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 عرض سالم و ادب

را در سه صورت زیر در کنند و نظرشان ی آن را مطالعه ماده به مادهاعضای هیئت امنای موقت  1قرار بودباشد. می عجالزمان مسجد جامع صاحب اساسنامه پیش نویسرو متن پیش

 :نمایندوارد « رأی اعضا»ستون 

 موافق با عالمت تیک .1

 مخالف با عالمت ضربدر .2

 ی متن یا در ستون مجاور ذکر بفرمایید(ضرورت اصالح با عالمت خط تیره )موارد اصالحی را رو .3

 گیری کتبی مبنای تصویب متن نهایی اساسنامه بود.رأی

 

  

                                                
 نویس که توسط خود اعضای هیئت امنای موقت تهیه شده بود نهایی نشد.با عوض شدن امام جماعت مسجد این پیش 1
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 تعاریف

رأی 

 اعضا

شماره 

 ماده
 توضیحات متن مصوب

 

 1ماده 

 الزمان عجاساسنامه: اساسنامه مسجد جامع صاحب

 مجمع عمومی: مجمع عمومی مسجد

 برادران: مجمع عمومی مسجد به جز اعضای رسمی خواهرمجمع عمومی 

 مجمع عمومی خواهران: مجمع عمومی مسجد به جز اعضای رسمی برادر

 الزمان عجامام جماعت: امام جماعت مسجد جامع صاحب

 الزمان عجهیئت امنا: هیئت امنای مسجد جامع صاحب

وسوم و یا : کسب رضایت بیش از نصف، دچهارم مطلقاکثریت یا دوسوم یا سه

 ز غایب و حاضراچهارم اعضای صاحب رأی اعم سه

چهارم چهارم: کسب رضایت بیش از نصف یا دوسوم یا سهاکثریت یا دوسوم یا سه

 و بیشتر اعضای صاحب رأی حاضر

یر اکثریت نسبی: کسب رضایت باالترین اعضای صاحب رأی حاضر در مقایسه با سا

 هاگزینه

 

 

 ارکان مسجد

 مسجد از چهار رکن تشکیل شده است: 2ماده  

 مجمع عمومی .1
 

 



5 

 

 امام جماعت .2

 هیئت امنا .3

 مدیر اجرایی .4

 

 تعریف عضویت رسمی

 
 3ماده 

 عضویت شرایط کسب یواسطه به هر فرد یعنی مسجد در فرد یک رسمی عضویت

 ربرخوردا آن از سایرین که شودمی برخوردار وظایفی و حقوق از مسجد در رسمی

 .نیستند

 

 

 4ماده 

 یک شرط است: پس از اتمام دوران گذار در مسجدشرایط عضویت رسمی 

جمعی از اعضای رسمی مسجد  یتأییدیه باید خود عضویت ثبت برای کسی هر .1

نامه تهیه کند. جزئیات بودن خود و در قالب فرم معرفی را مبنی بر ظاهر الصالح

 14تا  5کند؛ ولی به هر حال این تعداد بین از جمله تعداد را هیئت امنا تعیین می

 خواهد بود. نفر

خواهران ی نامهبرادران و خواهران صرفاً فرم معرفیی نامهصرفاً فرم معرفیبرادران : 1تبصره

 توانند امضا کنند.میرا 

ا امضا ی خود ری یک خانوادهی اعضای درجهنامهد فرم معرفیتوانهیچ کس نمی: 2تبصره

 نماید.

 

 
 5ماده 

 /رأی به لغو عضویت موقت فرایند لغو عضویت. هرگاه دوسوم مطلق اعضای هیئت امنا

ات دائم یکی از اعضای رسمی بدهند، آن فرد لغو عضویت موقت/ دائم خواهد شد. جزئی

 کند.را هیئت امنا تعیین می
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 مجمع عمومی

  .شودیم یلتشک یرسم یمسجد از اعضا یمجمع عموم 6ماده  

گیرد جز مواردی که تمام تصمیمات در مجمع عمومی براساس اکثریت آرا انجام می 7ماده  

 اساسنامه استثنا کرده باشد.
 

 
 8ماده 

کن امام جماعت موظف است مجمع عمومی را حداقل دوبار در سال تشکیل دهد و دو ر

یات را دیگر مسجد در این مجمع به ارائه گزارش به خصوص گزارش مالی بپردازند. جزئ

 کند.هیئت امنا تعیین می

 

 امام جماعت

 
 9ماده 

ص امام جماعت مسئول اجرای اساسنامه است جز در مواردی که برای آن متولی مشخ

امه تعیین شده است. در فقدان امام جماعت مدیر اجرایی مسجد مسئول اجرای اساسن

 کند.یماست. در فقدان مدیر اجرایی نیز هیئت امنا یک نفر را برای این کار تعیین 

 

 

 10ماده 

خواهند  ...ا اجرایی شدن این اساسنامه، اولین امام جماعت مسجد جناب حجت االسالم ب

 ...ی جمعی از مؤمنین در سال بود که انتخاب ایشان در مواقف متعدد از جمله تأییدیه

جدداً تثبیت اثبات شده است و با نظر مثبت مجمع عمومی به این اساسنامه جایگاه ایشان م

 شود.می

مع عمومی به این ماده این است که رأی آوردن این اساسنامه در مجی مهم نکته

 است. امام جماعت فعلیمعنی تأیید مجدد مردم بر امامت جماعت 

 

 11ماده 

ه جماعت برگزار کند برا در مسجد  ی نمازهای یومیهامام جماعت موظف است سه وعده

ی نمازهای واجب و مستحبی غیر و خود به عنوان امام جماعت حضور داشته باشد. اقامه

وانی یومیه جماعت نیز جزء وظایف امام جماعت است. امام جماعت باید در صورت نات

 از حضور در نمازهای غیر یومیه نائب معرفی کند.

 یومیه در صالحیت هیئت امناست.  تعیین مصادیق این نمازهای غیر
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  است.  برگزار نشدن نمازهای غیر از یومیه صرفًا با اجازه اکثریت هیئت امنا ممکن 12ماده  

 
 

ی مشخصی را به صورت دائمی و یا ی یومیهدر صورتی که امام جماعت نتواند وعده

عیین امام کتبی هیئت امنا را اخذ کند و سپس با ت یموقت حضور پیدا کند باید اجازه

 جماعت نائب نماز جماعت را برگزار نماید.

 

رج در امام جماعت به عنوان فصل الخطاب الزم است مسائلی که از طریق قانونِی مند 13ماده  

 اساسنامه قابل حل نیست، حل و فصل نماید.
 

های های زندگی امام جماعت از قبیل مسکن و هزینههیئت امنا موظف است حداقل 14ماده  

 جاری زندگی را تأمین نماید.
 

 

 15ماده 

فته از نوبت نماز جماعت متوالی( تا یک ه 9امام جماعت برای غیبت بیش از سه روز )

 ارد.اقامه نماز جماعت در مسجد، باید از قبل هیئت امنا را کتبًا در جریان بگذ

ی ، جز با اجازهامام جماعت بیش از یک هفته متوالیاً و یا بیش از یک هفته در ماه متناوباً 

 واند غیبت داشته باشد.تکتبی هیئت امنا نمی

صرفًا  تبصره: در صورت تخلف امام جماعت از این ماده، وی خود به خود منعزل است و

 تواند ابقا گردد.با تأیید دو سوم اعضای هیئت امنا می

 

 

 16ماده 

 مختار و موظف است در صورتی که فعلی از امام جماعت صادر گشت که هیئت امنا

ه( و عدالت وی را مورد خدشه قرار داد )به خصوص تخطی وی از اجرای کامل اساسنام

اش ناتوان شد، موضوع را در دستور کار قرار داده و یا وی در انجام وظایف امام جماعتی

 به ترتیب زیر وی را عزل نمایند:

ای به همراه نداشته باشد و الم عمومی علت عزل امام جماعت مفسدهچنانچه اع .1

چنین در صورتی که حداقل دوسوم مطلق اعضای هیئت امنا امام جماعت را هم

صالحیت تشخیص دهند، عزل امام جماعت با نظر مجمع عمومی محقق بی

 خواهد شد.
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ای مفسدهچنانچه به تشخیص هیئت امنا، اعالم عمومی علت عزل امام جماعت  .2

چهارم مطلق به همراه داشته باشد، بدون نیاز به نظر مجمع عمومی با حداقل سه

 آرای اعضای هیئت امنا امام جماعت عزل خواهد گشت.

 

 17ماده 

فا دهد، در شرایطی که امام جماعت فوت شود، عزل شود، ترک مسئولیت نماید و یا استع

. شودبرای انتخاب امام جماعت جدید تشکیل می« مجمع خبرگان»مجمعی تحت عنوان 

 از اعضای حقیقی و حقوقی هیئت امنای فعلی و اعضای حقیقی و متشکل مجمع این

های مسجد نامزد شده اند، ای که در انتخاباتهحقوقی سابق هیئت امنا که در آخرین مرتب

 امام جز)به و هم چنین اعضای شورای نظارت  با رأی مخالف مردم مواجه نشده اند

های احتمالی، گزینه منتخب را با باشد و پس از بررسی صالحیت گزینهمی (قبلی جماعت

نمایند. رئیس میان امام جماعت جدید منصوب کنند و به عنوچهارم انتخاب میرأی سه

ی تشکیل این مجمع و اجرای این ماده را دارد مدیر اجرایی مجمع خبرگان که وظیفه

رای هیئت امنای مسجد یک نفر را ب ،مسجد است. در صورت فقدان مدیر اجرایی مسجد

 کند.قبول این مسئولیت انتخاب می

 

 

 18ماده 

رح وسط مجمع خبرگان مالک انتخاب قرار گیرد به این شکه باید ت امام جماعت یطشرا

 :است

 در مسجد یرسم یتعضو .1

  یو اجتماع یاسیس ی،مسائل فقهاز  یآگاه .2

 عامه یتمقبول .3

 عدالت .4

 یهمطلقه فق یتبه اصل وال یالتزام عمل .5

 تشجاع .6

 یتقبول مسئول یبرا یو روح یجسم یقدرت کاف .7

 یاعتقاد به کارگروه یندر ع یتقاطع .8
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 مردم به خصوص جوانان یدر جذب حداکثر یتوانمند .9

 

 19ماده 

امام جماعت مختار و موظف است برای بررسی صالحیت نامزدهای عضویت در هیئت 

ز را متشکل ا« شورای نظارت»چنین نامزدهای انتخاب به عنوان مدیر اجرایی، امنا و هم

سجد مانتخاب مستقیم امام جماعت و دو نفر دیگر از اعضای رسمی به خود و یک نفر 

ی یک دوره که نه عضو هیئت امنا هستند و نه مدیر اجرایی مسجد با سازوکار زیر و برای

 سه ساله تشکیل دهد:

فی نفر را برای عضویت در شورای فوق به هیئت امنا معر چهارامام جماعت حداقل 

چهار نفر از این  دوی افراد فوق الذکر، دو هفته پس از معرفکند. هیئت امنا باید ظرف می

ه نرسند، نفر به نتیج دو نفر را انتخاب نمایند. چنانچه در انتخاب هر تعداد از این 

چهارم مطلق آرا افرادی غیر از نفرات پیشنهادی امام جماعت را به عنوان توانند با سوممی

 چه معرفی نامزدهای عضویت در شورایاعضای شورای نظارت انتخاب نمایند. چنان

تواند با رأی نظارت توسط امام جماعت بیش از یک هفته به طول بیانجامد، هیئت امنا می

چنین اگر انتخاب اعضای شورا اکثریت، اعضای شورای مذکور را انتخاب نمایند. هم

ول بکشد، طتوسط هیئت امنا از میان افراد پیشنهادی توسط امام جماعت بیش از دو هفته 

نوان اعضای شورای نظارت عنفر را از میان این افراد به  دوتواند رأسًا امام جماعت می

 انتخاب کند.

ن سازوکار چنانچه هر یک از دو نفر اعضای انتخابی این شورا، ترک مسئولیت نماید، همی

 برای انتخاب فرد جایگزین برقرار است.

ق هیئت امنا ر موافق امام جماعت و اکثریت مطلعزل اعضای انتخابی این شورا صرفًا با نظ

 ممکن است.

تبصره: چنانچه ترکیب شورای نظارت از دو ماه قبل از برگزاری هر انتخابات تا یک ماه 

پس از برگزاری آن انتخابات الزم به تغییر باشد، امام جماعت موظف است فرایند انتخاب 

ی زمانی ترکیب جدید شورا ز این بازهای مدیریت کند که قبل ااعضای شورا را به گونه

حراز ، او مدیریت اجرایی امنا یئتدر ه یتعضو ینامزدها یتصالح یبنا در بررس

ه ک یکسان یتصالح ییداست. لذا تا یشانا یترد صالح یجهو در نت یتعدم صالح

 ندارد ممکن است.وجود  کافی شناخت هاآن در مورد
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معلوم شود. چنانچه به هر دلیلی مدت زمان عضویت یک یا چند نفر از اعضای شورا 

ی زمانی مذکور تعیین نگشته باشد، شورا تا منقضی شده باشد و ترکیب جدید قبل از بازه

کیب جدید کند و پس از آن تری زمانی بدون تغییر ترکیب فعالیت میانتهای این بازه

 شورا تعیین خواهد شد.

های تبصره: اعضای شورای نظارت چنانچه قصد نامزد شدن در هر یک از انتخابات

ی نظارت ماه قبل از تاریخ برگزاری انتخابات از شورا 4مسجد را داشته باشند، باید 

ها را نخواهند استعفای کتبی دهند. در غیر این صورت امکان نامزدشدن در انتخابات

 شت.دا

 رأی از چهار رأی و بر مبنای احراز عدم تصمیمات در شورای نظارت براساس سه 20ماده  

 شود.صالحیت نامزدها اتخاذ می
 

 
 21ماده 

ز حیث اصالحیت تفسیر اساسنامه و بررسی مصوبات هیئت امنا و اقدامات مدیر اجرایی 

 انطباق با اساسنامه و شرع با امام جماعت است.

 شود.ام میبا نظر اجتهادی مقام معظم رهبری انجتبصره: انطباق با شرع از حیث انطباق 

 

  تواند عضو حقیقی هیئت امنا و یا مدیر اجرایی مسجد باشد.امام جماعت نمی 22ماده  

 

 هیئت امنا

 

 23ماده 

 اعضای هیئت امنا بدین شرحند:

 امام جماعت 

 مدیر اجرایی مسجد 

 اب از اعضای رسمی برادران به انتخاب مجمع عمومی برادران با نص پنج نفر

 اکثریت نسبی
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 ب دو نفر از اعضای رسمی خواهران به انتخاب مجمع عمومی خواهران با نصا

 اکثریت نسبی

 

 24ماده 

عضو علی البدل از  از میان برادران و یک نفر البدلعالوه بر اعضای فوق، سه نفر عضو علی

 میان خواهران انتخاب خواهند شد. در صورتی که تعداد اعضای عضو و علی البدل

 تر آمد از میان برادران علی البدل جایگزین خواهد شد.خواهران از حد نصاب پایین

 .دارندتبصره: اعضای علی البدل باید در جلسات حضور داشته باشند ولی حق رأی ن

 

 

 25ماده 

 شرایط عضویت در هیئت امنا برای اعضای حقیقی بدین شرح است:

 عضویت رسمی در مسجدیکسال ی حداقل سابقه .1

 سال شمسی 18حداقل سن  .2

 حامیانمسجد به عنوان  یرسم یامضا از اعضا 14اخذ حداقل  .3

و برابر د: در صورتی که تعداد نامزدهای عضویت در هیئت امنا حداقل به تعداد 1تبصره 

زدها اعضای حقیقی نباشد، هیئت نظارت موظف است با صرف نظر از شرط سوم تعداد نام

 را تا حد ممکن افزایش دهد.

 

داقل ح یید، سپس تأامام جماعت یدصرفًا پس از صالحد امنا یئته یتعداد اعضا ییرتغ 26ماده  

 است. یرامنا امکان پذهیئت  یدوسوم اعضا

 

 
 27ماده 

شود و باید در تمام جلسات هیئت امنا مسئول مالی مسجد توسط هیئت امنا انتخاب می

 ا باالتر از سقف تنخواههای مالی مسجد )اعم از پایین و یحضور داشته باشد. تمامی گردش

 مصوب برای مدیر اجرایی( تحت نظارت مسئول مالی انجام خواهد شد.

 واضح است که عضویت مسئول مالی در هیئت امنا الزامی نیست.

 

 28ماده 

ت دو چهار سال است و با گذش مدت زمان مأموریت به عنوان عضو حقیقی در هیئت امنا

ر از خواهران، سال از آغاز مأموریت اولین هیئت امنا، مأموریت سه نفر از برادران و یک نف

یابد و برای این تعداد دوباره انتخابات هیئت به قید قرعه و تمام اعضای علی البدل اتمام می

 گردد.امنا برگزار می

 ای قبلی به اعضای بعدی است.فلسفه ی این کار انتقال تجربیات از اعض
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شود مگر مواردی که اساسنامه استثنا تمام تصمیمات در هیئت امنا با اکثریت آرا اتخاذ می 29ماده  

 کند.

 

 
 30ماده 

تمام تصمیمات در مسجد جز مواردی که در این اساسنامه مستثنی شده است )به خصوص 

( باید مستقیم یا غیرمستقیم )مانند تفویض اختیارات( تصمیمات هیئت امنا باشد و 40ماده 

 اال قابلیت اجرا ندارد.

گیری در مورد مسائل تصمیم منظور از غیرمستقیم برای مثال تفویض اختیارات در

 فرهنگی به شورای فرهنگی است.

 
 31ماده 

تواند تصمیمی بگیرد که برای مسجد هیچ یک از ارکان مسجد به جز مجمع عمومی نمی

یر اجرایی ماه گذشته سقف تنخواه مصوب برای مد 12برابر میانگین  10تعهد مالی بیش از 

 داشته باشد.

 

 

 32ماده 

 شود و باید در تمام جلسات حضور داشته باشد.دبیر هیئت امنا توسط این هیئت انتخاب می

ی ولین جلسهتبصره: دبیر باید برای اداره جلسه از دو نفر منشی که با سازوکار زیر در ا

 شوند، کمک بگیرد:هیئت امنا بعد از انتخاب وی انتخاب می

کند و هیئت امنا در همان جلسه دو نفر را نفر را به هیئت امنا معرفی می 4ابتدا وی حداقل 

کنند. به هر تعداد منشی انتخاب نشوند امام جماعت علی الرأس با رأی اکثریت تعیین می

 کند.اقدام به انتخاب منشی می

 واضح است که عضویت دبیر هیئت امنا در هیئت امنا الزامی نیست.

 

 دیر اجراییم

 

 33ماده 

مجمع  مدیر اجرایی مسجد از میان نامزدهای پیشنهادی هیئت امنا و با رأی اکثریت نسبی

شود. نامزد شدن برای عمومی برای ادای خدمت به مدت دو سال در مسجد انتخاب می

ست. مدیر اجرایی ممکن ای متوالی غیرانتخابات مدیریت اجرایی برای بیش از سه دوره

تواند زمان عضو حقیقی هیئت امنا نیز باشد. هر یک از اعضای رسمی مسجد میتواند همنمی

رای نامزد تصدی مدیریت اجرایی مسجد شوند و هیئت امنا موظف است حداقل دو نفر را ب

 رقابت به مجمع عمومی معرفی نماید.
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یئت امنا و هبه صورت همزمان نامزد عضویت در  توانندتبصره: هر یک از اعضای رسمی می

چنین تصدی مدیریت اجرایی شوند. چنانچه در هر دو موفق به جلب آرای مجمع عمومی هم

 شود.شوند، عضویت حقیقی در هیئت امنا خود به خود منتفی می

 

 34ماده 

 شرایط مدیر اجرایی:

 مسجدسال عضویت رسمی در  4حداقل  .1

 عدم تظاهر به فسق .2

 دارای حسن سابقه، شهرت، امانت .3

 مدیر و مدبر .4

 به کارگروهی اعتقاد .5

 التزام به اجرای اساسنامه .6

 سال 20حداقل سن  .7

 

شوند، به پیشنهاد مدیر های مسجد که معاونین مدیر اجرایی محسوب میعناوین معاونت 35ماده  

 گردد.امنا ظرف دو هفته پس از انتخاب مدیر اجرایی تعیین میاجرایی و تأیید هیئت 
گیران مسجد های مسجد، باز گذاشتن دست تصمیمعلت عدم تعیین عناوین معاونت

 ی اداره مسجد است.برای نحوه

 
 36ماده 

خود را اعم از ی های دوسالهمدیر اجرایی موظف است ظرف دو هفته پس از انتخاب، برنامه

برساند و  عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، ارتباطات عمومی و غیر از آن را به تصویب هیئت امنا

 برای معاونین خود از هیئت امنا رأی اعتماد بگیرد.

 

 
 37ماده 

به رشد مدیر اجرایی موظف است ظرف دو هفته پس از انتخاب، یک نفر را به عنوان معاون ا

های سئولیتعنوان نائب خود به هئیت امنا معرفی نماید. معاون ارشد در غیاب مدیر اجرایی م

 وی را بر عهده دارد.

 

 
 38ماده 

رف یک هفته ماده پیشین، چنانچه هیئت امنا پیشنهاد مدیر اجرایی را رد بکند، باید ظ سهدر 

ین صورت ین را به صالحدید خود تصویب نماید. در غیر ابا دوسوم مطلق آرا پیشنهاد جایگز

 شود.خود به خود پیشنهاد مدیر اجرایی تصویب می
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 39ماده 

ین شود مگر مواردی که طبق ا« اجرا»تمام تصمیمات در مسجد باید توسط مدیر اجرایی 

 اساسنامه در حوزه صالحیت سایر افراد باشد.

 ند.نهادها از این ماده مستثنی هستخردهتبصره: 

تواند علی الرأس برای مسائل مربوط به ختم مسئول تعیین برای مثال هیئت امنا نمی

 کند.

 

 40ماده 

صوب متمام تصمیمات مدیر اجرایی چنانچه توسط وی غیر مهم تلقی شوند، تا سقف تنخواه 

که خالف مصوبات هیئت امنا باشد و یا بلیت اجرا دارد مگر آناز طرف هیئت امنا، بدوًا قا

توسط امام جماعت و یا سه چهارم مطلق اعضای هیئت امنا خالف مصلحت تشخیص داده 

 شود.

 

 

 41ماده 

و موظف  در تمام مسائل مستحدثه که نیاز به تصمیم مهم هست، مدیر اجرایی منحصراً مختار

 سازوکار زیر به اتخاذ تصمیم الزم مبادرت ورزد: است طی

گیری در مورد موضوع مستحدثه فوریت زمانی ندارد، مدیر اجرایی چنانچه تصمیم  .1

اندازد ی هیئت امنا به تأخیر میی آن را تا زمان تشکیل جلسهاتخاذ تصمیم درباره

 گیرد.و بنا به نظر هیئت امنا در آن مسئله تصمیم می

گیری در مورد موضوع مستحدثه فوریت زمانی دارد ولی مدیر م چنانچه تصمی .2

تواند به صورت تلفنی نظر اعضای هیئت امنا را جویا شود، بنا به نظر اجرایی می

 گیرد.اکثریت هیئت امنا تصمیم می

گیری در مورد موضوع مستحدثه فوریت زمانی دارد و امکان جویا چنانچه تصمیم  .3

 به صورت تلفنی فراهم نیست، مدیر اجرایی پس از شدن نظر اعضای هیئت امنا

 کند.اخذ نظر امام جماعت تصمیمات الزم را اتخاذ می

گیری در مورد موضوع مستحدثه فوریت زمانی دارد و امکان جویا چنانچه تصمیم  .4

لرأس شدن نظر اعضای هیئت امنا به صورت تلفنی فراهم نیست، مدیر اجرایی علی ا

 کند.اتخاذ میتصمیمات الزم را 

 

چنین صحت تشخیصش در مورد در دو ماده فوق، مدیر اجرایی در برابر تصمیماتش و هم 42ماده  

 اهمیت مسائل به هیئت امنا پاسخگوست.
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  مدیر اجرایی موظف است مصوبات هیئت امنا را اجرا نماید. 43ماده  

 

 44ماده 

ق اعضای و یا دوسوم مطلهرگاه سه چهارم مطلق اعضای هیئت امنا رأی به عزل مدیر اجرایی 

عزل را  دهند و امام جماعت نیز اینهیئت امنا رأی به عزل یکی از معاونین مدیر اجرایی 

انتخابات  اییاجر.در صورت عزل مدیر شودعزل میو یا معاون مذکور تأیید کند، مدیر اجرایی 

رایی باید مدیر اج ،در صورت عزل یکی از معاونینشود. مدیریت اجرایی مجدد برگزار می

 ظرف یک هفته معاون جدید را به هیئت امنا معرفی نماید.

 

 

 45ماده 

نمایند، چنین مدیر اجرایی ترک مسئولیت چنانچه هر یک از اعضای حقیقی هیئت امنا و هم

مزدی در هر از نا سال 4و اکثریت هیئت امنا ترک مسئولیت او را موجه ندانند، فرد مذکور تا 

 وگونه انتخابات مسجد و همچنین عضویت در شورای نظارت، شورای بازنگری اساسنامه 

 شود.مجمع انتخاب امام جماعت محروم می

 

 

 دوران گذار

 

 46ماده 

ی اساسنامه توسط شورای خبرگان و تنفیذ امام جماعت، دوران گذار به پس از تصویب اولیه

ی یک ماهه امام جماعت ظرف یک هفته هیئت امنای شود. در این دورهمدت یک ماه آغاز می

در طول این یک هفته کند. میموقت، مدیر اجرایی موقت و شورای نظارت موقت را انتخاب 

شود. ل نماز تا یک ساعت بعد نماز فرایند عضوگیری رسمی انجام میهر شب یک ساعت قب

چنین امام به این شکل که هر نمازگزاری با ثبت نام، عضو رسمی مسجد خواهد شد. هم

جماعت موظف است با اقشار مختلف مسجدی در این بازه زمانی و یا قبل از آن جلسه 

به خود عضو رسمی مسجد خواهند  کنندگان در این جلسات خودتوجیهی بگذارد و شرکت

مؤمنین مبنای عمل خواهد بود؛ بدین شکل که  4ماده شد. بعد از این یک هفته سازوکار 

 مایند.رجوع ن رسمیشان به اعضای توانند برای ثبت عضویت رسمیمسجد می

عضای اتعدادی از از  ییدیهاخذ تأاجرای اساسنامه  یندشروع فرا یبراواضح است که 

 .هست یعضو رسم تعداد کافیبه حضور  یاز، نرسمی
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 47ماده 

با اتمام مدت زمان یک ماه، انتخابات رفراندوم اساسنامه، انتخابات هیئت امنا و انتخابات مدیر 

شوند. شود و اولین هیئت امنا و اولین مدیر اجرایی انتخاب میاجرایی همزمان برگزار می

برای انتخاب نامزدهای مدیریت اجرایی، هیئت امنای موقت نقش هیئت امنا را ایفا خواهد 

بالفاصله بعد از تشکیل هیئت امنا باید فرایند تشکیل شورای نظارت با سازوکار مندرج کرد. 

 شروع شود.  19ماده در 

 هاست.امام جماعت مسئول برگزاری انتخابات 9ماده واضح است مستند به 

آوری ی زمانی یک ماهه نظرات مؤمنین مسجدی را جمعامام جماعت موظف است در بازه 48ماده  

 م بگنجاند.نماید و در نسخه نهایی اساسنامه برای رفراندو
 

 

 بازنگری در اساسنامه سازوکار

 

 49ماده 

اعضای رسمی و یا شخص امام مطلق سوم ا یکیچهارم مطلق اعضای هیئت امنا هرگاه سه

یل جماعت نظر به بازنگری اساسنامه دهند، شورایی با حضور اعضای صاحب رأی زیر تشک

 پردازد:میشود و به بازنگری اساسنامه می

 اعضای فعلی هیئت امنا 

 اند و با اعضای ادوار هیئت امنا اعم از حقیقی و حقوقی که عضو رسمی باقی مانده

 اندرأی مخالف مردم در هیچ انتخاباتی مواجه نشده

 م جماعتدو یا سه نفر )هر کدام که مجموع تعداد شورا را فرد کند( به انتخاب اما 

 د.شاس دوسوم آرا انجام خواهد گیری در این شورا براستصمیم

 رسد.ببدیهی است متمم تصویب شده توسط این شورای بازنگری باید به تأیید مجمع عمومی 
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 و محرمانگی شفافیت

  تمامی آرای اعضای مجمع عمومی محرمانه است. 50ماده  

گان )اعم از و تمام تغییرات آن در هر زمانی باید به شکل برخط برای هممتن اولیه اساسنامه  51ماده  

 اعضای رسمی یا غیر آن( در دسترس باشد.
 

 
 52ماده 

های مالی مسجد اعم از درآمدها و مخارج باید توسط مسئول مالی در قالب تمامی صورت

های مالی ، فصلی و ساالنه شامل خالصه رشگزاهای داده باز مانند اکسل و به شکل فایل

 گزارش و گزارش تفصیلی انتشار عمومی یابد.
 

 

 53ماده 

تک اعضای تمامی صورتجلسات، مصوبات، آمار حضور و غیاب اعضای هیئت امنا و رأی تک

فایل  نشده( در قالبهیئت امنا به هر موضوع به رأی گذاشته شده )اعم از تصویب شده و 

ر هیئت امنا داده باز مانند ورد و به شکل منظم کمتر از یک هفته از برگزاری باید توسط دبی

 کند.ی انتشار عمومی را هیئت امنا تعیین میانتشار عمومی یابد. جزئیات از جمله نحوه

 

 
 54ماده 

مسئول روابط عمومی و با اجازه از امام جماعت های عمومی باید توسط رسانیکلیه اطالع

اجرایی  انجام شود. مسئول روابط عمومی معاون مدیر اجرایی است ولی پس از انتخاب، مدیر

 ماید.تواند وی را عزل نتواند وی را عزل کند و فقط هیئت امنا مینمی
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 نهادهای مسجدیخرده

 جامع مسجد ی فعال درخرده نهادها یهمه و جامعه است یسازنده ینهاد اصلمسجد  55ماده  

 .کنند یرویپ اساسنامه یناز اعج باید صاحب الزمان 
 

 
 56ماده 

 یرزجز مواردی که در اساسنامه تصریح شده است یا مستقیمًا در مسجد  هایتتمام فعال

و با  یمسجد یدر قالب خرده نهادها یدبا یاو  گیردیانجام ماجرایی مسجد  مدیرنظر 

 انجام شود.سازوکار ذیل 
 

 
 57ماده 

 موقت، یا دائمی خاص، ماموریتی انجام برای که هستند حقوقی نهادهایی نهادها، خرده

در تمام خرده  یریگ یمتصم .شودمی تشکیل مسجد رسمی اعضای از جمعی توسط

 .شودیانجام م هفرد و حداقل سه نفر یبا تعداد اعضا یینهادها توسط شوراها
 

 

 58ماده 

 یئته یا یرهمد یئته یخرده نهاد وابسته دارا اند: مستقل و وابسته.خرده نهادها دو دسته

 یماتمسجد، تصم یامنا یئتتوسط ه یینیتع هاییتاست که متناسب با مامور ییامنا

 یینمسجد تع یامنا یئترا ه یئته ینا یاعضا یت. اکثرکنندیخرده نهاد را اتخاذ م

است که متناسب با  ییامنا یئته یا یرهمد یئته ی. خرده نهاد مستقل داراکنندیم

 یینخرده نهاد را تع یماتمسجد، تصم یامنا یئتشده توسط ه ییدتا یها یتمامور

 از نفر یک .کنندیمن یینمسجد تع یامنا یئترا ه یئته ینا یاعضا یتاکثر .کنندیم

 که باشدمی مسجد که صاحب رأی است نماینده نهاد، خرده امنای یا مدیره هیئت اعضای

 .کنندمی انتخاب مسجد امنای هیئت

 منظور از مأموریت باید تشریح شود.

 
 59ماده 

 ،یشنهادیپ یاد مستقل موظفند در قالب طرح نامهخرده نها یلدر خواست دهندگان تشک

آن با موارد مشابه  یتهایفعال یا یفوظا و تشابه یزخرده نهاد، تما ینا یلهدف از تشک

 یامنا یئته یمامنا )به تعداد زوج نفر( را تقد یا یرهمد یئته یرفته، اسام یناز ب یاموجود 
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رد  یید،مدت دو هفته نظر خود را در قالب تاظرف موظف است امنا  یئت. هیدمسجد نما

 صورت به باید 1.ن.خ.ا.ه تصمیمات تمامی دارد. یانوجود ابهام و لزوم اصالح ب یاو 

 خرده نهاد ساالنه گزارش نیز سال انتهای در. برسد مسجد هیئت امنای اطالع به فصلی

 سپس یکساله ابتدا فعالیت برای 2.م.ن.خ به اعطایی مجوز .شود مسجد هیئت امنای تقدیم

 .شود تواند تمدیدبه صورت دوساالنه می بعداً و ساله دو

 
 60ماده 

 عمل به معنوی و مادی حمایت نهادهاخرده از خود توان حد در است موظف مسجد

 با 4.م.ن.خ.ا.ه تصمیمات و مسجد هیئت امنای آرای دوسوم با 3.و.ن.خ.ا.ه تصمیمات .آورد

 .و توقف است ابطال قابل مسجد هیئت امنای آرای چهارم سه
 

 
 61ماده 

ادران و بر یججمله بس از یفعل یهاتشکل یو تمام یشودم یزقانون عطف به ماسبق ن ینا

شان اقدام نامهفرم طرح یلقانون نسبت به تکم ینا یبماه پس از تصو سه تا یدخواهران با

 .و گرنه امکان فعالیت در مسجد را نخواهند داشت یندنما
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