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 ندای ایرانیانو اداره جلسه کنگره  لینامه نحوه تشک نیآئ

 

 اعضای کنگره  -1 ماده

 یم لیتشک ییاجرا اتیشده توسط ه نییتع خیاست  که مطابق اساسنامه در تار  انیرانیا یرکن حزب ندا نیتر یکنگره عال

افرادی که دارای تمامی شرایط زیر بوده و نیز بر اساس  سهمیه تعیین شده  در کنگره عبارتند ازی واجد حق رای شود. اعضا

  مطابق همین آیین نامه از سوی شعب و ارکان مرکز معرفی شوند:  

a مرکز( التیتشک تهیکم دییحزب گذشته باشد .  ) به تا تیثبت نام آنها در سا خیاز تار کسالی. حداقل 

b( ییاجرا اتیه دییکنگره را پرداخت کرده باشند. ) به تا یرگزاربه زمان ب یمنته کسالهی تی. حق عضو 

c . آموزش مرکز( تهیکم دییباشند.  ) به تا طی کرده را است اساسنامه و مرامنامه حزب  دوره های آموزشی که حداقل شامل 

d. (هیات بازرسی  دیی) به تادر زمان کنگره دارای حکم تعلیق یا لغو عضویت نباشند 

  

: در هر کنگره با توجه به ظرفیت، هیات اجرایی می تواند نسبت به دعوت از اعضای ناظر یا مهمانان جهت شرکت در  1تبصره

 مراسم بدون حق رای  اقدام نماید.

 

 سهمیه حق رای:تعداد  -2ماده 

 :اعضای قطعی  -1

 باشند :دارای حق رای کنگره می  1اعضای زیر به صورت پیش فرض در صورت داشتن شرایط ماده 

 

 اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی 

  اعضای اصلی و علی البدل هیات داوری 

 اعضای هیات اجرایی 

  اعضای شورای سیاست گذاری 

 اعضای کمیته تشکیالت مرکز 

 رئیس دبیرخانه حزب 

 

 

 سهمیه ارکان : -2

تشکیالت مرکز معرفی شده اند، به تعدادی بوده اند و توسط کمیته  1هر کدام از ارکان از میان اعضایی که واجد شرایط ماده 

 تعریف می شود، معرفی می نمایند: 3که در این ماده تعریف شده، اعضای حق رای دار خود را به ترتیبی که در ماده 

 2-1-  

 :نفر از اعضای کمیته ها و کمیسیون های مرکز به شرح زیر 15تا 1

 نفر به انتخاب اعضای آن 1در صورت تشکیل رکن  -الف

 ندرصد اعضای مصوب شورای رکن به انتخاب آنا 30 ،در صورت تشکیل منظم جلسات به تایید دبیرخانه -ب

درصد اعضای مصوب شورای رکن به انتخاب  50 در صورت داشتن خروجی مثبت رکن به تایید معاونت مربوطه و دبیرکل/ -ج

 نفر( 7آنان )تا سقف 

کن )با تایید کمیته تشکیالت و معاونت مربوطه( به شرط داشتن خروجی به در صورت تشکیل کارگروه های زیرمجموعه ر -د
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های هر کمیته و نفر مجموع کارگروه ۸ن )تا سقف نفر از اعضای کارگروه به انتخاب آنا 2 معاونت مربوطه/تایید رئیس رکن و 

    (کمیسیون

2-2-  

 :نفر به نمایندگی از اعضای هر شعبه به شرح زیر 15تا 1 

 (در صورت تشکیل رکن/ یک نفر )رئیس یا نایب رئیس شعبه -الف

 رئیس شعبه+ نماینده حوزه:  حوزه2در صورت تشکیل یک تا  -ب

 رئیس شعبه+ دو نفر نماینده شورای شعبه+ دو نفر نماینده حوزه ها : حوزه5تا  3در صورت تشکیل  -ج

 نفر نماینده حوزه ها 3ی شعبه+ نفر نماینده شورا 3رئیس شعبه+  : حوزه۹تا  ۶در صورت تشکیل  -ن

 نفر نماینده حوزه ها 4نفر نماینده شورای شعبه+  4رئیس شعبه+  : حوزه به باال 10در صورت تشکیل  -و

  

سهمیه نیز  2در صورت تشکیل ارکان زیرمجوعه شعبه ، به تایید کمیته استانها، کمیته تشکیالت و هیات اجرایی تا  -1تبصره

 .شعبه )به انتخاب انان( تعلق خواهد گرفتبه نمایندگان ارکان 

در صورت برگزاری شورای عمومی شعبه و انتخابی شدن شورای شعبه یک سهمیه به شورای شعبه، یک سهمیه به  -2تبصره 

 .ارکان شعبه و دو سهمیه به نمایندگان حوزه ها اضافه خواهد شد

  

2-3-  

 ه و شورای حوزه با انتخابات تعیین شده اندروسای حوزه هایی که کنگره حوزه در آن برگزار شد  

 

 

 

 : روش تعیین سهمیه ارکان :3ماده 

 

کمیته تشکیالت مرکز تا یکماه قبل از برگزاری کنگره به توسط ( 1لیست اعضای واجد شرایط اولیه ) شرایط ماده  -1

 همین ماده محاسبه شده اعالم میشود.  1ارکان مربوطه اعالم شده و  سهمیه هر رکن نیز که بر اساس بند 

روسای ارکان موظفند، حداکثر ظرف مدت یک هفته، ضمن تشکیل جلسه رسمی، لیست اسامی نهایی را از بین  -2

، همراه با صورتجلسه رکن مربوطه منتج به لیست موصوف به اعالمی  اسامی معرفی شده و حداکثر به تعداد سهمیه

 تشکیالت  مرکز ارسال نمایند.

کمیته تشکیالت مرکز موظف است لیست نهایی افراد  را با رعایت ضوابط مواد این آیین نامه حداکثر تا دو هفته قبل  -3

 از برگزاری کنگره به هیات اجرایی اعالم نماید. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 

 باشد. یم ییاجرا أتیه بیو تصو صیجلسه کنگره بنا به تشخ لیمحل تشک -4 ماده

 

به اطالع  ییاجرا أتیه سیتوسط رئ لیحداقل دو هفته قبل از تشک یستیکنگره و دستور جلسه آن با لیتشک خیتار -5 ماده

 کنگره برسد. یاعضا

 

مطلق اعضاء حاضر در جلسه اعتبار  تیاکثر یو مصوبات آن با رأ افتهی تیجلسه کنگره با حضور دو سوم اعضا رسم -۶ ماده

 .افتیخواهد 

به حد  یابیبه علت عدم دست اینگردد و  لیتشک یاضطرار طیشرا اینشده  ینیب شیکه کنگره به علل پ ی: در صورت1 تبصره

که  یدر صورت افتیخواهد  تیاز نصف مجموع اعضا رسم شیحاصل نکند، چهار هفته بعد، کنگره با حضور ب تینصاب، رسم

 رسد. یم تیکنگره با هر تعداد حاضر به رسم بعدنرسد دو هفته  تیبه رسم زیمرتبه دوم ن ینشست برا

حداقل دو سوم  یبا رأ التیانحالل تشک ایاصالح مواد مرامنامه و اساسنامه  ای بیکنگره در مورد تصو ماتی: تصم2 تبصره

 حاضر کنگره معتبر خواهد بود. یاعضا

 

 خواهد شد.  نیمع ییاجرا اتیتوسط ه ،یاول و دوم و دو نفر منش سینواب رئ س،یموقت مشتمل بر رئ سهیرئ اتیه -7 ماده

 

 یداتوریخود را جهت کاند لیکنگره ، تما یروز قبل از برگزار 10که حداکثر تا  ییها نهیگز نیموقت از ب سهیرئ اتیه -۸ ماده

ماده به نحو  نیموضوع ا یشوند. اطالع رسان یکنگره انتخاب م یاز اعضا یریگ یاعالم نموده اند، در را سهیرئ اتیدر ه

 . شودیانجام م ییاجرا اتیتوسط ه یمقتض

 

 مستقر و اداره جلسه را عهده دار خواهد شد. گاهیبالفاصله پس از انتخاب در جا سهیرئ أتیه -۹ ماده

 

 کنگره عبارتند از: سهیرئ أتیوظائف ه -10 ماده

 شده نییو دستور جلسه تع« و اداره جلسات کنگره لینحوه تشک»نامه نییاداره جلسه به شرح آ -الف

 مذاکرات تیو اعالم کفا شنهاداتیدر مورد پ یاخذ رأ -ب

 رکلیصدور اعتبارنامه دب -ج

 به کنگره یمرکز یشده توسط شورا هیقطعنامه ته سینو شیارائه پ -د

 اساسنامه ۶انتخابات موضوع ماده  یبرگزار -ه

 کل ریابالغ مصوبات کنگره به دب -و

 یتواند حت یکنگره م سیرئ کنیخواهد بود. ل سیکنگره، اداره جلسه به عهده نائب رئ سی: در صورت عدم حضور رئ 1تبصره

 بگذارد. سیبه عهده نواب رئ بیکنگره را بترت یدر هنگام حضور، اداره جلسه رسم

از فرد  یجانبدار بهیشا ایشده کنگره باشد  نییارتباط با مباحث تع یکه ب سهیرئ اتیه یهر گونه اظهار نظر اعضا -2 تبصره

 یداشته باشند ضرورت دارد تا با کسب وقت با فرصت یدگاهیکه د یرا داشته باشد ممنوع است  و در موارد یخاص دگاهید ای

 . ندیاکنگره اظهار نظر نم یاعضا ریبرابر سا

 

 عبارت است از: انیمنش فیوظا  -11 ماده

 آن عیتوز.ثبت صورت مذاکرات و چاپ و 1

 کنگره برسد. یبه اطالع اعضا دیکه در دستور جلسه قرار دارد و با ی.قرائت مطالب2

 کنگره در مورد موضوعات صورت جلسه یاعضا شنهاداتیدرخواست صحبت و پ افتی.در3

 در جلسه شنهاداتی.قرائت پ4
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 ها یریگ یرآ جی.شمارش آراء اعضا در مورد مصوبات کنگره و اعالم نتا5

 قطعنامه کنگره.قرائت ۶

 

اضافه  شنهادیآن، بطور مکتوب پ یاول برگزار مروزین انیکنگره تا پا یپنجم  از اعضا کیکه حداقل  یدر صورت -12 ماده

 سهیرئ أتیه ند،یکنگره ارائه نما سهیرئ أتیرا به ه یمرکز یشده توسط شورا هیعالوه بر دستور جلسه ته یکردن دستور

 یشنهادیجلسه کنگره، آن موضوع پ یاعضا تیاکثر دییو در صورت تأ ذاردبگ یرا به رآ یشنهادیموظف است موضوع دستور پ

 شود. یم نییتع سهیرئ أتیو وقت مناسب آن دستور توسط ه ردیگ یجزو دستور جلسه قرار م

دستور جلسه را به طور مکتوب به  کیطرح  تیاولو شنهادیکنگره پ یپنجم نفر از اعضا کیکه حداقل  ی: در صورت1 تبصره

جلسه کنگره،  یاعضا تیاکثر دییبگذارد و در صورت تأ یموظف است آن را به رأ سهیرئ أتیه ند،یکنگره ارئه نما سهیرئ أتیه

 شد. اهدمطرح خو یآن موضوع قبل از دستور جلسه بعد

 .دیآ یبه عمل م یریگ یدستور جلسه، بدون بحث رأ کیتیاولو رییتغ اییشنهادیهر دستور جلسه پ رشیپذ ی: برا2 تبصره

 شوند. یامضاء و به تناسب وقت کنگره طرح م تیبا اکثر بیمورد باشد به ترت کیاز  شیب شنهاداتی: اگر تعداد  پ3 تبصره

ا رکن ابتد ،یشنهادیکه در دستور جلسه کنگره قرار دارد، پس از قرائت موضوع پ یاز موضوعات کیدر مورد هر  -13 ماده

داده و سپس حداکثر  حیتوض یشنهادیراجع به موضوع پ قهیدق 5دهندگان حداکثر به مدت  شنهادیاز پ یکیایدهنده  شنهادیپ

مسئول رکن مربوطه به  حاتیکنند و بعد از توض یاظهار نظر م قهیدق 5نفر موافق هر کدام به مدت حداکثر  2نفر مخالف و  2

موضوع  اتینسبت به جزئ اتیکل بیبه عمل خواهد آمد و در صورت تصو یریگ یموضوع رأ اتیدر مورد کل قه،یدق 5مدت 

 خواهد شد. یریگ یبحث و رأ

قبل از ورود به هر موضوع دستور  یستیبا نیگزیجا اییاصالح شنهاداتیدارندگان پ ایو  اتیصحبت در کل انی: متقاض1 تبصره

و  ندیشود درج نما یبه آنها ارائه م سهیرئ ئتیکه توسط ه ییخود را به صورت مکتوب در فرم ها شنهادیپ ایجلسه، درخواست 

 را مطرح خواهد کرد. شنهاداتیرا انتخاب و پ شنهادات،سخنرانیو پ درخواستهابر اساس تقدم زمان وصول  سهیرئ ئتیه

 قهیدق 5موافق هر کدام به مدت  کیمخالف و  کیدهنده و  شنهادیابتدا پ ن،یگزیجا اییاصالح شنهادیهر پ ی: برا2 تبصره

بعمل خواهد آمد.  یریگ ینسبت به آن رأ قه،یدق 5و اظهار نظر خواند نمود و پس از اظهار نظر رکن مربوطه به مدت  حیتوض

 اورد،ین یرأ شنهاداتیپ اینباشد و  نیگزیجا اییاصالح شنهادیکه در هر قسمت از موضوع دستور جلسه، پ یدر صورت: 3تبصره 

 شود. یگذاشته م یبوده به رأ هیاول شنهادیکه در پ یاصل آن قسمت بصورت

 زیصحبت نکرده باشد، موافق ن یتقاضا یکه مخالف یدر صورت ات،یو جرئ اتی: در هر مورد از مذاکرات اعم از کل4تبصره

 صحبت نخواهد کرد.

 یو صحبت ها حاتیتوض سه،یرئ ئتیو ه یبازرس اییداور ئتیه اییمرکز یشورا ی: در مورد انتخاب افراد جهت تصد5تبصره

 موافق و مخالف صورت نخواهد گرفت.

موظف  سهیرئ أتیمذاکرات ه تیکفا شنهادیدر صورت وصول پ ات،یو جرئ اتی: در هر مرحله از مذاکرات اعم از کل۶تبصره

جاضر در جلسه کنگره ادامه مذاکرات در مورد آن  یاعضا تیاکثر دییبگذارد و در صورت تأ یرا به رأ شنهادیاست بدون بحث پ

 مرحله مطرح شده اند اقدام کنند. نیکه تا ا یشنهاداتیو پ هیاول شنهاداتیپ ددر مور یریگ یموضوع را متوقف و نسبت به رأ

 

در دستور جلسه کنگره قرار  بیتصو یکه برا یجلسه در مورد موضوعات سیمذاکرات توسط رئ تیپس از اعالم کفا -14 ماده

 خواهد شد: یریگ یرأ ریز یاز روشها یکیدارند، به 

 و قعود امیبا ق یریگ یرأ -الف

 یکنگره حاضر در جلسه قبل از اعالم رأ یچهارم از اعضا کیحداقل  یکتب یبا ورقه در صورت تقاضا یریگ یرأ -ب

 یریگ یکنگره، رأ سهیرئ أتیو ه یداور أتیه ،یمرکز یشورا یاعضا رکل،یدب ی: در مورد انتخاب، عزل و قبول استعفاتبصره

 و با ورقه خواهد بود. یبه صورت مخف
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 :ردیگ یانجام م ریدر کنگره به روش ز یداور أتیو ه یمرکز یالبدل شورا یو عل یاصل یاعضا لیتکم ایانتخاب و  -15 ماده

 .دیآ یندا بعمل م یعضو رسم نیداوطلب نیاز ب یداور أتیو ه یمرکز یالبدل شورا یو عل یاصل یانتخاب اعضا  -1

که  یو در صورت دیبه اطالع شرکت کنندگان در کنگره خواهد رس سهیرئ أتیتوسط ه یبه نحو مقتض نیمشخصات داوطلب.2

 خواهد نمود. عیکنگره توز یاعضا نیآنها را ب سهیرئ أتیکرده باشند، ه ریو تکث هینامه خود را ته یمعرف نیداوطلب

 اتیکنگره به ه یخود را حداقل ده روز قبل از برگزار یکتباٌ نامزد دیبا یمرکز یو شورا یداور اتیانتخابات ه نیداوطلب.3

 .ندیحزب اعالم نما ییاجرا

نفر و  25 یمرکز یشورا ی)برا یاصل یحداکثر به تعداد اعضا یریگ یتوانند در برگ رأ یحاضر کنگره م یهرکدام از اعضا.4

مندرج در آنها  یکه تعداد اسام ییمجاز نبوده و در برگها کباریاز  شی. درج هر اسم بندینفر( اسم درج نما 5 یداور أتیه یبرا

 گردد. یحذف م ستیل یمازاد از انتها یاساماز تعداد حداکثر مجاز باشد  شیب

 یو عل یاصل تیبه عضو شتریآراء ب بیبه ترت ند،یمطلق آراء را کسب نما تیاکثر ،یریگ یکه در مرحله اول رأ یافراد نیاز ب.5

از نصف آراء، کمتر از تعداد  شیب تیاکثر نیکه در مرحله اول تعداد حاضر یشوند. در صورت یالبدل رکن مربوطه انتخاب م

 ینسب تیاکثر نیاز حائز ماندهیباق یبرابر اعضا 2 نیالبدل باشد، در مرحله دوم ب یعل ویاصل یاعضا لیتکم یبرا ازیمورد ن

 آرا مالک انتخاب خواهد بود.  ینسب تیبعمل خواهد آمد. در انتخاب مجدد اکثر یریگ یمرحله اول رأ

 گردند. دایکاند یداور أتیو ه یمرکز یدر شورا تیعضو یتوانند برا ینم سهیرئ أتیه ی: اعضا1تبصره

 شوند.  دایتوانند کاند یاز ارکان م یکییصرفا برا یداور اتیو ه یمرکز ی: داوطلبان شورا 2 تبصره

 

 یتوسط کنگره انتخاب م یمرکز یشورا شنهادی، با پاساسنامه 14ماده  لی، مطابق تبصره ذسال 2دو  یبرا رکلیدب -1۶ ماده

 گردد.

نفر از  2 نیاز نصف حاصل نشود؛ در مرحله دوم ب شیب تیاکثر رکل،یانتخاب دب یدر مرحله اول برا کهی: در صورت1 تبصره

 از نصف بعمل خواهد آمد. شیب تیبا اکثر رکلیانتخاب دب یبرا یریگ یآراء مجددا رأ ینسب تیاکثر نیحائز

 .افتینامزدها در مرحله اول، همه آنها به مرحله دوم راه خواهند  ینسب تیآراء اکثر ی: در صورت تساو2 تبصره

 یجلسه کنگره را کسب نکنند، شورا یاز نصف اعضا شیب تیاکثر یاز نامزدها رأ کیچی: چنانچه در مرحله دوم ه3 تبصره

 .دیمجدد در همان کنگره اقدام نما شنهادیموظف است نسبت به پ یمرکز

 

 .دیرس بیبه تصو شورای مرکزی ....تبصره بنا به مصوبه جلسه مورخ  22و بند  12، ماده  1۶نامه در  نییآ نیآ


