
 
 
 
 

  

    ه  عا ی
  

  د  ورا  مل   وه    ور ج سات     ورا ی اسال ی رو تا   و   ش   و
  ت  ی      ق   وبات      ش  و  رو تأ ر ی   وبات آ ھا   و ط  یا  

  

اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار  براي رعایت اختصار، در این دستورالعمل 
  :می روند

   .شوراي اسالمی بخش    :شوراي بخش) الف
 .شوراي اسالمی روستا  :شوراي روستا  ) ب

وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و   انون تشکیالت،ق :قانون شوراها  ) ج
 . با اصالحات و الحاقات بعدي آن 1/3/1375شهرداران مصوب انتخاب 

  . ت تطبیق مصوبات بخش و روستاٴهیا :ت تطبیقٴهیا  ) د
  نحوه تنظیم صورتجلسات شوراهاي روستا و بخش -بخش اول

 اعضاي شوراي روستا و بخش پس از حضور در جلسه شورا باید صدر فرم صورتجلسه -1
پس از تحقق نصاب قانونی الزم براي رسمیت . را امضاء نمایند )ضمیمه 1فرم شماره (

رسمیت قانون شوراها، رئیس یا نائب رئیس شورا ) 16(ماده  برمبتنی  ،جلسه شورا
اعالم و سپس دستور یا دستور کارهاي جلسه را که قبالً طی دعوتنامه مربوط  را جلسه

  .به اطالع اعضاء رسیده است را قرائت می نماید
عالوه بر درج خالصه مذاکرات و مصوبات شورا  موظفند منشی شوراي روستا یا بخش -2

مخصوص صورتجلسات شورا، مصوبات هر یک از جلسات شورا را در برگ  در دفتر
 . نیز درج نمایند) 1فرم شماره (صورتجلسه 

صورتجلسات شورا باید وفق فرم پیوست به گونه اي تنظیم شود که در آن تاریخ و 
دستور کار هر جلسه، محل تشکیل جلسه، اسامی اعضاي حاضر و غایب، تعداد آراي 

ف اعضاء نسبت به هر یک از موضوعات مورد بحث و تصمیم یا تصمیمات موافق یا مخال
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متخذه در ذیل هر بند آورده شود، به نحوي که براي هر یک از موارد دستور جلسه به 
طور مجزا رأي گیري شده و سپس به امضاي اعضاي حاضر در جلسه اعم از موافق یا 

 . مخالف برسد

ي گیري ٴرت مخفی انجام می گیرد، نتیجه رادر مواردي که اخذ راي به صو -تبصره 
 . توسط رئیس شورا اعالم و در صورتجلسه قید می شود

به همراه  1شورا را مطابق فرم شماره  اترئیس شورا موظف است تصویري از صورتجلس - 3
فرم  توسط) یک هفته(، حداکثر ظرف مهلت مقرر قانونی مربوطهسوابق و مستندات 

قانون شوراها  102سایر مقامات و مراجع موضوع ماده  ت تطبیق ؤبه هیا 2شماره 
 )1(و یا بر خالف فرم شماره  چنانچه صورتجلسه شورا بعد از موعد مذکور. نمایدارسال 
ت تطبیق ارسال شود مصوبه شورا قابل رسیدگی نبوده و پس از عودت نامه ٔبه هیا

روستا یا مجدداً در دستور کار شوراي اسالمی  در صورت تمایل شورا،شورا، موضوع 
  .گیردمی قرار  بخش
 ت تطبیقٔنحوه رسیدگی به مصوبات شورا در هیا –بخش دوم 

     ت تطبیق موظف است پس از وصول مصوبات شوراها در قالبٔمسئول دبیرخانه هیا -1
سامانه "فرم هاي پیوست، تصویر مصوبات شوراهاي اسالمی روستاها و بخش را در 

 .درج نماید "ک اطالعات و نظارت بر مصوبات شوراهاي اسالمیبان

ساعت قبل از تشکیل جلسه      48ت تطبیق موظف است حداقل ٴمسئول دبیرخانه هیا -2
ت تطبیق، تصویري از مصوبات موضوع جلسه هیات تطبیق را به همراه دعوتنامه، ٴهیا

 .نمایدت و کارشناسان مشورتی ارسال ٴبه نحو مقتضی براي اعضاء هیا

ت تطبیق باید صوتجلسات واصله از هر یک از شوراهاي روستاها ٴمسئول دبیرخانه هیا  - 3
کارشناسان مشورتی موظفند . ت تطبیق مطرح نمایدٔو بخش را در اولین جلسه هیا

درج  3ت تطبیق، نظرات خود را در فرم شماره ٔضمن حضور و اعالم نظر در جلسه هیا
فرم تصویري از ه وظیفه دارد در پایان هر جلسه همچنین مسئول دبیرخان. نمایند

ت تطبیق و کارشناس مشورتی که از طرف ٔتکمیل شده مذکور را به رئیس هیا
قانون  90آیین نامه اجرایی ماده  4دستورالعمل ماده  4موضوع بند ج ماده (استانداري 

 .معرفی شده است، تحویل نماید) شوراها
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است در پایان هر ماه، یک نسخه از فرم شماره  ت تطبیق موظفٴمسئول دبیرخانه هیا -4

ت تطبیق و نظرات کارشناسان مشورتی پیرامون مصوبات ٔرا متضمن آراء اعضاي هیا 3
ت به دفتر امور ٴشوراهاي اسالمی می باشد را پس از جمع بندي به امضاء رئیس هیا

 .روستایی و شوراهاي استانداري ذیربط ارسال نماید

  ماه یکبار، فرم هاي  3و شوراهاي استانداري موظف است هر  دفتر امور روستایی  -5
تابعه را جمع بندي و جهت بررسی و  بخش و روستايت هاي تطبیق ٔهیا 3شماره 

 .هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید

اعتراض به مصوبات شوراهاي اسالمی روستا و قانون شوراها  90ماده  4وفق تبصره  - 6
تنها  با قوانین و مقررات کشور،  هاي مذکوراعالم عدم مغایرت مصوبات شورابخش و یا 

         و مکاتبات الزم نیز با امضاي بخشدار انجام می باشدت تطبیق ٔدر صالحیت هیا
 .می گیرد

ت تطبیق و ٴاستنکاف از اجراي مفاد این دستورالعمل توسط هر یک از اعضاي شورا، هیا -7
محسوب می شود و حسب مورد از طریق مراجع ذیصالح کارشناسان مشورتی تخلف 

 .قانونی قابل پیگیري خواهد بود
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