جوَْضي اسالهي ايطاى
ٍظاضت تعبٍى ،وبض ٍ ضـبُ اجتوبعي

نوونه اساسناهه
شطوت تعبًٍي
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فصل اول :كليات
هـاده  1ـ ًبم شطوت تعابًٍيً ٍ ..............................................................................................................................................................................اَ نى

......................................

است وِ زض ايي اسبسٌبهِ ثِ اذتظبض تعاوني ًبهيسُ هي شَز .
هـاده 2ـ اّساؾ تعبًٍي :
 -1تطٍيج ٍ تحىين هشبضوت ّ ،وىبضي ٍ تعبٍى عوَهي
 -2تأهيي ًيبظّبي هشتطن التظبزي  ،اجتوبعي ٍ ـطٌّگي اعؼبء ٍ ووه ثِ تحمك عسالت اجتوبعي
-3
-4
(بىدَاي  1ي 2اَداف عمًمي َستىد ي تعايوي بايد َدف ي يا اَداف اختصاصي خًد را متىاسب با وًع تعايوي در جاَااي خاا ي بىًيسا در ب خاي
اَداف ا ختصاصي عبارتىد از  :تأم ه اضتغال اعضاء  ,تأم ه و ازَاي ح فاٍ اي ي ضاغ ي اعضااء  ,تاأم ه و ازَااي مصا في ي رفااَي ض صاي ي
خاوًادگي اعضاء ,ي ر ر ر ر)
هـاده  3ـ هَػَ ـعبليت:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(مًضًع فعا ت تعايوي بايد با تًجٍ بٍ اَداف مًضًع مادٌ  2ايه اساسىامٍ ي ط ح تأس س تعايوي كٍ حسب مًرد بٍ تصًيب ادارٌ يا ادارٌ كل
تعاين ،كار ي رفاٌ اجتماعي ي يا دفت ستادي ذي بط در يزارت تعاين ،كار ي رفاٌ اجتماعي رس دٌ است وًضتٍ ضًد)
 اذص ٍام لطع الحسٌِ ٍ سبيط تسْيالت اعتجبضي اظ هٌبثع ثبًىي  ,ثبًه تَسعِ تعابٍى ٍ زيگاط ثبًىْاب ٍ هؤسسابتهبلي اعتجبضي.
 اذص ووه ٍ ّسايبي ًمسي ٍ ؼيطًمسي اظ زٍلت  ,اشربص حميمي ٍ يب حمَلي. تَزيع ٍجَز ثِ حسبة سپطزُ ثلٌسهست ٍ وَتبُ هست زض ثبًىْب . هشبضوت ثب اشربص حميمي ٍ حمَلي ثب اٍلَيت تعبًٍيْب. سطهبيِ گصاضي ٍ ذطيس سْبم اتحبزيِ تعبًٍي هطثَؿِ ٍ يب سبيط شطوتْب ٍ هؤسسبت عوَهي ،تعبًٍي ٍ يب ذظَطي. هشبضوت زازى اعؼبء ٍ ذظَط ًب هسيطاى تعبًٍي زض زٍضُ ّابي نهَظشاي ترظظاي ثاطاي اضتمابي ساـد تَلياس ٍذسهبت.
تبصره  1ـ شطوت هي تَاًس ثطاي اجطاي ؿطح هظاَة ٍ هاَاضز هٌاسضر زض ثاب ثاب ضعبيات هماطضات ٍ اسبساٌبهِ ٍ
لطاضزازّبي هٌعمسُ  ،اظ سطهبيِ ٍ شذبيط هَجَز  ،اعتجبضات ٍ سطهبيِ گصاضيْبي ثرشْبي زٍلتي عوَهي تعبًٍي  ،ثبًه
تَسعِ تعبٍى ٍ اشربص حميمي ٍ حمَلي زيگط ٍ ّسايبي ًمسي ٍ جٌسي اـطاز ٍ هؤسسبت استفبزُ ًوَزُ ٍ السام ثِ
اذص اعتجبضات ٍ تسْيالت ثبًىي ًوبيس.
تبصره  2ـ زض طَضتي وِ اظ ؿطيك اضگبى زٍلتي ٍ يب عوَهي شيطثؾ  ،ػَاثؾ ٍ همطضاتي زض ظهيٌِ ًَ ٍ ًحَُ وبض ٍ
اشتؽبل ٍ ،سبيل ٍ تجْيعات  ،تأسيسبت ٍ اهبوي هَضز ًيبظ ـعبليت لبًًَي شطوت ٍ سبيط هاَاضز هطثاَؽ ٍػاع شاسُ
ثبشس  ،شطوت هىلؿ ثِ ضعبيت نًْبست .
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تبصره  3ـ شطوت هي تَاًس هظبلد ٍ ٍسابيل  ،تجْياعات  ،هبشايي ن ت ،تأسيسابت  ،اًجبضّاب ،وبضگبّْاب ٍ زيگاط
ًيبظهٌسيْبي ذَز ضا ثـطيك همتؼي ٍ همطٍى ثِ ططـِ تأهيي ًوَزُ ٍ زض جْت تحمك اّاساؾ شاطوت زض هؤسسابت
تَليسي  ،تعبًٍي ٍ زيگط ًْبزّبي التظبزي سطهبيِ گصاضي وٌس ٍ يب السام ثِ ذطياس ساْبم وبضذبًجابت ٍ هؤسسابت
زٍلتي ٍ ؼيط زٍلتي ًوبيس.
تجظطُ  -4زض طَضتيىِ ثطاي اًجبم ّطيه اظ ـعبليتْبي هَػَ تعبًٍيً ،يبظ ثِ اذص هجَظ اظ هطاجاع شيظاالح لابًًَي
ثبشس تعبًٍي هىلؿ ثِ اذص نى است.
تجظطُ  5ا شطوت هي تَاًس ثب تَجِ ثِ ًَ ـعبليت ٍ زض طَضت ٍجَز تَليسات  ،ثب ضعبيت همطضات السام ثِ طسٍض نًْب
ثِ ذبضر اظ وشَض ًوبيس ٍ يب ًيبظهٌسيْبي ذَز ضا اظ ذبضر تأهيي ًوبيسّ .وچٌيي ثب ثطگعاضي ًوبيشگبُ ٍ يب شطوت زض
ًوبيشگبّْبي زاذلي ٍ ثيي الوللي  ،ايجبز زـبتط ًوبيٌسگي ٍ شعت زاذل ٍ ذبضر وشاَض  ،تَلياسات ذاَز ضا عطػاِ
ًوبيس.
تبصره  6ـ شطوت هىلؿ است زض جْت اضتمبء زاًش ٍ هْبضتْبي ـٌي ٍ شؽلي اعؼبء ذَز ثب زستگبّْب ٍ هؤسسبت
شيطثؾ ّوىبضي ًوَزُ ٍ هَججبت شطوت ّيأت هسيطُ  ،هسيطعبهل  ،ثبظضس  /ثبظضسبى ٍ زيگط اعؼبء ضا زض زٍضُ ّبي
نهَظشي ٍ ترظظي هطثَؽ ـطاّن ًوبيس .
(حسب مًضًع فعا ت تعايوي ممكه است الزم باضد تبص ٌ يا تبص ٌَاي ديگ ي اضافٍضًد)
هـاده  4ـ حَظُ عوليبت تعبًٍي ……………………………………………………… .هي ثبشس .
( محديدٌ جغ اف ايي فعا ت تعايوي ماوىد ريستا  ,ضُ  ,ضُ ستان  ,استان يا س اس كطًر وًضتٍ ضًد)
هـاده  5ـ هست تعبًٍي اظ تبضيد ثجت …… .……………………….است .
(مدت تعايوي مي تًاود وامحديد ي يا ب اي مدتي محديد تع ه ضًد)
هـاده  6ـ هطوع اطالي عوليابت تعابًٍي ……………………………………………………………ً ٍ .شابًي زـتاط
هطوعي نى……………………………………………………………………………………………… ..است .
ّيأت هسيطُ هي تَاًس السام ثِ تؽييط زـتط هطوعي ،ايجبز شعت ٍ زـبتط ًوبيٌسگي زض سابيط ًمابؽ ٍ ذابضر اظ وشاَض
ًوَزُ ٍ يب عٌس ا لتؼبء زض هَضز تؽييط نى السام ًوبيس  ،زض ايي طَضت هي ثبيست هَػَ ضا ثِ هطجع ثجات تعابًٍي
اعالم تب ًسجت ثِ ثجت نگْي نى زض ضٍظًبهِ ضسوي جوَْضي اسالهي ايطاى السام گطزز  .يه ًسرِ اظ نگْاي هاصوَض
ًيع تَسؾ ّيأت هسيطُ ثبيس حست هَضز ثِ ٍظاضت تعبٍى ،وبض ٍ ضـابُ اجتوابعي ٍ ياب ازاضُ وال تعابٍى ،وابض ٍ ضـابُ
اجتوبعي استبى هحل هطوع اطلي تعبًٍي اضسبل گطزز .
( ضُ يياريستايي كٍ ادارٌ امًر تعايوي درآن مستق است بعىًان م كزاص ي تعايوي بايد وًضتٍ ضًد؛وطاوي دفت م كزي (م كز ادارٌ امًر تعاايوي)
و ز بعىًان وطاوي م كز اص ي درج ضًد)
هاده  7ـ سطهبيِ اٍليِ تعابًٍي هجلاػ  ................................................................................................................................ضيابل اسات واِ ثاِ
 .............................سْن  .........................................................................ضيبلي  ،هٌمسن گطزيسُ است وِ هجلاػ
نى ًمساٌ تَسؾ اعؼبء پطزاذت گطزيسُ ٍ هجلػ ...................................................................ضيبل نى تَسؾ .........................................................
(دستگاَُايمًضًعمادٌ11قاوًنب ص تعايوي درصًرت كٍ ض يك تعايوي باضىد بايد وًضتٍ ضًد) تأهيي ٍ هعابزل ...............................................ضيابل
ًيع ثظَضت نٍضزُ ؼيط ًمسي تَسؾ اعؼبء تمَين ٍ ثِ تعبًٍي تسلين ٍ /هبثمي زض تعْس نًْب هي ثبشس.
.........................................
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ضيابل

هـاده  8ـ ّط يه اظ اعؼبي تعبًٍي ثبيس حسالل هعبزل يه سَم هجلػ اسوي سْبهي ضا وِ ذطيساضي ًوَزُ اًاس زض
هَلع تأسيس تعبًٍي پطزاذت وٌٌس.
تبصره ـ اعؼبء هىلفٌس ظطؾ هستي وِ هجوع عوَهي عبزي تعييي هي وٌس ٍ اظ زٍ سبل تجبٍظ ًرَاّس وطز هجلاػ
پطزاذت ًشسُ سْبم ذَز ضا تأزيِ ًوبيٌس.
هـاده  9ـ تعساز سْبم اعؼبء ثطاثط است هگط ايٌىِ هجوع عوَهي عبزي تظاَيت ًوبيسواِ ثعؼاي اظ اعؼابء ساْبم
ثيشتطي ذطيساضي ًوبيٌس .زض ّط حبل حساوثطسْن ذطيساضي ّط عؼَ اظ  %30زضطس ول سْبم ًجبيس تجبٍظ وٌس .
هـاده  11ـ سْبم تعبًٍي ثب ًبم ٍ ؼيط لبثل تمسين است ٍ اًتمبل نى ثِ اعؼبء يب هتمبػايبى ٍاجاس شاطايؾ جسياس ثاب
هَاـمت ّيأت هسيطُ ٍ ثب ضعبيت سمؿ هَػَ هبزُ  9هجبظ هي ثبشس .
هـاده  11ـ تعبًٍي ظطؾ هست يىسبل اظ تبضيد ثجت يب اـعايش سطهبيِ  ،حست هَضز ثِ ّاط ياه اظ ساْبهساضاى ثاِ
هيعاى سْبهي وِ ذطيساضي وطزُ اًس ٍضلِ سْن طبزض ٍ تحَيل ذَاّس ًوَز.
تبصره  1ـ ٍضلِ سْن ثبيس هتحسالشىل  ،چبپي  ٍ ،زاضاي شوبضُ تطتيت ثَزُ ٍ ًبم تعبًٍي ٍ شوبضُ ثجت نى ٍ هجلاػ
اسوي ّط سْن  ،تعساز سْب هي وِ ّط ٍضلِ ًوبيٌسُ نى است زض نى زضر ٍ ثِ اهؼبي هسيطعبهل ٍ يه ًفط اظ اعؼابي
ّيئت هسيطُ وِ زاضاي اهؼبي هجبظ است ثطسس  ،هبزام واِ اٍضاق ساْبم طابزض ًشاسُ تعابًٍي ثبياس ثاِ ساْبهساضاى
گَاّيٌبهِ هَلت سْن وِ هعطؾ تعساز ٍ هجلػ اسوي ٍ هجلػ پطزاذت شسُ است تحَيل ًوبيس .
تبصره  2ـ ًبم ٍ ًشبًي ٍ تعساز سْن ّط يه اظ سْبهساضاى ٍ هَاضز ًمل ٍ اًتمبل نى ثبيس زض زـتط سْبم تعابًٍي ثاِ
ثجت ثطسس .

فصل دوم ـ هقررات هربوط به عضويت
هـاده  12ـ عؼَيت زض تعبًٍي ثطاي وليِ ٍاجسيي شطايؾ اعن اظ اشربص حميمي ٍ يب حمَلي ؼيط زٍلتي وِ ًيبظ ثِ
ذسهبت تعبًٍي زاشتِ ثبشٌس نظاز است :
الف ـ شرايظ عووهي :
 1ا تبثعيت جوَْضي اسالهي ايطاى
 2ا عسم هوٌَعيت لبًًَي ٍ حجط
 3ا عسم عؼَيت ّوعهبى زض تعبًٍي هشبثِ
 4ا زضذَاست وتجي عؼَيت ٍ تعْس ضعبيت همطضات اسبسٌبهِ ٍ ذطيس حسالل……… .سْن اظ سْبم تعبًٍي
ب ـ شرايظ اختصاصي :
..............................................................................................................................................................
(تعايوي مي تًاود داراي ض ايط عضًيت اختصاصي باضد,درايىصًرت درجاي خا ي ض ايط اختصاصي بايد وًضتٍ ضًد ماوىد:ساكى ه استان,ضُ ستان ي
يا ريستا ي مح ٍ خاظ ايثارگ انرررررررررررررر داوطجًيان رررررررر صاحبان ح فٍرررررر كارمىدان يا كارگ ان سازمان مع ه فارغ ا تحص الن ررررررر ي رررررررررر )
تبصره ـ احطاظ شطايؾ عؼَيت ّط هتمبػي ثعْسُ ّيأت هسيطُ است ػوي ايٌىِ ّيچگًَِ تجعايغ ياب هحاسٍزيتي
ثطاي عؼَيت ًجبيس ٍجَز زاشتِ ثبشس هگط ثِ سجت عسم وفبيت اهىبًبت ٍ ظطـيت تعبًٍي ّيأت هسيطُ هىلؿ اسات
زض هَاضزيىِ هتمبػيبى ـبلس ّطيه اظ شطايؾ هصوَض ثبشٌس زضذَاست عؼَيت نًْب ضا ضزوٌس.
رئيس مجمع

منشي مجمع

هـاده  13ـ هسؤٍليت هبلي اعؼبء زض تعبًٍي هحسٍز ثِ هيعاى سْن نًبى هي ثبشاس هگاط نًىاِ زض لاطاضزاز تطتيات
زيگطي شطؽ شسُ ثبشس.
تبصره ـ هسؤٍليت زستگبّْبي عوَهي تأهيي وٌٌسُ سطهبيِ تعبًٍي ( هَػَ هبزُ  17لبًَى ) ثِ هياعاى ساطهبيِ
هتعلك ثِ نًبى هي ثبشس هگط زض لطاضزاز تطتيت زيگطي شطؽ شسُ ثبشس.
هـاده  14ـ وليِ اعؼبء هىلفٌس ثِ ٍظبيؿ ٍ هسؤٍليتْبيي وِ زض حسٍز لَاًيي ٍ همطضات تعْس وطزُ اًس عول وٌٌس .
هـاده  15ـ تعبًٍي هي تَاًس تَسؾ ّيأت هسيطُ ؿلت ذَز ضا اظ عؼَ ( ٍ يب سْبهساض ) ثب اذـبض وتجي هـبلجِ ًوبيس
ٍ زض طَضت ٍطَل ًشسى ٍ سپطي شسى  30ضٍظ اظ تبضيد اذـبضًبهِ  ،اظ ول هـبلجبت ٍي اظ تعبًٍي ٍ زضطَضت عاسم
تىبـَ اظ ثْبي سْبم ٍي پطزاذت وٌس ٍ ّطگبُ هجلػ هصوَض وفبيت ًىٌس تعبًٍي ثاطاي ٍطاَل هابظاز ؿلات ذاَز ثاِ
ثسّىبض هطاجعِ ذَاّس وطز .
هـاده  16ـ ذطٍر عؼَ اظ تعبًٍي  ،اذتيبضي است ٍ ًوي تَاى نى ضا هٌع وطز .
تبصره  1ـ زضطَضتي وِ ذطٍر اذتيبضي عؼَ هَجت ػطضي ثطاي تعبًٍي ثبشس ٍي هلعم ثِ ججطاى است .
(درصًرت كٍ تعايوي از وًع تً دي باضد تبص ٌ ذيل و ز بايد اضافٍ ضًد)
تبصره  2ـ ّيأت هسيطُ هَظؿ است لجالٌ اعؼبي هترظض تعبًٍي ضا شٌبسبيي ٍ هطاتت ضا ثِ نًْب اعالم ًوبياس زض
ايٌظَضت ايٌگًَِ اعؼبء ( اعؼبء هترظض ) حسالل  6هبُ لجل اظ استعفبء اظ عؼَيت ثبياس هطاتات ضا وتجابٌ ثاِ ّياأت
هسيطُ اؿال زٌّس .
هـاده  17ـ زض هَاضز ظيط عؼَ اظ تعبًٍي اذطار هي شَز :
هىتاَة

 1ا اظ زست زازى ّطيه اظ شطايؾ عوَهي ٍ اذتظبطي عؼَيت همطض زض ايي اسبساٌبهِ ثاِ اساتٌبزگاعاض
هطاجع شيطثؾ .
 2ا عسم ضعبيت همطضات اسبسٌبهِ ٍ سبيط تعْسات لبًًَي پس اظ زٍ اذـبض وتجي تَسؾ ّيأت هسيطُ ثاِ ـبطالِ 15
ضٍظ ٍ گصشتي  15ضٍظ اظ تبضيد اذـبض زٍم .
 3ا اضتىبة اعوبلي وِ هَجت ظيبى هبزي تعبًٍي شَز ٍ ٍي ًتَاًس ظطؾ هست يىسبل نى ضا ججطاى ًوبياس ياب اًجابم
اعوبلي وِ ثِ حيثيت ٍ اعتجبض تعبًٍي لـوِ ٍاضز وٌس ٍ يب ثب نى ضلبثتي ًبسبلن ًوبيس .
تبصره ـ تشريض هَاضز ـَق ثٌب ثِ پيشٌْبز ّيأت هسيطُ يب ثبظضسبى ٍ تظَيت هجوع عوَهي عبزي ذَاّس ثَز .
هـــاده  18ـ زضطااَضت لؽااَ عؼااَيت ثااِ سااجت ـاَت  ،اسااتعفبء  ،اًحااالل ٍ اذااطار  ،اضظ

سااْبم ٍي ثطاساابس

………………… هحبسجِ ٍ پس اظ هٌظَض ًوَزى سبيط هـبلجبت ٍي ثِ زيَى تعبًٍي تجسيل هاي شاَز ٍ پاس اظ
وسط ثسّي ٍي ثِ تعبًٍي  ،ثِ اٍ يب ٍضثِ ا ظطؾ هست سِ هبُ پطزاذت ٍ تسَيِ حسبة ذَاّس شس .
( درجاي خا ي مي تًان از َ يك از ريضُاي ق مت ريز ,ارزش اسمي,م اوگ ه ارزش ريز ي ارزش دفت ي ,ارزش ييژٌ(مجمًع ارزش اسامي
ي اوديختٍَا تقس م ب سُام) ي يا َ ريش مىاسب ديگ استفادٌ ك د)
تجظطُ ا زضطَضتي وِ ٍضثِ تمبػب ًوبيٌس وِ سْن عؼَ هتَـي اظ عيي اهَال تعبًٍي پطزاذت شَز ٍ تطاػي يب هظابلحِ
هوىي ًجبشس چٌبًچِ عيي  ،لبثل ٍاگصاضي ثَزُ ٍ ثِ تشريض ّيأت هسيطُ هَجت اذالل ٍ ػطض ـبحش ثاِ اعؼابء ٍ
تعبًٍي ًگطزز نى لسوت اظ اهَال  ،تسلين ٍضثِ هي شَز .
هـاده  19ـ زضطَضت ـَت عؼَ ٍ ،ضثِ ٍي وِ ٍاجس شطايؾ عؼَيت ثب ضعبيت تجظطُ هبزُ  12ايي اسبسٌبهِ ثبشٌس ،
عؼَ شٌبذتِ هي شًَس ٍ زضطَضت تعسز ثبيستي هبثِ التفبٍت اـعايش سْن ًبشي اظ تعسز ذَز ضا ثِ تعبًٍي ثپطزاظًس ،
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اهب اگط وتجبٌ اعالم ًوبيٌس وِ هبيل ثِ عؼَيت زض تعبًٍي ًيستٌس ٍ يب ّيچىسام ٍاجس شطايؾ ًجبشٌس  ،عؼَيت لؽَ هي
گطزز .
تبصره ـ اگط تعساز ٍضثِ ثيش اظ ظطـيت تعبًٍي ثبشس  ،يه يب چٌس ًفط ثِ تعساز هَضز ًيبظ تعبًٍي ثب تَاـك سبيط ٍضاث
ٍ ثِ تشريض ّيأت هسيطُ عؼَ تعبًٍي شٌبذتِ هي شًَس .
فصل سوم ـ اركاى تعاوني
هـاده  21ـ اضوبى تعبًٍي عجبضتٌس اظ :
 1ا هجوع عوَهي

 2ا ّيأت هسيطُ

 3ا ثبظضس يب ثبظضسبى

 1ـ هجوع عووهي :
هـاده  21ـ هجبهع عوَهي شطوت ثِ زٍطَضت تشىيل ذَاٌّس شس :
هجوع عوَهي عبزي  ،هجوع عوَهي ـَق العبزُ
چگًَگي تشىيل هجوع عوَهي ٍ سبيط همطضات هطثَؿِ هـبثك ثب نئيي ًبهِ ًحَُ تشىيل هجبهع عواَهي ( هَػاَ
تجظطُ  3هبزُ  33لبًَى ثرش تعبًٍي ذَاّس ثَز.
تجظطُ :زعَت اظ هجبهع عوَهي ٍ اعالم تظويوبت نًْب اظ ؿطيك..........................................طَضت هي گيطز.
(دعًت از مجامع عمًمي ي اعالم تصم مات آوُا بايد از ط يق ريزوامٍ َاي كث االوتطار ،پست سفارضي يا ديگ ريضُاي قابال ابباات صاًرت
گ د)
 2ـ هيأت هذيره :
هـاده  22ـ ّيأت هسيطُ هطوت اظ ………ً .فط عؼَ اطلي (سِ ،پٌج يب ّفت ًفط) ٍ ………ً .فط عؼاَ علاي الجاسل
(ثِ تطتيت زٍ ،سِ يب چْبض ًفط) هي ثبشٌس وِ اظ هيبى اعؼبء ثطاي هست سِ سبل اًتربة هي شًَس  .اذاص ضیي ثاطاي
اًتربة اعؼبي اطلي ٍ علي الجسل زض يه ًَثت ثِ عول هي نيس .حبئعيي اوثطيت ثعاس اظ اعؼابي اطالي ثاِ تطتيات
اعؼبي عليالجسل شٌبذتِ هي شًَس .اًتربة ثيش اظ زٍ زٍضُ هتَالي ثب اًتربة حاسالل زٍ ساَم اعؼابي حبػاط زض
هجوع عوَهي ثالهبًع است( .تعساز اعؼبي اطلي ّيبت هسيطُ سِ ،پٌج ٍ يب ّفت ًفط هي ثبشس ٍ تعساز اعؼبي علاي
الجسل ثِ تطتيت زٍ ،سِ يب چْبض ًفط هي ثبشس)
تبصره  1ـ ّ يأت هسيطُ زض اٍليي جلسِ اظ هيبى ذَز يه ًفط ضا ثِ عٌَاى ضئيس ّيأت هسيطُ  ،يه ًفط ضا ثِ عٌاَاى
ًبيت ضئيس ٍ يه يب زٍ ًفط ضا ثِ عٌَاى هٌشي اًتربة هي وٌس .
تبصره  2ـ زض طَضت استعفبء  ،ـَت  ،هوٌَعيت لبًًَي ٍ يب ؼيجت ؼيط هَجِ هىاطض ثاِ ًحاَي واِ زض اسبساٌبهِ
تعييي هي شَز ،يىي اظ اعؼبي علي الجسل ثِ تطتيت نضاء ثيشتط ثطاي ثميِ هست همطض ،جبًشيي ٍي زض ّيبت هاسيطُ
هي گطزز  .ؼيجت ؼيط هَجِ هىطض ثِ هَاضزي اؿالق هي شَز وِ عؼَ عليطؼن اؿال اظ زعَت  ،ثسٍى اجبظُ لجلي ٍ يب
عصض هَجِ حسالل زض چْبض جلسِ هتَالي ٍ يب ّشت جلسِ ؼيطهتَالي ؿي يىسبل زض جلسبت ّياأت هاسيطُ حبػاط
ًشَز .
تبصره  3ـ زض طَضت استعفبي زستِ جوعي ٍ لجَلي نى تَسؾ هجوع عوَهي ـَق العبزُ  ،هجوع عواَهي عابزي
ثٌب ثِ زعَت ّيأت هسيطُ هستعفي ٍ يب ٍظاضت تعبٍى ،وبض ٍ ضـبُ اجتوبعي ثطاي اًتربة ّيأت هسيطُ جسياس تشاىيل
ذَاّس شس .
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تبصره  4ـ زض هَاضزيىِ ّيأت هسيطُ اظ اوثطيت همطض ذبضر شَز زض ـبطلِ هست ظم ثطاي اًتربة ٍ تىويل اعؼبي
ّيأت هسيطُ ثِ ٍظاضت تعبٍى ،وبض ٍ ضـبُ اجتوبعي اذتيبض زازُ هي شَز وِ ثِ هٌظَض ازاضُ اهَض جابضي تعابًٍي ثاطاي
جبًشيٌي اشربطي وِ ثِ ّط زليل زض جلسبت ّيأت هسيطُ شطوت ًوي وٌٌس اظ هيبى اعؼبي تعابًٍي تعاساز ظم ضا
هَلتبٌ حساوثط ثطاي هست پٌج هبُ اًتربة وٌس .
تجظطُ :5اعؼبي ّيأتهسيطُ هي تَاًٌس ثب تظَيت هجوع عوَهي حمَق ٍ هعايب زضيبـت ًوبيٌس .زض طاَضتي واِ عؼاَ
ّيأتهسيطُ اظ هحل زيگطي حمَق هيگيطز زض تعبًٍي هطثَؽ ططـبً حك جلسِ ٍ پبزا زضيبـت هايوٌاس .حاسالل ٍ
حساوثط حمَق ٍ هعايبي ّيأت هسيطُ ٍ پبزا نًبى ٍ هَاضز استثٌب ثِ هَجت زستَضالعولي است وِ ثِ تأيياس هجواع
عوَهي هيضسس.
هـاده  23ـ پس اظ اًمؼبي هست هأهَضيت ّيأت هسيطُ زض طَضتيىِ ّيأت هسيطُ جسيس اًتربة ًشسُ ثبشس ّياأت
هسيطُ هَجَز تب اًتربة ٍ لجَلي ّيأت هسيطُ جسيس ووبوبى ثِ ٍظبيؿ ذَز زض تعبًٍي ازاهاِ زازُ ٍ هساؤٍليت ازاضُ
اهَض تعبًٍي ضا ثطعْسُ ذَاّس زاشت .
هـاده  24ـ ّيئت هسيطُ هىلؿ است ثالـبطلِ ثعس اظ اًتربة ثطاي ازاضُ اهَض ٍ اجطاي تظويوبت هجوع عواَهي ٍ
ّيئت هسيطُ ـطز ٍاجس شطايـي ضا اظ ثيي اعؼبي تعبًٍي ٍ يب اظ ذبضر تعبًٍي ثطاي هست سِ سبل ثِ عٌَاى هسيطعبهل
نى تعبًٍي اًتربة وٌسً .ظت ٍ ععل ٍ لجَل استعفبي هسيطعبهل ٍ ًظبضت ثاط عولىاطز ٍ تعيايي حاسٍز اذتيابضات ،
ٍظبيؿ ٍ هيعاى حمَق ٍ هعايبي ٍي ثطعْسُ ّيبت هسيطُ هي ثبشس ٍ اًتربة هجسز هسيطعبهل ثالهبًع است.
تجظطُ :اًتربة هسيطعبهل ثطاي هست سِ سبل ،هبًع ععل نى زض اثٌبي هست ًرَاّس ثَز.
هـاده  25ـ جلسبت ّيأت هسيطُ حس الل ّط زٍ ّفتِ يىجبض زض هَعس ٍ هحل هعيٌي وِ لجالٌ ثاِ تظاَيت ّياأت
هسيطُ ضسيسُ ثب حؼَض ثيش اظ ًظؿ اعؼبي اطلي ّيأت هسيطُ تشىيل ٍ ضسويت هي يبثس ٍ ثاطاي اترابش تظاوين ،
ضیي اوثطيت اعؼبء حبػط زض جلسِ ػطٍضي است  .تظويوبت ّيأت هسيطُ زض زـتطي ثِ ًبم زـتط طَضتجلسبت ّيأت
هسيطُ ثجت هي گطزز ٍ ثِ اهؼبي اعؼبي حبػط زضجلسِ هي ضسس .
تبصره ـ جلسِ ـَق العبزُ ّيأت هسيطُ ثب زعَت وتجي ضئيس يب ًبئت ضئيس ّيأت هسيطُ يب هسيطعبهل ٍ زض طَضت
عسم زعَت وتجي نًبى ثب زعَت وتجي اوثطيت اعؼبي ّيأت هسيطُ تشىيل هي گطزز .
هـاده  26ـ ّيأت هسيطُ جع زض هَاضزي وِ ثِ هَجت اسبسٌبهِ اترابش تظاوين زضثابضُ نًْاب زض طاالحيت هجابهع
عوَهي لطاض زازُ شسُ  ،زض سبيط هَاضز ٍ ثطاي تحمك اّساؾ  ،هَػَ ٍ عوليبت تعبًٍي ثب ضعبيات لاَاًيي ٍ هماطضات
جبضي ٍ اسبسٌبهِ ٍ هظَثبت هجبهع عوَهي ٍ ضعبيت ططـِ ٍ طالح تعبًٍي ٍ اعؼبء زاضاي اذتيبضات ظم جْت ازاضُ
اهَض تعبًٍي ثَزُ ٍ هٌجولِ عْسُ زاض اًجبم ٍظبيؿ شيل است :
 -1زعَت هجوع عوَهي ( عبزي ا ـَق العبزُ ) .
 -2اجطاي اسبسٌبهِ ٍ تظويوبت هجبهع عوَهي ٍ سبيط همطضات هطثَؽ .
ً -3ظت ٍ ععل ٍ لجَل استعفبي هسيطعبهل ٍ ًظبضت ثط عوليبت ٍي ٍ تعييي حاسٍزٍ ،ظابيؿ ٍ اذتيابضات ٍ هياعاى
حمَق ٍ هعايبي هسيط عبهل.
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 -4لجَل زضذَاست عؼَيت ٍ اذص تظوين ًسجت ثِ اًتمبل سْبم اعؼبء ثاِ يىاسيگط ٍ اذاطار عؼاَ ؿجاك هماطضات
اسبسٌبهِ ٍ زضيبـت استعفبي ّطيه اظ اعؼبي ّيأت هسيطُ .
ً -5ظبضت ثط هربضر جبضي شطوت ٍ ضسيسگي ثِ حسبثْب ٍ اضائِ ثِ ثبظضس /ثبظضسبى ٍ تسلين ثِ هَلع گعاض هبلي ٍ
تطاظًبهِ ثِ هجبهع عوَهي .
 -6تْيِ ٍ تٌظين ؿطح ّب ٍ ثطًبهِ ّب ٍ ثَزجِ ٍ سبيط پيشٌْبزات ٍ اضائِ ثِ هجوع عوَهي جْت اتربش تظوين
 -7تْيِ ٍتٌظين زستَضالعولْبي زاذلي تعبًٍي ٍ تمسين نى ثِ هجوع عوَهي ثطاي تظَيت .
 -8پيشٌْبز زستَضالعول حسالل ٍ حساوثط حمَق ٍ هعايبي ّيأت هسيطُ ٍ پبزا نًبى ٍ هَاضز اساتثٌبء واِ ثبياس زض
چبضچَة ػَاثؾ ٍظاضت تعبٍى ،وبض ٍ ضـبُ اجتوبعي ثبشس ،جْت تظَيت هجوع عوَهي .
 -9تعييي ًوبيٌسُ يب ٍويل زض زازگبّْب ٍ هطاجع لبًًَي ٍ سبيط سبظهبًْب ثب حك تَويل ثِ ؼيط .
 -10تعييي ًوبيٌسُ اظ ثيي اعؼبي تعبًٍي ثطاي حؼَض زض جلسبت هجبهع عوَهي شطوتْب ٍاتحبزيِ ّبي تعابًٍي واِ
تعبًٍي زض نًْب هشبضوت زاضز .
 -11تعي يي ٍ هعطـي طبحجبى اهؼبي هجبظ ( يه يب زٍ ًفط اظ اعؼبي ّياأت هاسيطُ ثاِ اتفابق هاسيط عبهال ) ثاطاي
لطاضزازّب ٍ اسٌبز تعْسنٍض تعبًٍي .
 -12اًجبم سبيط ٍظبيؿ ٍتىبليفي وِ ثِ هَجت ايي اسبسٌبهِ هستميوبٌ ٍ يب ثِ اعتجابض تظاسي ازاضُ اهاَض تعابًٍي ثاط
عْسُ ّيأت هسيطُ گصاضزُ شسُ است .
هـاده  27ـ ّيأت هسيطُ ًوبيٌسُ لبًًَي تعبًٍي است ٍ هي تَاًاس هساتميو ٌب ٍ ياب ثاب ٍوبلات ثاب حاك تَويال اياي
ًوبيٌسگي ضا زض زازگبّْب ٍ هطاجع لبًًَي ٍ سبيط سبظهبًْب اعوابل وٌاس هساؤٍليت ّياأت هاسيطُ زض همبثال تعابًٍي
هسؤٍليت ٍويل است زض همبثل هَول .
هـاده  28ـ هعبهالت تعبًٍي ثب ّط يه اظ اعؼبي ّيأت هسيطُ  ،ثبظضس /ثبظضسبى تبثع نييي ًبهِ اي ذَاّس ثَز واِ
زض چبضچَة زستَضالعول ٍظاضت تعبٍى ،وبض ٍ ضـبُ اجتوبعي ثِ تظَيت هجوع عوَهي عبزي هي ضسس .
هـاده  29ـ ّيأت هسيطُ ٍظبيؿ ذَز ضا ثِ طَضت جوعي اًجبم هي زّس ٍ ّيچ ياه اظ اعؼابء ّياأت هاسيطُ حاك
ًساضز اظ اذتيبضات ّيأت  ،هٌفطزاٌ استفبزُ وٌس هگط زض هَاضز ذبص وِ ٍوبلت ياب ًوبيٌاسگي وتجاي اظ ؿاطؾ ّياأت
هسيطُ زاشتِ ثبشس ّ .يأت هسيطُ هي تَاًس لسوتي اظ اذتيبضات ذَز ضا ثب اوثطيات ساِ چْابضم نضاء ثاِ هاسيط عبهال
تفَيغ وٌس
هـاده  31ـ تحَيل ٍ تحَل ٍ اًتمبل هسؤٍليت اظ ّيأت هسيطُ سبثك ثِ ّيأت هاسيطُ ثعاسي ثبياس ثالـبطالِ ثعاس اظ
تبضيد لجَلي سوت ّيأت هسيطُ ٍ تأييس طحت اًتربثبت تَسؾ ٍظاضت تعبٍى ،وبض ٍ ضـابُ اجتوابعي طاَضت گياطز ٍ
وليِ اٍضاق ٍ اسٌبز ٍ زـبتط ٍ حسبثْب ٍ هَجَزي ّبي تعبًٍي ثِ ّيأت هسيطُ جسيس  ،تحَيل ٍ پس اظ ثجت تؽيياطات
زض ازاضُ ثجت شطوتْب تطتيت هعطـي اهؼبّبي هجبظ زازُ شَز .
تبصره ـ شطٍ تظسي هشطٍؽ ثِ ايي است وِ زٍضُ لجلي ذبتوِ يبـتِ ثبشس ثعس اظ لبًًَي شسى شاطٍ تظاسي ،
تب ظهبًي وِ تطتيت هعطـي اهؼبّبي هجبظ زازُ ًشسُ ّيأت هسيطُ جسيس هي تَاًس اذتيبضات هحاسٍزي ضا ثاِ ّياأت
هسيطُ لجلي تفَيغ وٌس ٍ زض ّط حبل ّط السام ثبيس ثب تظوين ّيأت هسيطُ جسيس ثبشس.
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هـاده  31ـ هطاتت ًمل ٍ اًتمبل ثبيس زض طَضت هجلسي هٌعىس ٍ ثِ اهؼبي اوثطيت اعؼبي ّيأت هسيطُ سبثك ٍ
اعؼبي ّيأت هسيطُ جسيس ٍ ثبظضس /ثبظضسبى شطوت ثطسس  ،طَضت هجلس هصوَض ثبيس جعٍ اسٌبز شطوت ًگْساضي
شَز .
تبصره ـ زض طَضتي وِ اعؼبي ّيأت هسيطُ لجلي السام ثِ تحَيل ًٌوبيس ثِ عٌَاى هتظطؾ ؼيط هجبظ زض اهَال ؼياط
ٍ ذيبًت زض اهبًت تحت تعميت لطاض هي گيطز .
هـاده  32ـ استعفبي ّط يه اظ اعؼبي ّيأت هسيطُ تب تعييي عؼَ جسيس ٍ لجَلي سوت نى ضاـع هسؤٍليت ًساجت
ثِ ٍظبيفي وِ ثِ ٍي هحَل شسُ است ًرَاّس ثَز .
هـاده  33ـ ّيچيه اظ اعؼبي ّيأت هسيطُ يب ثبظضس /ثبظضسبى يب هسيط عبهل تعبًٍي ًوي تَاًس ساوت ثبظضساي ياب
هسيطيت عبهل ٍ يب عؼَيت ّيأت هسيطُ شطوت تعبًٍي زيگطي ضا ثب هَػَ ٍ ـعبليت هشبثِ لجَل وٌس .
هابزُ  34ا ّيأت هسيطُ هىلؿ است حساوثط ظطؾ سِ ضٍظ اظ تبضيد ثطگعاضي هجوع ،سِ ًسرِ هظسق اظطَضتجلساِ
تٌظيوي ٍ هساضن ٍ هستٌسات هطثَؿِ ضا ثِ ّوطاُ نگْي زعَت هجوع عوَهي [ٍ زض طَضتيىِ هجوع ثطگاعاض شاسُ
ًَثت زٍم يب سَم ثَزُ ،نگْي زعَت ًَثتّبي لجلي ٍ طَضتجلسِ هطثَؿِ] ضا جْت ثطضسي ٍ تـجيك ثب هماطضات ثاِ
ٍظاضت تعبٍى ،وبض ٍ ضـبُ اجتوبعي تسلين وٌس.
هـاده  35ـ زاٍؿلجبى عؼَيت زض ّيأت هسيطُ ٍ يب ثبظضسي ٍ يب هسيطيت عبهل تعبًٍي ثبيس ٍاجس شطايؾ ظيط ثبشٌس :
 -1ايوبى ٍ تعْس ثِ اسالم ( زض تعبًٍيْبي هتشىل اظ الليتْبي زيٌي شٌبذتِ شسُ زض لبًَى اسبسي  ،شطؽ ٍثبلات ٍ
اهبًت)
ً -2ساشتي هٌع لبًًَي ٍ هحجَض ًجَزى
 -3عسم عؼَيت زض گطٍّْبي هحبضة ٍ عسم اضتىبة جطائن ثط ػس اهٌيت ٍ جعل اسٌبز
 -4عسم سبثمِ هحىَهيت  ،اضتشبء  ،اذتالس  ،والّجطزاضي  ،ذيبًت زض اهبًت  ،تسليس  ،تظطؾ ؼيط لبًًَي زض اهَال
زٍلتي ٍ ٍضشىستگي ثِ تمظيط .
 3ـ بـازرسي :
هـاده  36ـ هجوع عوَهي عبزي……………… ..اظ اشربص حميمي يب حمَلي ضا ثطاي هست ياه سابل هابلي ثاِ
عٌَاى ثبظضس /ثبظضسبى اًتربة هي وٌس  ،اًتربة هجسز نًبى ثال هبًع است  .ػوٌبً هجوع عوَهي ………ً ..فط ضا ثاِ
عٌَاى ثبظضس علي الجسل اًتربة هي وٌس .
( تعداد بازرسان بايد عدد ف د باضد مثالٌ يك يا سٍ وف )
تبصره  1ـ زض طَضت ـَت يب هوٌَعيت لبًًَي ٍ يب استعفبي ثبظضسّ /ط يه اظ ثبظضسبى اطلي ّياأت هاسيطُ هىلاؿ
است ظطؾ زُ ضٍظ ثبظضس /ثبظضسبى علي الجسل ضا ثِ تطتيت نضاء ثيشتط ثطاي ثميِ هست زعَت ًوبيس
تبصره  2ـ حك العحوِ ٍ پبزا

ثبظضسبى ثب تظَيت هجوع عوَهي تعييي هي گطزز .

تبصره  3ـ تب ظهبًي وِ ثبظضس /ثبظضسبى جسيس اًتربة ٍ لجَلي سوت ًىطزُ اًاس ثابظضس /ثبظضسابى لجلاي ووبوابى
هسؤٍليت ثبظضسي ضا ثِ عْسُ زاضًس .
هـاده  37ـ ٍظبيؿ ثبظضسبى تعبًٍي ثِ شطح شيل است :
ً -1ظبضت هستوط ثط اًـجبق ًحَُ ازاضُ اهَض تعبًٍي ٍ عوليبت ٍ هعبهالت اًجبم شسُ ثب اسبسٌبهِ ٍ لَاًيي ٍ همطضات ٍ
زستَضالعولْبي هطثَؿِ .
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 -2ضسيسگي ثِ حسبثْب  ،زـبتط ٍ اسٌبز ٍ طَضتْبي هبلي شرظبٌ ٍ يب زض طَضت لعٍم ثب استفبزُ اظ وبضشٌبس واِ زض
ايي طَضت پطزاذت ّعيٌِ وبضشٌبس ثب تظَيت هجوع عوَهي ثط عْسُ تعبًٍي ذَاّس ثَز .
 -3ضسيسگي ثِ شىبيبت اعؼبء ٍ اضائِ گعاض ثِ هجوع عوَهي ٍ هطاجع شيطثؾ .
 -4تصوطوتجي ترلفبت هَجَز زض ًحَُ ازاضُ اهَض شطوت ثِ ّيأت هسيطُ ٍ هسيط عبهل ٍ تمبػبي ضـع ًمض .
ً -5ظبضت ثط اًجبم حسبثطسي ٍ ضسيسگي ثِ گعاضشْبي حسبثطسي ٍ گاعاض ًتيجاِ ضسايسگي ثاِ هجواع عواَهي
تعبًٍي ٍ هطاجع شيطثؾ .
تبصره  1ـ ثبظضس يب ثبظضسبى هَظفٌس گعاض

جبهعي ضاجع ثِ ٍػع تعبًٍي ثِ هجوع عوَهي عبزي تسلين وٌٌاس .

گعاض ثبظضس ثبيس الل زُ ضٍظ لجل اظ تشىيل هجوع عوَهي عبزي جْت هطاجعِ طبحجبى سْبم زض هطواع تعابًٍي
نهبزُ ثبشس  .زض طَضتيىِ تعبًٍي ثبظضسبى هتعسز زاشتِ ثبشس ّط يه هي تَاًٌس ثِ تٌْبيي ٍظبيؿ ذَز ضا اًجبم زٌّس
 ،ليىي وليِ ثبظضسبى ثبيس گعاض ٍاحسي تْيِ وٌٌس زض طَضت ٍجَز اذتالؾ ًظط ثيي ثبظضسبى هَاضز اذتالؾ ثب شوط
زليل زض گعاض شوطذَاّس شس .
تبصره  2ـ ثبظضس /ثبظضسبى حك زذبلت هستمين زض ازاضُ اهَض تعبًٍي ضا ًساشتِ ٍلي هيتَاًس /هي تَاًٌس ثسٍى حاك
ضیي زض جلسبت ّيأت هسيطُ شطوت وٌس /وٌٌس ٍ ًظطات ذَز ضا ًسجت ثِ هسبئل جبضي تعبًٍي اظْبض زاضز  /زاضًس .
هـاده  38ـ زض طَضتيىِ ّط يه اظ ثبظضسبى تشريض زّس وِ ّيأت هسيطُ ٍ يب هسيط عبهل زض اًجبم ٍظبيؿ هحَلِ
هطتىت ترلفبتي گطزيسُ ٍ ثِ تصوطات تطتيت اثط ًوي زٌّس هىلؿ است اظ ّياأت هاسيطُ تمبػابي ثطگاعاضي هجواع
عوَهي ـَق العبزُ ثطاي ضسيسگي ثِ گعاض ذَز ضا ثٌوبيس .
هـاده  39ـ ثبظضس يب ثبظضسبى ًسجت ثِ ترلفبتي وِ زض اًجبم ٍظبيؿ ذَز هطتىت هي شًَس ؿجاك لَاعاس عواَهي
هطثَؽ ثِ هسؤٍليت هسًي هسؤٍلٌس .
فصل چهارم  :هقررات هالي
هـاده  41ـ اثتساي سبل هبلي تعبًٍي ……………… .هبُ ٍ اًتْبي نى نذط ……………… هبُ سبل …………ذَاّاس
ثَز ثِ استثٌبي سبل اٍل تأسيس وِ اظ تبضيد تشىيل تب پبيبى ……………… .هبُ است .
هـاده  41ـ ّيأت هسيطُ هَظؿ است ًسرِ اي اظ گعاضشاْب  ،طاَضتْبي هابلي تاب پبيابى زٍضُ اظ لجيال تطاظًبهاِ ٍ
حسبثْبي عولىطز ٍ سَز ٍ ظيبى  ،پيشٌْبز ًحَُ تمسين سَز ذبلض ٍ ثَزجِ پيشٌْبزي سبل ثعس ضا پاس اظ نهابزُ
شسى حساوثط تب  30ضٍظ لجل اظ تبضيد تشىيل جلسِ هجوع عوَهي عبزي سب ًِ ثطاي ضسيسگي ثِ ثبظضس /ثبظضسبى
تسلين ًوَزُ ٍ عالٍُ ثطنى ّط سِ هبُ يىجبض تطاظ نظهبيشي حسبثْبي تعبًٍي ضا ّوطاُ ثب تجعيِ ٍ تحليل ـعبليات ساِ
هبِّ تعبًٍي تْيِ ٍ زض اذتيبض ثبظضس /ثبظضسبى لطاض زّاس ٍ ًسارِ اي اظ نًْاب ضا ًياع ثاِ ٍظاضت تعابٍى ،وابض ٍ ضـابُ
اجتوبعي ٍ اعؼبء اضسبل زاضز
هـاده  42ـ ّط يه اظ اعؼبء زض طَضت هشبّسُ ًمض يب ترلؿ زض ازاضُ اهَض تعبًٍي هي تَاًاسگعاض

ٍ ياب شاىبيت

ذَز ضا ثِ ثبظضس يب ثبظضسبى اعالم ًوبيس ٍ زض طَضت عسم اذص ًتيجِ ٍ ثبلي ثَزى ثِ شىبيت ثب ٍظاضت تعبٍى ،وابض ٍ
ضـبُ اجتوبعي هىبتجِ وٌس .
ّيأت هسيط ُ هىلؿ ثِ اجطاي ًظط ٍظاضت هعثَض وِ ثِ ؿَض وتجي ٍ ضسوي اثالغ هي شَز ذَاّس ثَز .

رئيس مجمع

منشي مجمع

هسيطاى تعبًٍي هَظفٌس ثب وبضشٌبسبى  ،حسبثطس يب حسبثطسبى هٌترت ٍظاضت تعبٍى ،وبض ٍ ضـبُ اجتوابعي ّوىابضي
ًوبيٌس ٍ وليِ اسٌبز ٍ هساضن هَضز ًيبظ ضا زض اذتيبضشبى لطاض زٌّس .
هـاده  43ـ زض تْيِ ٍ تٌظين اسٌبز حسبثساضي ٍ زـبتط لبًًَي ٍ طَضتْبي هبلي  ،ضعبيت لَاًيي ٍ هَاظيي ضٍشْبي
هتساٍل ٍ لبثل لجَل ٍ لَاًيي ٍ همطضات جبضي العاهي است .
هـاده  44ـ ّسايب ٍ ووىْبي ثالعَع زض طَضتيىِ اظ ؿطؾ اعـبء وٌٌسُ ثطاي هظطؾ ذبطي تعييي ًشسُ ثبشس اگط
ًمسي ثبشس ثِ حسبة زضنهس ٍ اگط ؼيط ًمسي ثبشس تمَين ٍ ثِ حسبة زضنهس هٌظَض ذَاّس شس .
هـاده  45ـ اـتتبح ّط ًَ حسبة ًعز ثبًىْب  ،ثبًه تَسعِ تعبٍى ٍ سبيط هؤسسبت اعتجبضي پس اظ تظاَيت ّياأت
هسيطُ ثب اهؼبّبي هجبظ هعطـي شسُ اظ ؿطؾ ّيأت هسيطُ اهىبى پصيط ذَاّس ثَز .
هـاده  -46سَز ذبلض تعبًٍي زض ّط سبل هبلي ثِ تطتيت ظيط تمسين هي شَز :
 -1اظ حسالل  5زضطس ثِ ثب ثب تظَيت هجوع عوَهي عبزي ثِ عٌَاى شذيطُ لبًًَي هٌظَض هي شَز .
 -2حساوثط  5زضطس اظ سَز ذبلض ثِ عٌَاى اًسٍذتِ احتيبؿي ثِ پيشٌْبز ّيأت هسيطُ ٍ تظاَيت هجواع عواَهي
عبزي ثِ حسبة هطثَؿِ هٌظَض هي گطزز ٍ ًحَُ هظطؾ نى ثب تظَيت هجوع عوَهي عبزي است .
 -3زضطسي اظ سَز جْت پبزا ثِ اعؼبء ،وبضوٌبى  ،هسيطاى ٍ ثبظضسبى ثِ پيشٌْبز ّيأت هسيطُ ٍ تظاَيت هجواع
عوَهي عبزي ترظيض زازُ هي شَز .
 -4پس اظ ٍػع ٍجَُ ـَق ثبليوبًسُ سَز ذبلض …………….………………………..…..تمسين هي گطزز .
تبصره  1ـ شذيطُ لبًًَي تب ظهبًي وِ هجلػ ول شذيطُ حبطل اظ زضنهسّبي هاصوَض ثاِ هياعاى ياه چْابضم هعاسل
سطهبيِ سِ سبل اذيط تعبًٍي ًطسيسُ ثبشس العاهي است .
تبصره  2ـ تعبًٍي هي تَاًس ثب تظَيت هجوع عوَهي عبزي تب حساوثط ياه زٍم شذياطُ لابًًَي ضا جْات اـاعايش
سطهبيِ ذَز ثِ وبض ثطز  .استفبزُ هجسز اظ ثبليوبًسُ نى جْت اـعايش سطهبيِ هجبظ ًيست .
تبصره  3ـ ّيأت هسيطُ هي تَاًس اظ هحل اًسٍذتِ احتيبؿي ثب تظَيت هجوع عوَهي عبزي هجلؽي ضا ثاطاي اًجابم
اهَض ذيطيِ ٍ عبم الوٌفعِ ترظيض زّس .
فصل پنجـن  :هقررات هختلف
هـاده  47ـ ّط يه اظ زستگبّْب  ،شطوتْب ٍ هؤسسبت هَػَ هبزُ  17لبًَى ثرش تعبًٍي وِ ثاسٍى عؼاَيت زض
تعبًٍي هشبضوت يب سطهبيِ گصاضي وطزُ ثبشٌس هي تَاًٌس ًوبيٌسُ اي ثطاي ًظابضت زض تعابًٍي ٍ حؼاَض زض جلسابت
هجبهع عوَهي ّيأت هسيطُ ثِ عٌَاى ًبظط زاشتِ ثبشٌس .
هـاده  48ـ اًحالل  ،ازؼبم يب تؽييط هَازي اظ اسبسٌبهِ تعبًٍي وِ هؽبيط شطٍؽ ٍ لطاضزازّبي هٌمعسُ ثب هٌبثع تأهيي
وٌٌسُ اعتجبض ٍ ووه هبلي ٍ اهىبًبت هرتلؿ ٍ سطهبيِ گصاضي ٍ هشبضوت ثبشس هَوَل ثاِ هَاـمات هطاجاع هاصوَض
ذَاّس ثَز .
هـاده  49ـ زض طَضتيىِ هجوع عوَهي ـَق العبزُ تؽييط ثعؼي اظ هَاز اسبسٌبهِ ضا تظَيت وٌس زض طاَضت تأيياس
ٍظاضت تعبٍى ،وبض ٍ ضـبُ اجتوبعي ( اظ جْت اًـجبق ثب لبًَى ثرش تعبًٍي ) هعتجط ذَاّس ثَز .
هـاده  51ـ وليِ اهَالي وِ اظ هٌبثع عوَهي زٍلتي ٍ ثبًىْب زض اذتيبض تعبًٍي لطاض گطـتِ ثب اًحالل نى ثبيس هساتطز
شَز .
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هـاده  51ـ ازؼبم تعبًٍي يب اًحالل نى تبثع ػَاثؾ همطض زض لبًَى ثرش تعبًٍي ٍ نييي ًبهِ ّبي اجطائي هطثَؽ هي
ثبشس .
هـاده  52ـ زض طَضت ثطٍظ اذتالؾ ثيي تعبًٍي ٍ اعؼبي نى ٍ يب ثيي تعبًٍي ٍ سبيط شطوتْبي تعابًٍي ثاب هَػاَ
ـعبليت هشبثِ  ،هَػَ اذتالؾ ثطاي زاٍضي ثِ طَضت وسذساهٌشي ثِ اتحبزيِ هطثَؽ اضجب ذَاّس شاس ٍ چٌبًچاِ
ثيي تعبًٍي ٍ اتحبزيِ شيطثؾ نى  ،اذتالـي ثطٍظ ًوبيس  ،هَػَ اذتالؾ ثِ اتابق تعابٍى هطثَؿاِ جْات زاٍضي ( ثاِ
طَضت وسذساهٌشي ) اضجب هي شَز .
تجظطُ  :1زض طَضت ثطٍظ اذتالؾ ثيي تعبًٍي ٍ سبيط تعبًٍيّبيي وِ هَػَ ـعبليت نًْب هشبثِ ًجبشاس ،اتابق تعابٍى
هطجع زاٍضي (ثِ طَضت وسذسا هٌشي) ذَاّس ثَز.
تجظطُ  :2هَػَ اذتالؾ زض اهَض حطـِاي ثيي اشربص حمَلي ثرش تعبًٍي ثب سبيط اشربص حميمي ٍ حماَلي ثاِ
هطوع زاٍضي اتبق تعبٍى جْت زاٍضي ثِ طَضت وسذسا هٌشي اضجب شَز.
ايي اسبسٌبهِ زض  52هبزُ ٍ… .………….تجظطُ زض هجوع عوَهي ……… .………….….هَضخ ……… .………….ثِ
تظَيت ضسيس ٍ نًچِ زض نى پيش ثيٌي ًشسُ تبثع لبًَى ثرش تعبًٍي التظبز جوَْضي اسالهي  ،لابًَى شاطوتْبي
تعبًٍي ( زض هَاضزيىِ ثِ لَت ذَز ثبلي است )  ،نييي ًبهِ ّب ٍ زستَضالعولْبي لبًًَي ٍ لطاضزازّابي هٌعماسُ ثايي
شطوت ٍ اعؼبء ٍ يب هؤسسبت ؿطؾ لطزاز هي ثبشس .
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