل اقامت قانونی موسسه باشد، هیأت نظارت استانی  در صورتی که تخلف مربوط به شعب خارج    :3  تبصره 

محل است تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی را انجام داده سپس پرونده را به هیأت نظارت استان  که شعبه درآن مستقر  

 کند.یاقامت قانونی موسسه ارسال م 

 است.   االجرا   الزم   قطعی و   هیأت رسیدگی   آراء  : 4  تبصره 

 

 قواعد عمومی رسیدگی به تخلفات  ❖

تواند متناسب با نوع و میزان نامه میرات این شیوهقرهیأت نظارت استان و یا هیأت رسیدگی در چارچوب م  :  5ماده  

 تخلف صورت گرفته اقدامات انضباطی را بدون تقدم فضلی اعمال کند.

در صورتی که رأی صادره پس از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابالغ رأی، از سوی شخص متخلف اجرا نشود  : 6 هماد

ابالغ رأ  از  اعمال خواهد شد. پس  بعد  ارائه دالیل موجه و مستند در خصوص کمبود زمان اقدام مرحله  ی در صورت 

 برای اجرای رأی، هیأت مربوط مهلت فوق را تمدید خواهد کرد.

پرونده  :    7  هماد در  یا هیأت رسیدگی  و  استان  نظارت  از سوی هیأت  اعمال شده  بازدارنده  و  انضباطی  اقدامات  کلیه 

 مؤسسه درج و نگهداری خواهد شد.

شود و اگر تخلفات متعدد باشد شدیدترین اقدام مربوط اعمال می ، دارای عناوین متعدد باشد،  تخلفه  هرگا :    8ماده  

 کند. و نحوه اقدام انضباطی تصمیم گیری می   ناهیأت رسیدگی درمورد میز 
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فوری  توقف تکلیف وی نسبت به  انجام  از  اعمال اقدام انضباطی در مورد شخص متخلف، رافع مسئولیت یا مانع:  9ماده 

تأدیه حقوق صاحبان حق و ابطال یا اصالح تصمیم یا سندی که با تخلف یا بدون ،  ح خطا، جبران خسارتاصالتخلف و  

 ریفات قانونی و مقررات مربوطه تهیه شده است نخواهد بود.  شترعایت 

  هیأت رسیدگی   دکشور باشجزایی  حقوقی یا    مندرج در قوانین  جرایم حقوقی یا کیفری  شامل  هرگاه تخلف:    10ماده  

این شیوه  قانون  مکلف است مطابق   کننده، و   دکنو رأی قانونی صادر    به تخلف رسیدگی  نامه و مقررات جاری و مفاد 

هرگونه  کند. بدیهی است  ارسال    صالح   به مرجع قضایی   جرایم حقوقی یا کیفریمراتب را برای رسیدگی به  عنداللزوم  

تواند تا صدور رأی  . مضافاً هیأت رسیدگی کننده مینخواهد بود  انضباطی  اقداماتمانع اجرای    ربطذی  تصمیم مراجع

 . دزصالح رسیدگی به پرونده را به تأخیر اندا مرجع ذی

دو مرتبه تذکر شفاهی به متخلف در تخلفات متعدد بعنوان یک اخطار، دو مرتبه اخطار به متخلف بعنوان یک   : 11ماده 

شد و جمع سه    ماه خواهد  چهارتا    دو  توبیخ کتبی منجر به تعلیق فعالیت مؤسسه ازتوبیخ و صدور سه اخطار کتبی یا دو  

یالتی  حیت تخصصی متخلف و محرومیت وی از حضور در ارکان تشکالصمرتبه توبیخ، موجب لغو مجوز مؤسسه یا رد  

 شود. مؤسسات فرهنگی می 

اجع انتظامی جهت جلوگیری از فعالیت ر صورت لغو مجوز مؤسسه، هیأت رسیدگی ضمن درخواست از مرد   :  12ماده  

 . مؤسسه، در صورت نیاز صدور حکم انحالل آن را از مراجع صالح قضائی درخواست خواهد کرد

 

 انتظامی و انضباطی  اقدامات تخلفات و ❖

یا کارکنان    موسسه  و  باها  آنارکان  تخلفات  ارتکاب  صورت  آ  نوعبه  توجه    در  وتکرار  ارتکابی  از  عمل  یکی  به  ن 

براقدام انتظامی  و  انضباطی  مرجع    ات  نظر  شیوهاساس  این  در  مندرج  میصالح  محکوم   وتخلفات    نعناوی  شوند.نامه 

 از: است  عبارت ناسبتماقدامات انضباطی 

 

   مؤسسات  -بخش اول
 

 ؛ استو اقدامات انضباطی مربوط به شرح ذیل ه تخلفات مؤسس  -13ماده 
و یا مؤسساتی که مجوز   دارند  1اختاری مؤسسه گونه س  هائی که فعالیت یا فعالیت بدون مجوز تشکل ( 1

 : ها لغو شده استآن

 
 ی آن  های الحاقنامهلیت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت و شیوه مند طبق تعاریف مندرج در دستورالعمل ضوابط اجرائی تأسیس و فعاهای نظامفعالیت - 1
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 : اخطار کتبی.مرحله اول

 جلوگیری از فعالیت تشکل. انتظامی جهت  ع مکاتبه با مراجمرحله دوم: 

 .ماه بدون مجوز هیأت رسیدگی   2  از   وتعطیلی بیش   نداشتن فعالیت مستمر    ه: مؤسس   فعالیت   مستمرنبودن غیرموجه  ( 2

 . کتبیاخطار  ول:مرحله ا

 اصالح وضعیت. برایرسمی از مؤسسه  و اخذ تعهد ی کتب توبیخ مرحله دوم: 

 هیأت نظارت.   زمان انجام ابالغیه های هیأت رسیدگی تا  تسهیالت و حمایت   ات و خدم   کلیه   محرومیت مؤسسه از   مرحله سوم: 

 .شودمیلغو مؤسسه ماه بطول انجامد، مجوز فعالیت  6 از  مؤسسه بیش چنانچه تعطیلی :1 تبصره 

، ارکان  ب ع انجام بدون مجوز تغییرات اعم از تغییر مفاد اساسنامه، اقامتگاه قانونی، ش :  بدون مجوز مؤسسه  تغییرات  ( 3

 هیأت رسیدگی:   مؤسسه بدون اطالع و مجوز   فعالیت   نوع تشکیالتی و یا  

   .رسمیاخذ تعهد و   یاخطار کتب مرحله اول:

 رسمی مجدد. د  و اخذ تعه   ی کتب   توبیخ   مرحله دوم: 

 ماه.  4تعلیق فعالیت مؤسسه تا  مرحله سوم:

 لغو مجوز مؤسسه. مرحله چهارم: 

ارکان    تغییر   ندادن   اطالع  ( 4 به ؤموضعیت  قطع    اخراج،   استعفا،  فوت،  ندادن اطالع    رسیدگی:   هیأت  سسه 

ؤسسه تا سه ماه پس  از سوی م هیأت رسیدگیهای عمومی یا اختصاصی ارکان تشکیالتی به همکاری و یا سلب صالحیت 

 آن: وقوع از 

   رسمی.اخطار کتبی و اخذ تعهد  مرحله اول:

  .رسمی مجددی و اخذ تعهد کتب توبیخ  مرحله دوم:

 ماه.  4تعلیق فعالیت مؤسسه تا  مرحله سوم:

 لغو مجوز مؤسسه. مرحله چهارم: 

ی یک مؤسسه از لگو،  استفاده غیرقانون  :و حاکمیتی  استفاده غیرقانونی مؤسسه از عالئم مخصوص دولتی ( 5

برنامه و  تولیدات، طرح  آثار،  مهر،  انحصاری دستگاهسربرگ،  و حاکمیتی  های  مسئولین دولتی  امضاء  و  تشخیص    هبها 

 های نظارت:هیأت

 . رسمیی و اخذ تعهد کتب توبیخ  مرحله اول:
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 ماه.  4تا مؤسسه تعلیق فعالیت  مرحله دوم:

 لغو مجوز.  مرحله سوم:

هیأت در صورتی    : 2  تبصره  تشخیص  به  بنا  دولتی   که  از عالئم  استفاده  استان،  به قصد   و حاکمیتی،  نظارت  و  عامدانه 

 عالوه بر مجازات فوق سایر اقدامات قانونی نیز انجام خواهد شد.صورت گرفته باشد  هتقلب و فریب و یا سوء استفاد

اقدامات مؤسسه دیگر:   استفاده غیر  ( 6 آثار و  از  اطال   قانونی  بدون  لگو،  استفاده  نام،  از  مؤسسه  و مجوز یک  ع 

 . های نظارت سربرگ، آثار، تولیدات و خدمات ابتکاری و انحصاری مؤسسه دیگر به تشخیص هیأت 

 کتبی. تذکر شفاهی یا اخطار  :مرحله اول

 رسمی.  ی و اخذ تعهد کتب توبیخ  مرحله دوم:

 ماه.  4تا مؤسسه تعلیق فعالیت  مرحله سوم:

 لغو مجوز.  مرحله چهارم: 

 . تابلو یا نقص و یا مخدوش بودن آن کردن  ن نصب  تابلو در سر در مؤسسه:  نکردن  صب  ن  ( 7

 . و اخذ تعهد رسمیکتبی  اخطار مرحله اول:

 رسمی مجدد.ی و اخذ تعهد کتب توبیخ  حله دوم:رم

محرومیت    مرحله سوم: و  مجدد  و حمایت  مؤسسهتوبیخ  تسهیالت  و  کلیه خدمات  هنگام از  تا  رسیدگی  هیأت  های 

 .نظر هیأت رسیدگی کنندهح مداصال

 ماه.  4تعلیق فعالیت مؤسسه تا  مرحله چهارم: 

 لغو مجوز.  مرحله پنجم:

  . ماه پس از انقضاء  یکعدم تمدید پروانه فعالیت مؤسسه یا مجوز شعبه تا   ت مؤسسه: ی لپروانه فعانکردن  تمدید  ( 8

 اخطار کتبی و اخذ تعهد رسمی.  مرحله اول:

 ذ تعهد رسمی مجدد.ی و اخکتب توبیخ  مرحله دوم:

 ماه.  4مؤسسه تا  تعلیق فعالیت مرحله سوم:

 لغو مجوز.  مرحله چهارم: 

های تعریف شده  استانداردها و شاخصنکردن  رعایت  های مؤسسه:  ت استانداردها در فعالینکردن  رعایت   ( 9
فعالیت دینی های  در  و  از    قرآنی  استفاده  جمله  ناکارآمد،از  ص  مربی  فاقد  و  معتبر  مدرک  و    های الحیتفاقد  عمومی 

 های عملی و آموزشی.مهارتی الزم ویا استفاده از مدرس غیر همجنس با مخاطب، در دوره 
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  یا اخطار کتبی.اهی  فشتذکر  مرحله اول:

 رسمی.  و اخذ تعهد ی کتب توبیخ  مرحله دوم:

 ماه.  4تعلیق فعالیت مؤسسه تا  مرحله سوم:

 لغو مجوز.  مرحله چهارم: 

به  مقررات  نکردن  رعایت   ( 10 مؤسسه:  مربوط  شاخص  نکردن  رعایت  مکان  و  شده  استانداردها  تعریف  های 
 .یزاتهج محل فعالیت و ت ،اعم از دفتر اداری  ،فضای فیزیکی

 .تذکر شفاهی یا اخطار کتبی مرحله اول: 

   رسمی. و اخذ تعهد ی کتب توبیخ  مرحله دوم:

 ماه.  4تعلیق فعالیت مؤسسه تا  مرحله سوم:

 مجوز. لغو  مرحله چهارم: 

 . تعهدات نسبت به مخاطبان انجام ندادن  ( 11

 .تذکر شفاهی یا اخطار کتبی مرحله اول:

   می.سر و اخذ تعهد ی کتب توبیخ  مرحله دوم:

 ماه.  4تعلیق فعالیت مؤسسه تا  مرحله سوم:

 لغو مجوز.  مرحله چهارم: 

در اساسنامه    و یا موضوعات مذکور   خارج از اساسنامه   فعالیت بدون مجوز در یک یا چند موضوع  ( 12

 :که مستلزم اخذ مجوز است

 تذکر شفاهی یا اخطار کتبی. مرحله اول:

 می.سر و اخذ تعهدی مؤسسه کتب توبیخ  مرحله دوم:

 ماه.  4تعلیق فعالیت مؤسسه تا  مرحله سوم:

 لغو مجوز.  مرحله چهارم: 

 :یأت رسیدگ بدون رعایت ضوابط و تشریفات اداری مصوب هی  فعالیت محل  یا ایجاد شعبه  ( 13

 اخطار کتبی و اخذ تعهد رسمی.  مرحله اول:

 رسمی مجدد. و اخذ تعهد ی کتب توبیخ  مرحله دوم:

 ماه.  4تا  هستعلیق فعالیت مؤس مرحله سوم:
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 ه.لغو مجوز مؤسس : چهارممرحله  

 :انجام تبلیغات، ارائه گزارش، دادن امتیاز یا نمره، صدور گواهی یا تأییدیه خالف واقع  ( 14

 .اخطار کتبی و اخذ تعهد رسمی فاهی یاتذکر ش :مرحله اول 

 . رسمی مجدد   و اخذ تعهد ی مؤسسه  کتب   توبیخ   مرحله دوم: 

 ماه.  4تا  هستعلیق فعالیت مؤس مرحله سوم:

 لغو مجوز.  مرحله چهارم: 

   .مخاطبان مؤسسه و هزینه نامتعارف از دریافت شهریه  ( 15

 .میتذکر شفاهی یا اخطار کتبی و اخذ تعهد رس مرحله اول:

 . رسمی مجدد   و اخذ تعهد ی مؤسسه  کتب   توبیخ   م: ه دو مرحل 

   ماه. 4تعلیق فعالیت مؤسسه تا  مرحله سوم:

 لغو مجوز.  مرحله چهارم: 

های نقدی و غیرنقدی داخلی و خارجی از طریق فراخوان، توزیع صندوق،  آوری کمک   عجم   ( 16

   قبض و ... بدون مجوز از هیأت رسیدگی.

 .تبیاخطار ک تذکر شفاهی یا  مرحله اول:

 . رسمی   و اخذ تعهد ی مؤسسه  کتب   توبیخ   مرحله دوم: 

 ماه.  4تعلیق فعالیت مؤسسه تا  مرحله سوم:

 لغو مجوز.  مرحله چهارم: 

مزایای  هزینه  ( 17 و  حقوق  پرداخت  در  خاصه  انتفاعی  غیر  مؤسسات  درآمدهای  غیرمتعارف  کرد 

 :مدیران مؤسسه

 جوه مازاد.سسه و الزام به استرداد واخطار کتبی به مؤ مرحله اول:

 رسمی از نماینده قانونی مؤسسه و استرداد وجوه مازاد.  و اخذ تعهدی مؤسسه کتب توبیخ  مرحله دوم:

 ماه.  4یق فعالیت مؤسسه تا لع ت مرحله سوم:

 لغو مجوز.  مرحله چهارم: 

 انجام اقداماتی که موجب وهن جامعه قرآنی شود.  ( 18
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 اخذ تعهد رسمی.   و یاخطار کتب مرحله اول:

 مجدد.ماه و اخذ تعهد رسمی  4مدت حداکثرتعلیق فعالیت مؤسسه به  م:مرحله دو

 لغو مجوز.  مرحله سوم:

مقدسات   ( 19 به  دین  توهین  بزرگان  مسئولین  ی و  نظام    یا  معاند  و  مخالف  افکار  نشر  یا  و  کشور  ارشد 

 : اسالمی و فرق ضالّه و یا شبهه آفرینی در اعتقادات مخاطبان

 . ی عهد رسم و اخذ ت   ی اخطار کتب   اول:   مرحله 

 رسمی مجدد.   اخذ تعهد ماه و  4 مدت حداکثرتعلیق فعالیت مؤسسه به  مرحله دوم:

 لغو مجوز.  مرحله سوم:

عامدانه صورت گرفته باشد هیأت مذکور در   اقدامات فوق،صورتی که بنا به تشخیص هیأت نظارت استان،  ر د :3 تبصره 

 نمود.رخواست خواهد هیأت رسیدگی دؤسسه را از  لغو مجوز م  ،همان مرحله اول

 . سیاسی ر جهت منافع شخصی، گروهی، جناحی یا سوءاستفاده از مجوز مؤسسه د   ( 20

   .رسمی تعهد  ذاخو  کتبی اخطار  مرحله اول:

 مجدد. رسمی  و اخذ تعهد    ی کتب   توبیخ   مرحله دوم: 

 ماه.  4تعلیق فعالیت مؤسسه تا  مرحله سوم:

 . لغو مجوز مرحله چهارم: 

ها، سند سازی یا خدشه در اسناد،  افشای سئواالت آزمون  و  محرمانه   عات الاط تخلفات مالی، افشای   ( 21

 . مکاتبات و اوراق مالی

 میت تا سه دوره از حمایت.ی و محرواخطار کتب مرحله اول:

 ماه.  4تعلیق فعالیت مؤسسه تا  مرحله دوم:

 لغو مجوز.  مرحله سوم:

 : داری انتفاعی از مؤسسات غیرانتفاعی بر بهره   وارد آوردن خسارت به موسسه به علت سوء مدیریت و    ( 22

 رسمی. تعهد  اخذ  و اخطار کتبی مرحله اول:

 سمی مجدد.اخذ تعهد رتوبیخ کتبی و  مرحله دوم:
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 ماه.  4تعلیق فعالیت مؤسسه تا  مرحله سوم:

   .لغو مجوز م: چهارمرحله  

 : ای به هیأت رسیدگیساالنه و دوره یها گزارش  نکردن ارسال  ( 23

 کتبی.  اخطار مرحله اول:

 رسمی. توبیخ کتبی و اخذ تعهد  مرحله دوم:

 ماه.  4تا مؤسسه تعلیق فعالیت  مرحله سوم:

 سال.تا یکمؤسسه ت تعلیق فعالی مرحله چهارم: 

 لغو مجوز.  مرحله پنجم:

 ی و استخدامی و ... قانونی مانند بیمه، مالیات، امورمال تکالیف  انجام ندادن  ( 24

 اخطار کتبی.  مرحله اول:

 . و اخذ تعهد رسمیتوبیخ کتبی  :مرحله دوم

 ماه.  4تا مؤسسه تعلیق فعالیت  مرحله سوم:

 لغو مجوز.  مرحله چهارم: 

 : سه یا شعب آن به غیرز مؤسواگذاری مجو  ( 25

 . عهد رسمیتوبیخ کتبی و اخذ ت مرحله اول:

 ماه.  4تا مؤسسه تعلیق فعالیت  مرحله دوم:

 . لغو مجوز مرحله سوم:

 بر اساس اساسنامه و ضوابط و مقررات هیأت رسیدگی:   تکالیف مؤسسه انجام ندادن  ( 26

 .و اخذ تعهد رسمیتذکر شفاهی یا اخطار کتبی  مرحله اول:

 .رسمی مجددو اخذ تعهد  توبیخ کتبی :مرحله دوم

 ماه.  4تعلیق فعالیت مؤسسه تا  مرحله سوم:

 . زلغو مجو مرحله چهارم: 

 سه و سایرین: موس  و مخاطبان  کارکنان ،برخورد ناشایست با مدیران  ( 27
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 .و اخذ تعهد رسمیتذکر شفاهی یا اخطار کتبی  مرحله اول:

 .مجددرسمی  و اخذ تعهد  یکتب توبیخ  مرحله دوم:

 ت از کلیه خدمات و تسهیالت.توبیخ کتبی مجدد مؤسسه و محرومی مرحله سوم:

 ماه.  4تا ؤسسه فعالیت متعلیق  مرحله چهارم: 

 . لغو مجوز :پنجم مرحله 

 متعارف از کارکنان یا مخاطبان موسسه: اخذ تعهدات نا  ( 28

 . کتبی و اخذ تعهد رسمی اخطار    مرحله اول: 

 .می مجددرستوبیخ کتبی و اخذ تعهد  مرحله دوم:

 ماه.  4تعلیق فعالیت مؤسسه تا مرحله سوم: 

 . لغو مجوز مرحله چهارم: 

نکردن    ( 29 بازرساهمکاری  اجبا  حسن  بر  نظارت  راستای  در  رسیدگی  هیأت  کارشناسان  و  رای  ن 

 :ر مؤسسه یا توهین به آنانقوانین و مقررات جاری د

 .ؤسسه و اخذ تعهد رسمیاخطار کتبی به م مرحله اول:

 ماه.  4تعلیق فعالیت مؤسسه تا  مرحله دوم:

 . لغو مجوز مرحله سوم:

 ها بدون کسب مجوز از هیأت رسیدگی: عامل با آن المللی و ت های بین ها و انجمن عضویت در گروه    ( 30
 اخطار کتبی.  ول:مرحله ا

 . کتبی و اخذ تعهد رسمیتوبیخ  مرحله دوم:

 ماه.  4تا مؤسسه تعلیق فعالیت مرحله سوم: 

 . و مجوزلغ مرحله چهارم: 
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 ارکان مؤسسات    -بخش دوم 

بطوری که امر شخصی  ) شکیالتی مؤسسات تخلفات انتظامی و اقدامات انضباطی مربوط در خصوص ارکان ت -14ماده 

منسو و  شده  نباشدمحسوب  مؤسسه  به  میه  ب  (2ب  ذیل  ذیلشرح  اقدامات  که  صورتی  در  است  بدیهی  در باشد.  الذکر 

، مؤسسه نیز مسئول شناخته  متخلفان مؤسسه صورت گیرد عالوه بر اقدام انضباطی برای ارک راستای منافع مؤسسه، توسط

 . هد شدنیز اتخاذ خوا آننامه، تصمیم الزم در خصوص  این شیوه شده و بر اساس مفاد

 تشکیل، رسمیت و اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی و هیأت مدیره مؤسسه:  مورد  در تخلفات   -1

 . یذ تعهد رسماخو   اخطار کتبی مرحله اول:

 مجدد. ی اخذ تعهد رسمو  یکتب توبیخ  مرحله دوم:

 در انتخابات مؤسسه.  نامزدی وره از یک تا سه دمتخلف محرومیت  مرحله سوم:

 .متخلف و محرومیت وی از عضویت در ارکان تشکیالتی موسسات فرهنگیت تخصصی صالحی رد مرحله چهارم: 

 عمومی مؤسسه:   جامعجلسات مبرگزاری  تخلفات ارکان مؤسسه در  -2

 .تذکر شفاهی یا اخطار کتبی مرحله اول:

 رسمی. توبیخ کتبی و اخذ تعهد  مرحله دوم:

 .در انتخابات مؤسسه امزدیناز یک تا سه دوره متخلف توبیخ کتبی و محرومیت  سوم: مرحله

 نگی.فره رد صالحیت تخصصی متخلف و محرومیت وی از عضویت در ارکان تشکیالتی موسسات مرحله چهارم: 

 ، ضوابط هیأت رسیدگی و مفاد اساسنامه مؤسسه: قانونیتخلفات ارکان مؤسسه در انجام وظایف  -3

 . یاخذ تعهد رسمو   اخطار کتبی ول:مرحله ا

 .مجدد  یاخذ تعهد رسمو  متخلف  یبکت توبیخ  مرحله دوم:

 

بتا نتام یتا در راستتای منتافع آن وی  ت استت کته نماینتده قتانونی شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولی قانون مجازات اسالمی، 143با الهام از ماده   -  2

 مرتکب تخلف شود. 

ده حقیقی است و شخص حقوقی در صتورتی دارای مستؤولیت کیفتری استت کته نماینت شخص در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت  ق.م.ا. :  143ماده  

ولیت اشتتخاص حقیقتتی انونی شتتخص حقتتوقی بتته نتتام یتتا در راستتتای منتتافع آن مرتکتتب جرمتتی شتتود. مستتؤولیت کیفتتری اشتتخاص حقتتوقی متتانع مستتؤقتت

 .نیست جرم مرتکب

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B4%D8%AE%D8%B5/2b685e8546
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D8%B1%D9%85/2189927951
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 در انتخابات مؤسسه.  نامزدی از یک تا سه دوره متخلف محرومیت  مرحله سوم:

 رد صالحیت تخصصی متخلف و محرومیت وی از عضویت در ارکان تشکیالتی موسسات فرهنگی. : هارممرحله چ

از ارائه اسناد و  حریف واقعیات، ارائه گزارش نادرست یا خودداری مدیران  کتمان اطالعات، ت -4

ارکان   وظایف  انجام  از  ممانعت  یا  و  مؤسسه  بازرسان  یا  مدیره  هیأت  عمومی،  مجامع  به  مدارک 

 مؤسسه: 

 . یاخذ تعهد رسمو   اخطار کتبی له اول:مرح

 .مجدد  یاخذ تعهد رسمو  متخلف  یکتب توبیخ  مرحله دوم:

 مؤسسه.  در انتخابات نامزدی از یک تا سه دوره متخلف محرومیت  :مرحله سوم

 رد صالحیت تخصصی متخلف و محرومیت وی از عضویت در ارکان تشکیالتی موسسات فرهنگی.مرحله چهارم: 

جرائم صورت گرفته در مؤسسه توسط ارکان یا  تخلفات و  زرسین در عدم اطالع  با  یعمدتخلف   -5

 صالح: مراجع ذییا دگی و نمایندگان مؤسسه به هیأت رسی

 .رش تخلف به مجمع عمومیو گزا کتبی توبیخ  مرحله اول:

 نگی.رد صالحیت تخصصی متخلف و محرومیت وی از عضویت در ارکان تشکیالتی موسسات فره:  دوممرحله  

نشر اکاذیب، هتک  هرگونه   -6 و  پراکنی  افتراء، شایعه  اعضاء،    حرمت توهین،  قانونی  غیر  تبلیغات  یا 

 : ازییره، مدیر عامل و بازرسان مؤسسات در فضای حقیقی یا مجت مدهیأ

 . رسمی و اخذ تعهد    کتبی اخطار    مرحله اول: 

 . ؤسسهدر انتخابات م نامزدی از یک تا سه دوره متخلف محرومیت  مرحله دوم:

 رد صالحیت تخصصی متخلف و محرومیت وی از عضویت در ارکان تشکیالتی موسسات فرهنگی.  مرحله سوم:

یا    های نظارتبه تشخیص هیأت   –  الم الس علیهم قرآن و عترت    حوزهفعل خالف شأن خدمتگزاران    انجام -7

 : زیع آنا تورسال، انتشار یاعم از گفتار، نوشتار و رفتار و ا  هاز سوی ارکان مؤسس -رسیدگی

 رسمی. و اخذ تعهد  کتبیاخطار مرحله اول:  

 .در انتخابات مؤسسه نامزدیه دوره از یک تا س متخلف توبیخ کتبی و محرومیت  مرحله دوم:

 یت تخصصی متخلف و محرومیت وی از عضویت در ارکان تشکیالتی موسسات فرهنگی.رد صالح  مرحله سوم:

 های نظارت: مؤسسه به تشخیص هیأت در  مؤسسه  ارکان تشکیالتی فقدان حضور مؤثر  -8
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 .بی یا اخطار کتبیتذکر کت مرحله اول:

 . رسمیتعهد و اخذ  توبیخ کتبی مرحله دوم:

 . در انتخابات مؤسسه نامزدی ه از یک تا سه دورمتخلف محرومیت  مرحله سوم:

 فرهنگی.سات رد صالحیت تخصصی متخلف و محرومیت وی از عضویت در ارکان تشکیالتی موس مرحله چهارم: 

 : هاشرکتسایر مؤسسات و  مدیرعامل بودن همزمان در بیش از یک موسسه فرهنگی یا  -9

 . و اخذ تعهد رسمیار کتبی اخط مرحله اول:

 رسمی مجدد.و اخذ تعهد  ف متخلتوبیخ کتبی  مرحله دوم:

 .هنگیرد صالحیت تخصصی متخلف و محرومیت وی از عضویت در ارکان تشکیالتی موسسات فر  مرحله سوم:

اسناد و  در  ها، سند سازی یا خدشه  سئواالت آزمونو    محرمانه  اطالعات تخلفات مالی، افشای   -10

 از سوی ارکان مؤسسه:  اوراق مالی 

 . یاخطار کتب مرحله اول:

 . و اخذ تعهد رسمیتوبیخ کتبی  وم:مرحله د

 .ت فرهنگیوسسارد صالحیت تخصصی متخلف و محرومیت وی از عضویت در ارکان تشکیالتی م  مرحله سوم:
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 کارکنان مؤسسات    -بخش سوم 

 کیالتی موسسه که موثر در حیثیت موسسه باشد: با ارکان تش   و یا هماهنگ   ه تخلفات شخصی کارکنان موسس   -15ماده 

 در جامعه قرآنی:  تنش ایجاد   -1

 تذکر شفاهی یا اخطار کتبی. مرحله اول:

 . رسمیو اخذ تعهد  توبیخ کتبی مرحله دوم:

 ماه.  4فعالیت مؤسسه تا لیق تع  مرحله سوم:

 . لغو مجوز مرحله چهارم: 

 عدم رعایت شئون اسالمی:  -2

 خطار کتبی.تذکر شفاهی یا ا مرحله اول:

 . رسمیتوبیخ کتبی و اخذ تعهد  مرحله دوم:

 ماه.  4تعلیق فعالیت مؤسسه تا  رحله سوم:م

 . لغو مجوز مرحله چهارم: 

 : سایرینهمکاران، مخاطبان مؤسسه و یا  دین،احترامی نسبت به قرآن آموزان، والتوهین یا بی -3

 تذکر شفاهی یا اخطار کتبی. مرحله اول:

 رسمی.  و اخذ تعهد  یکتب توبیخ  مرحله دوم:

 ماه.  4تعلیق فعالیت مؤسسه تا  مرحله سوم:

 لغو مجوز.  مرحله چهارم: 

و اوراق   سناد ها، سند سازی یا خدشه اتخلفات مالی، افشای اسناد محرمانه، افشای سئواالت آزمون -4

 : از سوی کارکنان مؤسسهمالی اعم از تعهدآور و غیره 

 تذکر شفاهی یا اخطار کتبی. مرحله اول:

 رسمی. و اخذ تعهدی مؤسسه کتب توبیخ  مرحله دوم:

 ماه.  4تعلیق فعالیت مؤسسه تا  سوم:مرحله 

 لغو مجوز.  مرحله چهارم: 
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 آراءاجرای  و نظر  تجدید ، ی، صدور رألفاترسیدگی به تخو نحوه کیفیت   ❖

تعیین   و   اجرای آراء  ، نحوه رسیدگی، صدور رأی، اعتراض به آراء،پیگیری متخلف،  تخلف  اطالع ازبرای    -16  ماده

اختیارات هیأت ارکان تشکیالتی و کارکنان آن  نظارت  هایوظایف و  به تخلفات مؤسسات و    ها همچنین در رسیدگی 

 باشد. مالک عمل می نامهاین شیوه مقررات ضوابط و عهمجمو  ،دیده و جامعهخسارت، متخلفرعایت حقوق 

 

 رسیدگی   شروعجهات قانونی برای   -اولبخش 
 . باشدمی  یا مراجع نظارتی تعریف شدهو  شاکی خواهان، و اقامه دعوی بر عهده متهم پیگیری  -17 ماده

 تخلف، باگزارش    ت و یاخواس، در وصول شکایتمشهود بودن تخلف و یا  رسیدگی به تخلفات مؤسسات با    -18ماده  

 شود.تکمیل پرونده مربوط آغاز می

 ارت نخواهد بود. مانع از رسیدگی هیأت نظ   مکاری خوانده از مؤسسه متبوع، کننده تخلف یا قطع ه انصراف اعالم    : 19ماده  

نیز    : 20ماده   و  نظارت هیأت هیأت رسیدگی  ها دهپرونو شکایت و تکمیل    استان مسئول دریافت و ثبت گزارش   های 

 باشند.می

 

 های قابل رسیدگی ها و شکایتگزارش -بخش دوم

اجد شرایط  وقتی قابل رسیدگی است که و هیأت رسیدگی یا هیأت نظارت  ها و شکایات واصله به  گزارش  -21ماده  

 زیر باشد: 

 :موارد زیر باشد با امضای شاکی وشامل کتبی و بایدشکایت  یا گزارش، اعتراض  -الف

 شاکیفن و مشخصات  ، تلنام، نشانی .1

 مورد شکایت موسسهفرد یا نشانی  نام و .2

 مدارک مورد استناد موضوع شکایت و .3

 کند.یدگی میارت گزارش تخلف بدون مشخصات را با رعایت حقوق متهم رسهیأت نظ -ب

 ظرف مهلت حداکثر  است که    رسیدگی شکایات مربوط به جلسات مجامع عمومی و هیات مدیره در صورتی قابل    -ج

زمان شاکی از   در صورتی که برای هیأت ثابت شود که گردد.   های فوق االشارهتسلیم هیأت   وقوع تخلفروز پس از    30

 قابل رسیدگی است.  تخلف مطلع نبوده است، شکایت 
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مراجع    ،قوانین آمره نسبت به آن  که در -اگر گزارش یا شکایت واصله از مصادیق جرائم عمومی یا تخلفات اداری    -د

د  بایو  نداردنظارت صالحیت رسیدگی به اصل اتهام یا تخلف انتسابی را  باشد، هیأت -شده است تعیین یگرید گیرسید

 .نمایدصالح مربوط اعالم به مراجع ذی را مراتب

قبالً هیأت  -هـ یا شکایتی که  به گزارش  است  صورتی    در   صادر کرده  رأی قطعی   نظارت  رسیدگی مجدد  که ممکن 

 آن به هیأت نظارت ارائه شود. برای مستندات جدید

   ساس این شیوه نامه رأی صادر کند.ا  صالح، هیأت نظارت باید بربا صدور رأی محکومیت در مراجع ذی :  تبصره 

 

 به تخلفات  سیدگیفرآیند ر -ومسبخش 

تخلف تا الم  از تاریخ ارجاع یا وصول پرونده یا اع   تشکیل شدهحداکثر مدت رسیدگی هر هیأت به پرونده    -22  ماده 

 شود.هیأت رسیدگی این مدت تمدید می . به تشخیص باشدماه می دو زمان صدور رأی 

ادله    متهم   -23  ماده و  موضوع  از  اسرع وقت،  و انتسابی آگتخلفات  باید در  این    زا   اه  در  دفاعی مذکور  سایر حقوق 

 . مند شودبهره  نامهشیوه

 کند. دارد خارج از نوبت رسیدگی می وریت که ف را هایی پروندهرسیدگی یا نظارت هیأت    -24ماده 

به    از نظارت  رسیدگی یا  هیات    -25ماده   قانونی  از طریق  صورت رسمیاشخاص ذینفع  . کندمی دعوت    ایشان   نشانی 

بینی شده در باشد. مهلت پیشاداری  روز  هفت  ه زمانی دعوت تا زمان برگزاری جلسه هیأت نباید کمتر از  حداقل فاصل

 روز دیگر قابل افزایش است. پنج تا  رسیدگی یا نظارتتقاضای رسمی خوانده و موافقت هیأت  صورت دعوتنامه در 

نمایندهرسیدگی  زمان    انچه درچن:  1تبصره   یا  پرونده دعوت شدگان  آن  به  نشوند  انقانونی  یا  هیات    حاضر  رسیدگی 

 کند.و رأی صادر می رسیدگی به موضوع   بدون حضور ایشان ،نظارت

بدانند، افراد مزبور باید در جلسه  ی  ضرورافراد ذینفع را  نظارت، حضور  رسیدگی یا  های  هیأتواردی که  مدر    :2تبصره  

 در غیر اینصورت رأی صادر خواهد شد.  رکت کنند.ش

که مورد تأیید مرجع قرار    -اشخاص ذینفع  تواند به تشخیص خود یا به درخواست  کننده می مرجع رسیدگی   :3تبصره  

 .کندق محلی صادر تحقی دستور -گیرد
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 تشکیل جلسات، رسیدگی به دالیل و مدت رسیدگی   -بخش چهارم 

عوت  بار در هر ماه بنا به د حداقل یک   انضباطی باید نظارتی و  های  ان با توجه به وجود پرونده نظارت است   هیأت   -26ماده  

. تشکیل این هیأت عنداللزوم در هر  ندکیدگی  واصله رس  های هیأت در محل دفتر استان تشکیل جلسه داده و به پرونده  دبیر 

تاریخ تشکیل پرونده در  ت نظارت مکلف است از  هیأت در استان ممکن خواهد بود. هیأ  دبیریگر نیز به دعوت  موقع د

تکلیف    هما  سهمدت   تعیین  آن  به  دعوت  دعوت  .کندنسبت  طریق  از  هیأت  گرفت. اعضاء  خواهد  صورت  کتبی  نامه 

 نامه تا زمان تشکیل هیأت نباید کمتر از سه روز کاری باشد. تدعوین احداقل زمان ابالغ  

بجلسات هیأت   :1تبصره   استان  نظارت  تصمیمات  یافته    رسمیت  ،اعضاء  اکثریتحضور  ا  های  بو  نیز  موافق رأی  ا  آن 

 بود. خواهد نفر معتبر  3حداقل 

 هیأت رسیدگی رأسًا اقدام خواهد کرد. نشود    که جلسات هیأت نظارت به هردلیلی به موقع تشکیل   در صورتی   : 2تبصره  

صورت   : 3  تبصره  سه   در  از  بیش  موجه  غیر  اعضاء   غیبت  از  یک  هر  استان  جلسه  نظارت  هیأت   ،کمیته  در  موضوع 

 خواهد شد. رسیدگی تصمیم گیری

وی    2و1ه  در مواردی که پرونده در دست بررسی هیأت نظارت، مربوط به یکی از اعضاء و یا وابستگان درج   -27ماده  

 باشد. تواند در جلسه رسیدگی حضور داشته نمی ا مؤسسه متبوع او باشد عضو مربوطو ی

 

   رأی صدور  -بخش پنجم 
 . شودد به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد نبای به پرونده رسیدگی مراحل مختلف در  -28 ماده

 شود:های نظارت، موارد ذیل باید رعایت میدر آراء هیأت  -29 ماده

 های شکایت اعم از خواهان، خوانده و وکالی ایشان.طرفر نام ذک -1

 موضوع و گردش کار پرونده. -2

 اعیات اشخاص ذینفع در پرونده. مدارک، مستندات و دف -3

 انی حقوقی و مقررات مرتبط در انشاء رأی. استدالل و استناد به مب -4

 ح بر مرجع تجدید نظر.و تصریتصریح به قطعی بودن یا قابل تجدید نظر بودن رأی با ذکر مهلت اعتراض  -5

 تسلیم افراد ذینفع شود.  صورت رسمی ه ب  تشکیل جلسهروز پس از  حداکثر تا بیست  بایدها رأی هیأت  -30ماده 

و اشخاص مطلع   مراجع ، ازهای در دست رسیدگیپرونده با ارتباط  در تواندمی لزوم موارد در رسیدگیهیأت  تبصره:  

 .دهند پاسخ  هیأت استعالم به سی روز ظرف حداکثر مکلفند شده ادی مراجع  و ندک ربط استعالمذی
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  لی قابل اعمال است به شرح ذهیات رسیدگی  و    ت استاناقدامات انضباطی که توسط هیأت نظار   -31ماده  

 :باشدیم

 احضار و تذکر شفاهی  -1

 از متخلف یا نماینده مؤسسه متخلف رسمی  و اخذ تعهد  احضار -2

 اخطار کتبی -3

 توبیخ کتبی -4

 ز یک تا سه دوره حمایت ومیت امحر -5

 ماه  4 الیت مؤسسه تا حداکثرتعلیق فع  -6

کشور  اتحادیه استان و  و یا    در انتخابات مؤسسه   نامزدیدوره  محرومیت فرد یا افراد خاطی از یک تا سه   -7

   حسب مورد

 اجرای حکم ها تا محرومیت از کلیه خدمات و تسهیالت و حمایت  -8

 در صورت عدم اصالح الزم  دید آنسال و تمتا یک  مؤسسهتعلیق فعالیت  -9

 یا اتحادیه  رد صالحیت تخصصی فرد یا افراد خاطی و ممانعت از ادامه مسئولیت وی در مؤسسه -10

 لغو مجوز  -11

 صالح ه از مراجع درخواست انحالل مؤسس -12

آراء صادره :  1تبصره   و  انضباطی  اقدامات  در خصوص  رسیدگی  مورد  مؤسسه  یا  فرد  اعتراض  در صورت 

 باشد. کور قابل تجدید نظر توسط هیأت رسیدگی میراء مذهیأت نظارت، آ

به بعد این ماده باشد باید پیشنهاد   8اعمال بندهای  در مورد  در صورتی که رأی هیأت نظارت استان    :2تبصره  

 . د را به هیأت رسیدگی ارسال کندخو

دبیرخانه  یاد شده در    هایرمف  .درج شود   های مخصوصدر فرم  بایدهای نظارت استان  جلسات هیأتصورت  :3تبصره  

را    جلسات مزبورصورتوز رؤیت بازرسان هیأت رسیدگی مج  استان نگهداری شده و مفاد آن محرمانه خواهد بود. هیأت

 خواهند داشت.

 خواهد شد. ثبتنظارت در پرونده مؤسسه رسیدگی و های  خلفات احراز شده مؤسسات و آراء صادره هیأتت: 4تبصره 

 تواند نسبت به تقلیل یا افزایش مجازات صادره هیأت نظارت اقدام کند.می رسیدگیهیأت  -32 ماده



 
 

 :ماهنگیه  هيأتضاء اعضاء  ام  
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 ابل اجراست. حکم ق  ،ربطادره توسط هیأت رسیدگی یا نظارت به شخص ذیپس از ابالغ حکم ص -33 ماده

نظارت، شخص ذی   -34ماده   یا  رسیدگی  مواردی که هیأت  می در  بداند،  مجازات  تخفیف  را مشمول  در    تواندربط 

 دار صادر کند.مال مجازات متعلقه تخفیف دهد یا حکم تعلیقی زمان اع

ارت موضوع صالح، هیأت رسیدگی یا نظکارکنان موسسه توسط مراجع ذیصورت محکومیت ارکان یا    در   -35  ماده

 گیری خواهد کرد.را بررسی و تصمیم

 

 تجدید نظر و اصالح رأی  -بخش ششم 

، به هیچ وجه مجاز به بررسی مجدد و تغییر رأی  هیأت رسیدگیغ رسمی رأی  از ابالهیأت نظارت استان پس    -36ماده  

 . نیستصادره 
 

 قابل تجدید نظر   آرای   -تم بخش هف 

روز پس از ابالغ    30زم االجراست. محکوم علیه در هیأت نظارت حداکثر  آراء هیأت رسیدگی قطعی و ال   -37ماده  

 س از آن رأی قطعی و الزم االجراست.ولی پ تواند درخواست تجدید نظر دهدرأی به وی می

حداکثر    -38  ماده است  مکلف  استان  نظارت  وصول    کاری روز  20هیأت  مربوطه    ،اعتراض از  هیأت را  مدارک  به 

 انشاء رأی نماید.   ،از وصول مدارک پس هیأت مزبور نیز موظف است حداکثر سه ماه و  کندرسیدگی ارسال 
 

 سایر مقررات  ❖

رت استان در حین رسیدگی به تخلف به جنبه مدنی یا کیفری آن علم حاصل نماید، مکلف  ت نظا هرگاه هیأ  -30ماده  

صالح قضائی اتخاذ تصمیم به مراجع ذیأت رسیدگی اعالم تا عنداللزوم از آن طریق، موضوع جهت  است مراتب را به هی

 ربط اعالم گردد. و سایر مبادی ذی

اجم  -40ماده   یا  در موارد  ابهام  یا  این شیوه  سکوتال  این هیأت در  استعالم و رأی  از هیأت رسیدگی  نامه، موضوع 

 .گیری و عمل خواهد بودمالک تصمیم

دستگاه  -41  ماده سایر  و  انتظامی  در  مراجع  مسئول  شیوههای  این  مفاد  تحقق  مراجع  مسیر  با  را  الزم  همکاری  نامه 

 . رسیدگی به تخلفات خواهند نمود

 مردمی یات قرآن مؤسس هماهنگی صدور مجوزهيأت 


