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فصل اول :كليبت
مـبده  1ـ ًبم ضشًت تؼبًٍي…………………………………………………………………………… ٍ ًَع آى
تَليذي ـ تَصيؼي است ًِ دس ايي اسبسٌبهِ ثِ اختػبس تعبوني ًبهيذُ هي ضَد .
مـبده 2ـ اهداف تعبوني :

1ـ ايدبد ٍ توَيت اًذيطِ ٍ تلٌش تؼبٍى دس اًدبم كؼبليتْبي اهتػبدي ٍ اختوبػي دس خبهؼِ سٍستبيي
 2ـ ضٌبسبيي اهٌبًبت ٍ هضايبي ًسجي اهتػبدي سٍستب ثِ هٌظَس ثسيح ػوَهي سٍستبئيبى ثشاي ثْشُ هٌذي ثْتش ٍ ثيطـتش
دس صهيٌِ ّبي اهتػبدي  ،اختوبػي ٍ كشٌّگي .
3ـ استلبدُ ثْيٌِ اص اهٌبً بت ٍ هبثليتْبي هَخَد دس سكح سٍستب دس خْت سضذ دسآهذ سـشاًِ سٍسـتبئيبى اص قشيـن ايدـبد
اضتـبل هَلذ ٍ پَيب دس حيكِ قشحْبي غٌؼتي ً ،طبٍسصي ٍ خذهبتي .
 4ـ تَصيغ ػبدالًِ هٌبثغ ٍ اهٌبًبت دس هسيش سضذ ٍ تَسؼِ سٍستب اص قشين سبصهبًذّي ٍ ايدبد تطٌلْبي تؼبًٍي ثِ هٌظَس
تؼوين ٍ گستشش ػذالت اختوبػي .
 5ـ ايدبد صهيٌِ ّبي هسبػذ ثشاي آهَصضْبي كٌي ٍ حشكِ اي دس سكح سٍستب .
 6ـ كشاّن ًوَدى ًيشٍي هتخػع هَسد ًيبص سٍستب ثشاي پبسخگَيي ثِ ًيبصّبي هٌكوِ اي .
 7ـ ايدبد اضتـبل گستشدُ دس سٍستب ثشاي خلَگيشي اص هْبخشت سٍستبئيبى ثِ ضْشّب .
 8ـ ايدبد اهٌبًبت آهَصضي  ،كشٌّگي ٌّ ،شي  ،سكبّي ٍ ...هَسد ًيبص سٍستبئيبى .
 9ـ تخػػي تش ًوَدى كؼبليتْبي سٍستبئيبى دس صهيٌِ ّبي هختلق غٌؼتي ً ،طبٍسصي ٍ خذهبتي .
 10ـ استلبدُ ثْيٌِ اص سشهبيِ ّبي اًذى سٍستبئيبى ثشاي اخشاي قشحْبي تَليذي ٍ تَصيؼي ٍ كـشاّن ًوـَدى صهيٌـِ
ّبي هسبػذ ثشاي پشداخت تسْيالت اػتجبسي .
 11ـ ًوي دس خْت سضذ ٍ استؼذاد سٍستبئيبى ٍ توَيت ٍ تؼوين اهش هطبسًت سٍستبئيبى دس اداسُ اهـَس سٍسـتب ٍ ًـبّص
تػذي دٍلت .
 12ـ ًوي ثِ دستگبّْب ٍ هؤسسبت دٍلتي ٍ ػوَهي دس تْيِ قشحْب ٍ ثشًبهِ ّبي هَسد ًيبص سٍستب ٍ اخشاي قشحْـب ٍ
ثشًبهِ ّبي ػوشاًي دٍلت دس سٍستب .
 -13تشٍيح ٍ تحٌين هطبسًت ّ ،وٌبسي ٍ تؼبٍى ػوَهي
 -14تأهيي ًيبصّبي هطتشى اهتػبدي  ،اختوبػي ٍ كشٌّگي اػؿبء ٍ ًوي ثِ تحون ػذالت اختوبػي
مبده 3ـ موضوع فعبليت:

ثب استلبدُ اص سشهبيِ ٍ ًيشٍي ًبس  ،هْبست ٍ تخػع اػؿبء .
ـ اًدبم سبيش كؼبليتْبي هشتجف ثب اّذاف ضشًت .
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تجػشُ 1ـ ضشًت هي تَاًذ ثشاي اخشاي قشح هػَة ٍ هَاسد هٌذسج دس ثبال ثب سػبيت هوشسات ٍ اسبسـٌبهِ ٍ هشاسدادّـبي
هٌؼوذُ  ،اص سشهبيِ ٍ رخبيش هَخَد  ،اػتجبسات ٍ سشهبيِ گزاسيْبي ثخطْبي دٍلتي  ،ػوَهي  ،تؼـبًٍي غـٌذٍم تؼـبٍى
ٍاضخبظ حويوي ٍ حوَهي ديگش ٍ ّذايبي ًوذي ٍ خٌسي اكشاد ٍ هؤسسبت استلبدُ ًوَدُ ٍ اهذام ثـِ اخـز اػتجـبسات ٍ
تسْيالت ثبًٌي ًوبيذ.
تجػشُ  2ـ دسغَستي ًِ اص قشين اسگبى دٍلتي ٍ يب ػوَهي ريشثف  ،ؾَاثف ٍ هوشسات دس صهيٌِ ًَع ٍ ًحَُ ًبس ٍ اضتـبل
ٍ ،سبيل ٍ تدْيضات  ،تأسيسبت ٍ اهبًي هَسد ًيبص كؼبليت هبًًَي ضشًت ٍ سبيش هَاسد هشثَـ ٍؾغ ضذُ ثبضذ  ،ضـشًت
هٌلق ثِ سػبيت آًْبست .
تجػشُ  3ـ ضشًت هي تَاًذ ٍسبيل  ،تدْيضات  ،هبضيي آالت  ،تأسيسبت  ،اًجبسّب ٍ ًبسگبّْب ٍ ديگش ًيبصهٌذيْبي خَد سا
ثِ قشين هوتؿي ٍ هوشٍى ثِ غشكِ تأهيي ًوَدُ ٍ دس خْت تحون اّذاف ضشًت دس هؤسسبت تَليذي  ،تؼبًٍي ٍ ديگش
ًْبدّبي اهتػبدي سشهبيِ گزاسي ًٌذ ٍ يب اهذام ثِ خشيذ سْبم ًبسخبًدبت ٍ هؤسسبت دٍلتي ٍ ؿيش دٍلتي ًوبيذ .
تجػـشُ  4ـ ضشًت هٌلق است دس خْت استوبء داًص ٍ هْبستْبي كٌي ٍ حشكِ اي اػؿبء ثب دستگبّْب ٍ هؤسسبت ريشثف
ّوٌبسي ًوَدُ ٍ هَخجبت ضشًت ّيأت هذيشُ  ،هذيشػبهل ثبصسس /ثبصسسبى ٍ ديگش اػؿبء سا دس دٍسُ ّبي آهَصضي ٍ
تخػػي هشثَـ كشاّن ًوبيذ .
هـبدُ  4ـ حَصُ ػوليبت تؼبًٍي …………………… ……………………………………………….هي ثبضذ .
هـبدُ  5ـ هذت تؼبًٍي اص تبسيخ ثجت …………………………………………………………………… است .
هــبدُ  6ـ هشًـض اغـلي ػوليـبت تؼـبًٍي ………ً ٍ ………………………………………………..………..طــبًي
آى …………………………………………… ………………………………………………………………..است
ػٌـذ
ّيأت هذيشُ هي تَاًذ اهذام ثِ ايدبد ضؼت ٍ دكبتش ًوبيٌذگي دس سبيش ًوبـ ٍ خـبسج اص ًطـَس ًوـَدُ ٍ يـب
االهتؿبء دس هَسد تـييش آى اهذام ًوبيذ  ،دس ايي غَست هي ثبيست هَؾَع سا ثِ هشخغ ثجت تؼبًٍي اػالم تـب ًسـجت ثـِ
ثجت آگْي آى دس سٍصًبهِ سسوي خوَْسي اسالهي ايشاى اهذام گشدد  .يي ًسخِ اص آگْي هزًَس ًيض تَسف ّيأت هذيشُ
ثبيذ حست هَسد ثِ ٍصاست تؼبٍى ٍ يب اداسُ ًل تؼبٍى استبى هحل هشًض اغلي تؼبًٍي اسسبل گشدد .
هـــبدُ  7ـ ســشهبيِ اٍليــِ تؼــبًٍي هجلــؾ …………………………………………………………… سيــبل اســت ًــِ
ثِ………………… سْن…………………………………………………… سيبلي  ،هٌوسن گشديـذُ اسـت ًـِ هجلـؾ
……………………………………………………………………… سيبل آى ًوـذا تَسـف اػؿـبء پشداخـت گشديـذُ
ٍ هجلؾ …………………………………………… سيبل آى تَسف …………………………………………تـأهيي ٍ
هؼبدل …………………………………………………… سيبل ًيض ثػَست آٍسدُ ؿيش ًوذي تَسف اػؿبء توَين ٍ ثِ
تؼبًٍي تسلين ٍ /هبثوي دس تؼْذ آًْب هي ثبضذ .
هــبدُ  8ـ ّش يي اص اػؿبي تؼبًٍي ثبيذ حذاهل هؼبدل يي سَم هجلؾ اسوي سْبهي سا ًِ خشيذاسي ًوَدُ اًـذ دس هَهـغ
تأسيس تؼبًٍي پشداخت ًٌٌذ.
تجػشُ ـ اػؿبء هٌللٌذ ظشف هذتي ًِ هدوغ ػوَهي ػبدي تؼييي هي ًٌذ ٍ اص دٍ سبل تدبٍص ًخَاّذ ًشد هجلؾ پشداخت
ًطذُ سْبم خَد سا تأديِ ًوبيٌذ.
هـبدُ  9ـ تؼذاد سْبم اػؿبء ثشاثش است هگش ايٌٌِ هدوغ ػوَهي ػبدي تػَيت ًوبيذًِ ثؼؿي اص اػؿبء سـْبم ثيطـتشي
خشيذاسي ًوبيٌذ .دس ّش حبل حذاًثشسْن خشيذاسي ّش ػؿَ اص  %15دسغذ ًل سْبم ًجبيذ تدبٍص ًٌذ .
هـبدُ  10ـ سْبم تؼبًٍ ي ثب ًبم ٍ ؿيش هبثل توسين است ٍ اًتوبل آى ثِ اػؿبء يب هتوبؾيبى ٍاخذ ضشايف خذيـذ ثـب هَاكوـت
ّيأت هذيشُ ٍ ثب سػبيت سوق هَؾَع هبدُ  9هدبص هي ثبضذ .
هـبدُ  11ـ تؼبًٍي ظشف هذت يٌسبل اص تبسيخ ثجت يب اكضايص سشهبيِ  ،حست هَسد ثِ ّش يي اص سـْبهذاساى ثـِ هيـضاى
سْبهي ًِ خشيذاسي ًشدُ اًذ ٍسهِ سْن غبدس ٍ تحَيل خَاّذ ًوَد.
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تجػشُ  1ـ ٍسهِ سْن ثبيذ هتحذالطٌل  ،چبپي  ٍ ،داساي ضوبسُ تشتيت ثَدُ ٍ ًبم تؼبًٍي ٍ ضوبسُ ثجت آى ٍ هجلؾ اسـوي
ّش سْن  ،تؼذاد سْبهي ًِ ّش ٍسهِ ًوبيٌذُ آى است دس آى دسج ٍ ثِ اهؿبي هذيشػبهل ٍ يـي ًلـش اص اػؿـبي ّيئـت
هذيشُ ًِ داساي اهؿبي هدبص است ثشسذ  ،هبدام ًِ اٍسام سْبم غبدس ًطذُ تؼبًٍي ثبيذ ثِ سْبهذاساى گَاّيٌبهِ هَهـت
سْن ًِ هؼشف تؼذاد ٍ هجلؾ اسوي ٍ هجلؾ پشداخت ضذُ است تحَيل ًوبيذ .
تجػشُ  2ـ ًبم ٍ ًطبًي ٍ تؼذاد سْن ّش يي اص سْبهذاساى ٍ هَاسد ًول ٍ اًتوبل آى ثبيذ دس دكتش سـْبم تؼـبًٍي ثـِ ثجـت
ثشسذ .
كػل دٍم ـ هوشسات هشثَـ ثِ ػؿَيت

هـبدُ  12ـ ػؿَيت دس تؼبًٍي ثشاي ًليِ ٍاخذيي ضشايف اػن اص اضخبظ حويوي ٍ يب حوَهي ؿيش دٍلتي ًِ ًيبص ثِ خذهبت
تؼبًٍي داضتِ ثبضٌذ آصاد است :
الق ـ ضشايف ػوَهي :

 1ـ تبثؼيت خوَْسي اسالهي ايشاى
 2ـ ػذم هوٌَػيت هبًًَي ٍ حدش
 3ـ ػذم ػؿَيت ّوضهبى دس تؼبًٍي هطبثِ
 4ـ دسخَاست ًتجي ػؿَيت ٍ تؼْذ سػبيت هوشسات اسبسٌبهِ ٍ خشيذ حذاهل …………… سْن اص سْبم تؼبًٍي
ة ـ ضشايف اختػبغي :

تجػشُ ـ احشاص ضشايف ػؿَيت ّش هتوبؾي ثؼْذُ ّيأت هذيشُ است ؾوي ايٌٌِ ّيچگًَِ تجؼيؽ يـب هحـذٍديتي ثـشاي
ػؿَيت ًجبيذ ٍخَد داضتِ ثبضذ هگش ثِ سجت ػذم ًلبيت اهٌبًبت ٍ ظشكيـت تؼـبًٍي ّيـأت هـذيشُ هٌلـق اسـت دس
هَاسديٌِ هتوبؾيبى كبهذ ّشيي اص ضشايف هزًَس ثبضٌذ دسخَاست ػؿَيت آًْب سا سدًٌذ .
هـبدُ  13ـ هسؤٍليت هبلي اػؿبء دس تؼبًٍي هحذٍد ثِ هيضاى سْن آًبى هي ثبضذ هگش آًٌـِ دس هـشاسداد تشتيـت ديگـشي
ضشـ ضذُ ثبضذ .
تجػشُ ـ هسؤٍليت دستگبّْبي ػوَهي تأهيي ًٌٌذُ سشهبيِ تؼبًٍي ( هَؾَع هبدُ  17هبًَى ) ثِ هيضاى سشهبيِ هتؼلـن
ثِ آًبى هي ثبضذ هگش دس هشاسداد تشتيت ديگشي ضشـ ضذُ ثبضذ .
هـبدُ  14ـ ًليِ اػؿبء ه ٌللٌذ ثِ ٍظبيق ٍ هسؤٍليتْبيي ًِ دس حذٍد هَاًيي ٍ هوشسات تؼْذ ًشدُ اًذ ػول ًٌٌذ .
هـبدُ  15ـ تؼبًٍي هي تَاًذ تَسف ّيأت هذيشُ قلت خَد سا اص ػؿَ ( ٍ يب سْبهذاس ) ثب اخكبس ًتجـي هكبلجـِ ًوبيـذ ٍ دس
غَست ٍغَل ًطذى ٍ سپشي ضذى  30سٍص اص تبسيخ اخكبسًبهِ  ،اص ًل هكبلجبت ٍي اص تؼبًٍي ٍ دسغَست ػذم تٌبكَ اص
ثْبي سْبم ٍي پشداخت ًٌذ ٍ ّشگبُ هجلؾ هزًَس ًلبيت ًٌٌذ تؼبًٍي ثشاي ٍغَل هبصاد قلت خَد ثـِ ثـذٌّبس هشاخؼـِ
خَاّذ ًشد .
هـبدُ  16ـ خشٍج ػؿَ اص تؼبًٍي  ،اختيبسي است ٍ ًوي تَاى آى سا هٌغ ًشد .
تجػشُ  1ـ دسغَستي ًِ خشٍج اختيبسي ػؿَ هَخت ؾشسي ثشاي تؼبًٍي ثبضذ ٍي هلضم ثِ خجشاى است .
تجػشُ  2ـ ّيأت هذيشُ هَظق است هجال اػؿبي هتخػع تؼبًٍي سا ضٌبسـبيي ٍ هشاتـت سا ثـِ آًْـب اػـالم ًوبيـذ دس
ايٌػَست ايٌگًَِ اػؿبء ( اػؿبء هتخػع ) حذاهل  6هبُ هجل اص استؼلبء اص ػؿَيت ثبيذ هشاتت سا ًتجب ثِ ّيأت هـذيشُ
اقالع دٌّذ .

هـبدُ  17ـ دس هَاسد صيش ػؿَ اص تؼبًٍي اخشاج هي ضَد :
 1ـ اص دست دادى ّشيي اص ضشايف ػوَهي ٍ اختػبغي ػؿَيت هوشس دس ايي اسبسٌبهِ ثِ استٌبدگضاسش هٌتَة هشاخغ
ريشثف .
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 2ـ ػذم سػبيت هوشسات اسبسٌبهِ ٍ سبيش تؼْذات هبًًَي پس اص دٍ اخكبس ًتجي تَسف ّيأت هذيشُ ثِ كبغلِ  15سٍص ٍ
گزضتي  15سٍص اص تبسيخ اخكبس دٍم .
 3ـ استٌبة اػوبلي ًِ هَخت صيبى هبدي تؼبًٍي ضَد ٍ ٍي ًتَاًذ ظشف هـذت يٌسـبل آى سا خجـشاى ًوبيـذ يـب اًدـبم
اػوبلي ًِ ثِ حيثيت ٍ اػتجبس تؼبًٍي لكوِ ٍاسد ًٌذ ٍ يب ثب آى سهبثتي ًبسبلن ًوبيذ .
تجػشُ ـ تطخيع هَاسد كَم ثٌب ثِ پيطٌْبد ّيأت هذيشُ يب ثبصسسبى ٍ تػَيت هدوغ ػوَهي ػبدي خَاّذ ثَد .
هـــبدُ  18ـ دسغــَست لـــَ ػؿــَيت ثــِ ســجت كــَت  ،اســتؼلبء  ،اًحــالل ٍ اخــشاج  ،اسصش ســْبم ٍي ثشاســبس
…………………………………… هحبسجِ ٍ پس اص هٌظـَس ًوـَدى سـبيش هكبلجـبت ٍي ثـِ ديـَى تؼـبًٍي تجـذيل
هي ضَد ٍ پس اص ًسش ثذّي ٍي ثِ تؼبًٍي  ،ثِ اٍ يب ٍسثِ اش ظشف هذت سِ هبُ پشداخت ٍ تسَيِ حسبة خَاّذ ضذ .
تجػشُ ـ دس غَستي ًِ ٍسثِ توبؾب ًوبيٌذ ًِ سْن ػؿَ هتَكي اص ػيي اهَال تؼبًٍي پشداخت ضَد ٍ تشاؾي يـب هػـبلحِ
هوٌي ًجبضذ چٌبًچِ ػيي  ،هبثل ٍاگزاسي ثَدُ ٍ ثِ تطخيع ّيأت هذيشُ هَخت اخالل ٍ ؾـشس كـبحص ثـِ اػؿـبء ٍ
تؼبًٍي ًگشدد آى هسوت اص اهَال  ،تسلين ٍسثِ هي ضَد .
هـبدُ  19ـ دسغَست كَت ػؿَ ٍ ،سثِ ٍي ًِ ٍاخذ ضشايف ػؿَيت ثب سػبيت تجػشُ هبدُ  12ايي اسبسٌبهِ ثبضٌذ  ،ػؿَ
ضٌبختِ هي ضًَذ ٍ دسغَست تؼذد ثبيستي هبثِ التلبٍت اكضايص سْن ًبضي اص تؼذد خَد سا ثِ تؼبًٍي ثپشداصًذ  ،اهـب اگـش
ًتجب اػالم ًوبيٌذ ًِ هبيل ثِ ػؿَيت دس تؼبًٍي ًيستٌذ ٍ يب ّيچٌذام ٍاخذ ضشايف ًجبضٌذ  ،ػؿَيت لـَ هي گشدد .
تجػـشُ ـ اگش تؼذاد ٍسثِ ثيص اص ظشكيت تؼبًٍي ثبضذ  ،يي يب چٌذ ًلش ثِ تؼذاد هَسد ًيبص تؼبًٍي ثب تَاكن سبيش ٍساث ٍ ثـِ
تطخيع ّيأت هذيشُ ػؿَ تؼبًٍي ضٌبختِ هي ضًَذ .

كػل سَم ـ اسًبى تؼبًٍي
هـبدُ  20ـ اسًبى تؼبًٍي ػجبستٌذ اص :
 1ـ هدوغ ػوَهي

 2ـ ّيأت هذيشُ

 3ـ ثبصسس يب ثبصسسبى

ماده 12ـ مجامع عمومي تعاووي به دو صورت تشكيل ميگردد مجمع عمومي عادي ,مجمع عمومي فوق العاده
چگووگي برگزاري مجامع عمومي و ساير مقررات مربوطه مطابق آييهوامه وحوه تشكيل مجامع عمومي موضوع تبصره  3ماده
 33قاوون بخش تعاووي خواهذ بود.

هيئت مديره:
مبدهّ -22يبت هذيشُ هشًت اص ً..........لش ػؿـَ اغـلي ٍ ً...............لـش ػؿـَ ػلـي الجـذل هيجبضـذ ًـِ اص هيـبى
اػؿبءثشاي هذت هذت سِ سبل ثب ساي هخلي ٍ اًثشيت ًسجي آساء اًتخبة هيطًَذ حـبئضيي اًثشيـت ثؼـذ اص اػؿـبء
اغلي ثِ تشتيت ػلي الجذل ضٌبختِ هيضًَذ ٍ اًتخبة هدذد ّش يي اص اػؿبء اغلي ٍ ػلي الجذل حـذاًثش ثـشاي دٍ
ًَثت هتَالي ثالهبًغ است.
دس تؼبًٍي ّبي ثب ًوتش اص  20ػؿَّ ,يئت هذيشُ هشًت اص  3ػؿَ اغلي ٍ  1ػؿَ ػلي الجـذل ٍ دس تؼبًٍيْـبي ثـب
ثيص اص  20ػؿَّ ,يئت هذيشُ هشًت اص  5ػؿَ اغلي ٍ  2ػؿَ ػلي الجذل ثبضذ.
تبصره -1اكشادي ًِ دس ّش يي اص ًَثتّبي هتَالي ثؼذي هَكن ثِ ًست دٍ سَم آساء ًل اػؿبء تؼبًٍي ضـًَذ اص
هوٌَػيت هٌذسج دس ايي هبدُ هستثٌي خَاٌّذ ثَد.
تبصرهّ -2يأت هذيشُ دس اٍليي خلسِ اص هيبى خَد يي ًلش سا ثِػٌَاى سئيس ّيأت هذيشُ يي ًلش سا ثِػٌَاى ًبئت
سئيس ٍ يي ًلش سا ثِػٌَاى هٌطي اًتخبة هيًٌذ.
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تبصره -3دس غَست استؼلبء ،كَت ،هوٌَػيت هبًًَي ٍ يب ؿيجت ؿيشهَخِ هٌشس ّش يي اص اػؿـبي اغـلي ّيـأت
هذيشُ يٌي اص اػؿبي ػلي الجذل ثِ تشتيت آساء ثيطتش ثشاي ثويِ هذت هوشس ثِ خبًطيٌي ٍي دس خلسبت ّيأت هـذيشُ
ضشًت هيًوبيذ .ؿيجت ؿيشهَخِ هٌشس ثِ هَادي اقالم هيضَد ًِ ػؿَ ،ػليسؿن اقـالع اص دػـَت ،ثـذٍى اخـبصُ
هجلي ٍ يب ػزس هَخِ حذاهل دس چْبس خلسِ هتَالي ٍ يب ّطت خلسِ ؿيش هتَالي قي يٌسبل دس خلسبت ّيأت هذيشُ
خبؾش ًطَد.
تبصره -4دس غَست استؼلبي دستِ خوؼي ٍ هجَلي آى تَسف هدبهغ ػوَهي كَمالؼبدُ ،هدوغ ػوَهي ػبدي ثٌبثِ
دػَت ّي أت هذيشُ هستؼلي ٍ يب ٍصاست تؼبٍى ثشاي اًتخبة ّيأت هذيشُ خذيذ تطٌيل خَاّذ ضذ.
تبصره -5دس هَاسديٌِ ّيأت هذيشُ اص اًثشيت هوشس خبسج ضَد ،دس كبغلِ هذت الصم ثشاي اًتخبة ٍ تٌويل اػؿبي
ّيأت هذيشُ ،ثِ ٍصاست تؼبٍى اختيبس دادُ هيضَد ًِ ثِ هٌظَس اداسُ اهَس خبسي تؼبًٍي ،ثشاي خبًطيٌي اضخبغي ًـِ
ثِ يٌي اص داليل كَم دس خلسبت ّيأت هذيشُ ضشًت ًويًٌٌذ اص هيبى اػؿبي تؼبًٍي ،تؼذاد الصم سا هَهتبً ٍ حذاًثش
ثشاي هذت پٌح هبُ هٌػَة ًوبيذ.
مبده -23پس اص اًوؿبي هذت هأهَسيت ّيئت هذيشُ دس غَستيٌِ ّيأت هذيشُ خذيذ اًتخبة ًطـذُ ثبضـذ ّيئـت
هذيشُ هَخَد تب اًتخبة ٍ هجَلي ّيئت هذيشُ خذيذ ًوبًبى ثِ ٍظبيق خَد دس تؼبًٍي اداهِ دادُ ٍ هسئَليت اداسُ اهَس
تؼبًٍي سا ثش ػْذُ خَاّذ داضت.
مبدهّ –24يئت هذيشُ هٌلق است خْت هذيشيت تؼبًٍي ٍ اخشاي تػويوبت هدبهغ ػوَهي ٍ ّيئت هـذيشُ كـشد
ٍاخذ ضشايكي سا اص ثيي اػؿب يب اص خبسج اص تؼبًٍي ،ثشاي هذت دٍ سبل ثِ ػٌَاى هذيشػبهل تؼبًٍي اًتخـبة ًٌـذ ًـِ
صيشًظش ّيئت هذيشُ اًدبم ٍظيلِ ًوبيذٍ .ظبيق ٍ اختيبسات ٍ حوَم ٍ هضايبي هذيشػبهل قجن آئييًبهِاي خَاّذ ثَد
ًِ ثٌب ثِ پيطٌْبد ّيئت هذيشُ ثِ تػَيت هدوغ ػوَهي ػبدي خَاّذ سسيذ.
مبده –25خلسبت ّيئت هذيشُ ّش دٍ ّلتِ يٌجبس دس هَػذ ٍ هحل هؼيٌي ًِ هجالً ثِ تػَيت ّيئت هـذيشُ سسـيذُ
ثب حؿَس ثيص اص ًػق اػؿبي اغلي ّيئت هذيشُ تطٌيل ٍ سسويت هييبثـذ ٍ ثـشاي اتخـبر تػـوين ساي اًثشيـت
اػؿبي حبؾش دس خلسِ ؾشٍسي است .تػويوبت ّيئت هذيشُ دس دكتشي ثِ ًبم دكتش غَستدلسبت ّيئت هذيشُ ثجت
هيگشدد ٍ ثِ اهؿبي اػؿبي حبؾش دس خلسِ هيسسذ.
تبصره– خلسِ كَم الؼبدُ ّيئت هذيشُ ثب دػَت ًتجي سئيس يب ًبئت سئيس ّيئت هذيشُ يب هذيشػبهل ٍ دس غـَست
ػذم دػَت ًتجي آًبى ثب دػَت ًتجي اًثشيت اػؿبي ّيئت هذيشُ تطٌيل هيگشدد.
مبدهّ –26يئت هذيشُ خض دس هَاسدي ًِ ثِ هَخت اسبسٌبهِ اتخـبر تػـوين دسثـبسُ آىّـب دس غـالحيت هدـبهغ
ػوَهي هشاس دادُ ضذُ ،دس سبيش هَاسد ٍ ثشاي تحون اّذاف ،هَؾَع ٍ ػوليبت تؼبًٍي ثـب سػبيـت هـَاًيي ٍ هوـشسات
خبسي ٍ اسبسٌبهِ ٍ هػَثبت هدبهغ ػوَهي ٍ سػبيت غشكِ ٍ غالح تؼبًٍي ٍ اػؿب داساي اختيبسات الصم خْت اداسُ
اهَس تؼبًٍي ثَدُ ٍ هيخولِ ػْذُداس اًدبم ٍظبيق ريل است:
 -1دػَت هدوغ ػوَهي (ػبدي ،كَمالؼبدُ)
 -2اخشاي اسبسٌبهِ ٍ تػويوبت هدبهغ ػوَهي ٍ سبيش هوشسات هشثَـ.
ً -3ػت ٍ ػضل ٍ هجَل استؼلبي هذيشػبهل ٍ ًظبست ثش ػوليبت ٍي ٍ پيطٌْبد حذٍد ٍظبيق ٍ اختيـبسات ٍ هيـضاى
حوَم ٍ هضايبي هذيشػبهل ثِ هدوغ ػوَهي.
 -4هجَل دسخَاست ػؿَيت ٍ اخز تػوين ًسجت ثِ اًتوبل سْبم اػؿب ثِ يٌـذيگش ٍ دسيبكـت اسـتؼلبي ّشيـي اص
اػؿبي ّيئت هذيشُ.
ً -5ظبست ثش هخبسج خبسي ضشًت ٍ سسيذگي ثِ حسبة ّب ٍ اسائِ ثِ ثبصسس  /ثبصسسبى ٍ تسلين ثـِ هَهـغ گـضاسش
هبلي ٍ ٍتشاصًبهِ ثِ هدوغ ػوَهي.
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 -6تْيِ ٍ تٌظين قشحّب ٍ ثشًبهِّب ٍ ثَدخِ ٍ سبيش پيطٌْبدات ٍ اسائِ ثِ هدوغ ػوَهي خْت اتخبر تػوين.
 -7تْيِ ٍ تٌظين دستَسالؼولْبي داخلي تؼبًٍي ٍتوذين آى ثِ هدوغ ػوَهي ثشاي تػَيت.
 -8پيطٌْبد آئييًبهِ حذاهل ٍ حذاًثش حوَم ٍ هضايبي ّيئت هذيشُ ٍ پبداش آًبى ًِ ثبيذ دس چبسچَة ؾَاثف ٍصاست
تؼبٍى ثبضذ ،خْت تػَيت هدوغ ػوَهي ػبدي.
 -9تؼييي ًوبيٌذُ يب ًٍيل دس دادگبُّب ٍ هشاخغ هبًًَي ٍ سبيش سبصهبىّب ثب حن ًٍيل ؿيش.
 -10تؼييي ًوبيٌذُ اص ثيي اػؿبي تؼبًٍي ثشاي حؿَس دس خلسبت هدوغ ػوَهي ضشًتْب ٍ اتحبديِّبيي ًِ تؼبًٍي دس
آىّب هطبسًت داسد.
 -11تؼييي ٍ هؼشكي غبحجبى اهؿبي هدبص (يي يب دًٍلش اص اػؿبي ّيئت هذيشُ ثِ اتلبم هذيشػبهل) ثشاي هشاسدادّب ٍ
اسٌبد تؼْذآٍس تؼبًٍي.
 -12اًدبم سبيش ٍظبيق ٍ تٌبليلي ًِ ثِ هَخت ايي اسبسٌبهِ هستويوبً ٍ يب ثِ اػتجبس تػذي اداسُ اهَس تؼبًٍي ثش ػْذُ
ّيئت هذيشُ گزاسدُ ضذُ است.
مبدهّ –27يئت هذيشُ ًوبيٌذُ هبًًَي تؼبًٍي است ٍ هيتَاًذ هستويوبً ٍ يب ثب ًٍبلت ثب حن تًَيل ،ايي ًوبيٌذگي سا
دس دادگبُّب ٍ هشاخغ هبًًَي ٍ ،سبيش سبصهبىّب اػوبل ًٌذ.
هسئَليت ّيئت هذيشُ دس هوبثل تؼبًٍي هسئَليت ًٍيل دس هوبثل هًَل است.
مبده –28هؼبهالت تؼبًٍي ثب ّش يي اص اػؿب ّيئت هذيشُ ،هذيشػبهل ،ثبصسس  /ثبصسسبى  /تبثغ آئييًبهِاي خَاّـذ
ثَد ًِ دس چبسچَة دستَسالؼول ٍصاست تؼبٍى ثِ تػَيت هدوغ ػوَهي ػبدي تؼبًٍي هيسسذ.
مبدهّ –29يئت هذيشُ ٍظبئق خَد سا ثِ غَست خوؼي اًدبم هيدّذ ٍ ّيچ يي اص اػؿب ّيئت هذيشُ حن ًذاسد اص
اختيبسات ّيبت ،هٌلشداً استلبدُ ًٌذ هگش دس هَاسد خبظ ًِ ًٍبلت يب ًوبيٌذگي ًتجي اص قشف ّيئـت هـذيشُ داضـتِ
ثبضذّ .يئت هذيشُ هيتَاًذ هسوتي اص اختيبسات خَد سا ثب اًثشيت سِ چْبسم آساء ثِ هذيشػبهل تلَيؽ ًٌذ.
مبده –33تحَيل ٍ تحَل ٍ اًتوبل هسئَليت اص ّيئت هذيشُ سبثن ثِ ّيئت هذيشُ ثؼذي ثبيذ ثالكبغلِ ثؼذ اص تبسيخ
هجَلي سوت ّيئت هذيشُ ٍ تبئيذ غحت اًتخبثبت تَسف ٍصاست تؼبٍى غَست گيشد ٍ ًليِ اٍسام ٍ اسـٌبد ٍ دكـبتش ٍ
حسبةّب ٍ هَخَديّبي تؼبًٍي ثِ ّيئت هذيشُ خذيذ ،تحَيل ٍ پس اص ثجت تـييشات دس اداسُ ثجت ضشًتّب تشتيـت
هؼشكي اػؿبّبي هدبص دادُ ضَد.
تبصره -ضشٍع تػذي هطشٍـ ثِ ايي است ًِ دس غَست ػذم "كَت يب هجَل استؼلب يـب ثشًٌـبسي" ّيئـت هـذيشُ
هجلي ،هذت هبهَسيت آىّب  ،خبتوِ يبكتِ ثبضذ .ثؼذ اص هبًًَي ضذى ضشٍع تػذي ،تب صهبًيٌِ تشتيت هؼشكي اهؿـبّبي
هدبص دادُ ًطذُ ّيئت هذيشُ خذيذ هيتَاًذ اختيبسات هحذٍدي سا ثِ ّيئت هذيشُ هجلي تلَيؽ ًٌذ ٍ دس ّش حبل ّش
اهذام ثبيذ ثب تػوين ّيئت هذيشُ خذيذ ثبضذ.
مبده –31هشاتت ًول ٍ اًتوبل ثبيذ دس غَستودلسي هٌؼٌس ٍ ثِ اهؿبي اًثشيت اػؿـبي ّيئـت هـذيشُ سـبثن ٍ
اػؿبي ّيئت هذيشُ خذيذ ٍ ثبصسس  /ثبصسسبى  /ضشًت ثشسذ .غَستودلس هزًَس ثبيذ خضٍ اسٌبد ضشًت ًگْـذاسي
ضَد.
تبصره– دس غَستيٌِ اػؿبي ّيئت هذيشُ هجلي اهذام ثِ تحَيل ًٌوبيٌذ ثِ ػٌَاى هتػشف ؿيشهدبص دس اهَال ؿيش ٍ
خيبًت دس اهبًت تحت تؼويت هشاس هيگيشًذ.
مبده –32استؼلبي ّش يي اص اػؿبي ّيئت هذيشُ تب تؼييي ػؿَ خذيذ ٍ هجَلي سوت آى ساكغ هسئَليت ًسجت ثِ
ٍظبيق ًخَاّذ ثَد.
مبدهّ –33يچيي اص اػؿبي ّيئت هذيشُ يب ثبصسس  /ثبصسسبى  /يب هذيشػبهل تؼبًٍي ًويتَاًذ سـوت ثبصسسـي يـب
هذيشيت ػبهل ٍ يب ػؿَيت ّيئت هذيشُ ضشًت تؼبًٍي ديگشي سا ثب هَؾَع ٍ كؼبليت هطبثِ هجَل ًٌذ.
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مبدهً –34خستيي ّيئت هذيشُ تؼبًٍي هَظق است ظشف يٌوبُ اص تبسيخ خلسِ هدوغ ػوَهي ػبدي ثـشاي ثجـت
تؼبًٍي دس هشاخغ ريػالحيت اهذام ًٌذ.
مبده –35داٍقلجبى ػؿَيت دس ّيئت هذيشُ ٍ يب ثبصسسي ٍ يب هذيشيت ػبهل تؼبًٍي ثبيذ ٍاخذ ضشايف صيش ثبضٌذ.
 -1تبثؼيت خوَْسي اسالهي ايشاى.
 -2ايوبى ٍ تؼْذ ػولي ثِ اسالم "دس تؼبًٍيْبي هتطٌل اص اهليتْبي ديٌي ضـٌبختِ ضـذُ دس هـبًَى اسبسـي ،تؼْـذ
ػولي ثِ ديي خَد"
 -3داساثَدى اقالػبت يب تدشثِ الصم ثشاي اًدبم ٍظبيق هتٌبست ثب آى تؼبًٍي.
 -4ػذم هوٌَػيت هبًًَي ٍ حدش.
 -5ػذم ػؿَيت دس گشٍُّبي هحبسة ٍ ػذم استٌبة خشائن ثش ؾذ اهٌيت ٍ خؼل اسٌبد.
 -6ػذم سبثوِ هحٌَهيت استطبء ،اختالسً ،الّجشداسي ،خيبًت دس اهبًت ،تذليس ،تػشف ؿيشهبًًَي دس اهَال دٍلتي
ٍ ٍسضٌستگي ثِ توػيش.
ببزرسي
مبده – –36هدوغ ػوَهي ػبدي ......اص اضخبظ حويوي يب حوَهي سا ثشاي هذت يي سبل هبلي ثِ ػٌَاى ثبصسس /
ثبصسسبى /اًتخبة هيٌٌذ،اًتخبة هدذد آًبى ثالهبًغ است
( دستؼبًٍي ثب ًوتش اص  20ػؿَ يي ًلش ثبصسس ٍ دستؼبًٍيّبي ثب ثيص اص  20ػؿَ ً 3لش ثبصسس ٍ ثـِ ّوـبى تؼـذاد
ػلي الجذل اًتخبة هي ضَد)
تبصره –1دس غَست كَت يب هوٌَػيت هبًًَي ٍ يب استؼلبي ثبصسس  /ثبصسسبى  /اغليّ ،يئت هذيشُ هٌلـق اسـت
ظشف دُ سٍص ثبصسس  /ثبصسسبى  /ػليالجذل سا ثِ تشتيت آساء ثيطتش ثشاي ثويِ هذت دػَت ًوبيذ.
تبصره –2حنالضحوِ ٍ پبداش ثبصسسبى ثب تػَيت هدوغ ػوَهي تؼييي هيگشدد.
تبصره –3تب صهبًي ًِ ثبصسس  /ثبصسسبى  /خذيذ اًتخبة ٍ هجَلي سوت ًٌشدُاًذ ثبصسس  /ثبصسسبى  /هجلي ًوبًبى
هسئَليت ثبصسسي سا ثِ ػْذُ داسًذ.
مبدهٍ –37ظبيق ثبصسسبى تؼبًٍي ثِ ضشح صيش است:
ً -1ظبست هستوش ثش اًكجبم ًحَُ اداسُ اهَس تؼبًٍي ٍ ػوليبت ٍ هؼبهالت اًدبم ضذُ ثب اسبسٌبهِ ٍ هَاًيي ٍ هوشسات
ٍ دستَسالؼولّبي هشثَقِ.
 -2سسيذگي ثِ حسبةّب ،دكبتش ،اسٌبد – غَستّبي هبلي اص هجيل تشاصًبهِ ٍ حسبةّبي ػولٌـشد ٍ سـَد ٍ صيـبى،
ثَدخِ پيطٌْبدي ٍ گضاسضبت ّيئت هذيشُ ،هدوغ ػوَهي ،ضخػبً ٍ يب دس غَست لضٍم ثب استلبدُ اص ًبسضٌبس ًِ
دس ايي غَست پشداخت ّضيٌِ ًبسضٌبس ثب تػَيت هدوغ ػوَهي ثش ػْذُ تؼبًٍي خَاّذ ثَد.
 -3سسيذگي ثِ ضٌبيبت اػؿبء ٍ اسائِ گضاسش ثِ هدوغ ػوَهي ٍ هشاخغ ريسثف.
 -4تزًش ًتجي تخللبت هَخَد دس ًحَُ اداسُ اهَس تؼبًٍي ثِ ّيئت هذيشُ ٍ هذيشػبهل ٍ توبؾبي سكغ ًوع.
ً -5ظبست ثش اًدبم حسبثشسي ٍ سسيذگي ثِ گضاسشّبي حسبثشسي ٍ گضاسش ًتيدِ سسـيذگي ثـِ هدوـغ ػوـَهي
تؼبًٍي ٍ هشاخغ ريسثف.
تبصره –1ثبصسس هَظق است  /ثبصسسبى هَظلٌذ  /گضاسش خبهؼي ساخغ ثِ ٍؾؼيت تؼبًٍي ثِ هدوغ ػوَهي ػبدي
سبليبًِ تسلين ًٌذ .گضاسش ثبصسس ثبيذ الاهل  10سٍص هجل اص تطٌيل هدوغ ػوـَهي ػـبدي سـبليبًِ خْـت هشاخؼـِ
غبحجبى سْبم دس هشًض تؼبًٍي آهبدُ ثبضذ .دس غَستيٌِ تؼبًٍي ثبصسسبى هتؼذد داضتِ ثبضذ ّشيي هيتَاًذ ثِ تيّبيي
ٍظبيق خَد سا اًدبم دّذ  .ليٌي ًليِ ثبصسسبى ثبيذ گضاسش ٍاحذي تْيِ ًٌٌذ  .دس غـَست ٍخـَد اخـتالفًظـش ثـيي
ثبصسسبى ،هَاسد اختالف ثب رًش دليل دس گضاسش رًش خَاّذ ضذ.
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تبصره –2ثبصسس  /ثبصسسبى  /حن دخبلت هستوين دس اداسُ اهَس تؼبًٍي سا ًذاضتِ ٍلي هيتَاًذ  /هيتَاًٌـذ  /ثـذٍى
حن ساي دس خلسبت ّيئت هذيشُ ضشًت ًٌذ ًٌٌ /ذ ً ٍ /ظشات خَد سا ًسجت ثِ هسبئل خبسي تؼبًٍي اظْبس ًظش داسد
 /داسًذ ./
مبده –38دس غَستيٌِ ّشيي اص ثبصسسبى تطخيع دّذ ًِ ّيئت هذيشُ ٍ يب هذيشػبهل دس اًدـبم ٍظـبيق هحَلـِ
هشتٌت تخللي ضذُ ٍ ثِ تزًشات تشتيت اثش ًويدٌّذ  ،هٌلق است اص ّيئت هذيشُ توبؾبي ثشگضاسي هدوغ ػوـَهي
كَمالؼبدُ ثشاي سسيذگي ثِ گضاسش خَد سا ثٌوبيذ.
مبده –39ثبصسس  /ثبصسسبى ً /سجت ثِ تخللبتي ًِ دس اًدبم ٍظبيق خَد هشتٌت هـيضـَد قجـن هَاػـذ ػوـَهي
هشثَـ ثِ هسئَليت هذًي هسئَل است.
فصل چهارم :هقررات هالي
مبده –43اثتذاي سبل هبلي تؼبًٍي اٍل كشٍسديي هبُ ٍ اًتْبي آى آخش اسلٌذ هبُ ّوبى سبل  /سبل ثؼذ  /خَاّذ ثَد
ثبستثٌبي سبل اٍل تبسيس ًِ اص تبسيخ تطٌيل تب پبيبى اسلٌذهبُ است.
مبدهّ –41يئت هذيشُ هَظق است ًسخِاي اص گضاسشّب ،غَستّـبي هـبلي تـب پبيـبى دٍسُ اص هجيـل تشاصًبهـِ ٍ
حسبةّبي ػولٌشد ٍ سَد ٍ صيبى  ،پيطٌْبد ًحَُ توسين سَد خبلع ٍ ثَدخِ پيطٌْبدي سبل ثؼـذ سا پـس اص آهـبدُ
ضذى حذاًثش تب  30سٍص هجل اصتبسيخ تطٌيل خلسِ هدوغ ػوَهي ػبدي سبالًِ ثشاي سسيذگي ثِ ثبصسس  /ثبصسسبى /
تسلين ًوَدُ ٍ ػالٍُ ثش آى ّش سِ هبُ يٌجبس تشاص آصهبيطي حسبةّبي تؼبًٍي سا ّوشاُ ثب تدضيِ ٍ تحليل كؼبليت سِ
هبِّ تؼبًٍي تْيِ ٍ دس اختيبس ثبصسس  /ثبصسسبى  /هشاس دّذ ٍ ًسخِاي اص آىّب سا ًيض ثِ ٍصاست تؼبٍى اسسبل داسد.
مبدهّ –42شيي اص اػؿب دس غَست هطبّذُ ًوع يب تخلق دس اداسُ اهَس تؼبًٍي هيتَاًذ گضاسش ٍ يب ضٌبيبت خَد
سا ثِ ثبصسس  /ثبصسسبى  /اػالم ًوبيذ ٍ دس غَست ػذم اخز ًتيدِ ٍ ثبهي ثَدى ثش ضٌبيت ،ثـب ٍصاست تؼـبٍى هٌبتجـِ
ًٌذّ .يئت هذيشُ هٌلق ثِ اخشاي ًظش ٍصاست تؼبٍى هضثَس ًِ ثِ قَس ًتجي ٍ سسوي اثالؽ هيضَد خَاّذ ثَد.
هذيشاى تؼبًٍي هَظلٌذ ثب ًبسضٌبسبى ،حسبثشس يب حسبثشسبى هٌتخت ٍصاست تؼبٍى ّوٌبسي ثٌوبيٌذ ٍ ًليِ اسـٌبد ٍ
هذاسى هَسد ًيبص سا دس اختيبسضبى هشاس دٌّذ.
مبده –43دس تْيِ ٍ تٌظين اسٌبد حسبثذاسي ٍ دكبتش هبًًَي ٍ غَستْبي هبلي ،سػبيـت اغـَل ٍ هـَاصيي ،سٍضـْبي
هتذاٍل ٍ هبثل هجَل ٍ هَاًيي ٍ هوشسات خبسي الضاهي است.
مبدهّ -44ذايب ٍ ًوي ّبي ثالػَؼ دس غَستي ًِ اص قشف اػكبء ًٌٌذُ ثشاي هػشف خبغي تؼييي ًطذُ ثبضـذ
اگش ًوذي ثبضذ ثحسبة دسآهذ ٍ اگش ؿيش ًوذي ثبضذ توَين ٍ ثِ حسبة دسآهذ هٌظَس خَاّذ ضذ.
مبده -45اكتتبح ّش ًَع حسبة ًضد ثبًي ّب ،غٌذٍم تؼبٍى ٍ سبيش هؤسسبت اػتجبسي ،پس اص تػَيت ّيأت هذيشُ
ثب اهؿبّبي هدبص هؼشكي ضذُ اص قشف ّيأت هذيشُ اهٌبى پزيش خَاّذ ثَد.
مبده -46سَد خبظ تؼبًٍي دس ّش سبل هبلي ثِ تشتيت صيش توسين هيضَد:
 -1اص حذاهل پٌح دسغذ ثِ ثبال ثب تػَيت هدوغ ػوَم ػبدي ،ثِ ػٌَاى رخيشُ هبًًَي هٌظَس هيضَد.
 -2حذاًثش پٌح دسغذ اص سَد خبلع ثؼٌَاى اًذٍختِ احتيبقي ثِ پيطٌْبدي ّيئت هذيشُ ٍ تػَيت هدوـغ ػوـَهي
ػبدي ثِ حسبة هشثَقِ هٌظَس هيگشدد ٍ ًحَُ هػشف آى ثب تػَيت هدوغ ػوَهي ػبدي.
 -3چْبس دسغذ اص سَد خبلؽ ثؼٌَاى حن تؼبٍى ٍ آهَصش ثِ غٌذٍم تؼبٍى ٍاسيض هيگشدد.
 -4دسغذي اص سَد خْت پبداش ثِ اػؿبءً ،بسًٌبى ،هذيشاى ٍ ثبصسسبى ثِ پيطٌْبد ّيأت هذيشُ ٍ تػـَيت هدوـغ
ػوَهي ػبدي تخػيع دادُ هيضَد.
 -5پس اص ٍؾغ ٍخَُ كَم ثبهيوبًذُ سَد خبلع.ثِ ًسجت سْبم توسين هيگشدد.
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تبصره -1رخيشُ هبًًَي تب صهبًي ًِ هجلؾ ًل رخيشُ حبغل اص دسآهذّبي هزًَس ثِ هيضاى يي چْبسم هؼذل سشهبيِ
سِ سبل اخيش تؼبًٍي ًشسيذُ ثبضذ الضاهي است.
تبصره -2تؼبًٍي هي تَاًذ ثب تػَيت هدوغ ػوَهي ػبدي تب حـذاًثش يـي دٍم رخيـشُ هـبًًَي سا خْـت اكـضايص
سشهبيِ خَد ثِ ًبس ثشد .استلبدُ هدذد اص ثبهيوبًذُ آى خْت اكضايص سشهبيِ هدبص ًيست.
تبصرهّ -3يئت هذيشُ هيتَاًذ اص هحل اًذٍختِ احتيبقي ثب تػَيت هدوغ ػوَهي ػبدي هجلـي سا ثشاي اًدبم اهَس
خيشيِ ٍ ػبم الوٌلؼِ تخػيع دّذ.
فصل پنجن :هقررات هختلف
مبدهّ -47ش يي اص دستگبُّب ،ضشًتّب ٍ هَسسبت هَؾَع هبدُ  17هبًَى ثخص تؼبًٍي ًِ ثـذٍى ػؿـَيت ،دس
تؼبًٍي هطبسًت يب سشهبيِ گزاسي ًشدُ ثبضذ هيتَاًذ ًوبيٌذُاي ثشاي ًظبست ثش تؼبًٍي ٍ حؿَس دس خلسبت هدـبهغ
ػوَهي ٍ ّيئت هذيشُ ثِ ػٌَاى ًبظش داضتِ ثبضذ.
مبده -48اًحالل ،ادؿبم يب تـييش هَادي اص اسبسٌبهِ تؼبًٍي ًِ هـبيش ضشٍـ ٍ هشاسدادّبي هٌؼوـذ ثـب هٌـبثغ تـأهيي
ًٌٌذُ اػتجبس ٍ ًوي هبلي ٍ اهٌبًبت هختلق ٍ سشهبيِگزاسي ٍ هطبسًت ثبضذ هًَـَل ثـِ هَاكوـت هشاخـغ هـزًَس
خَاّذ ثَد.
مبده -49دس غَستيٌِ هحوغ ػوَهي كَمالؼبدُ تـييش ثؼؿي اص هَاد اسبسٌبهِ سا تػَيت ًٌذ دسغَست تأئيذ ٍصاست
تؼبٍى (اص خْت اًكجبم ثب هبًَى ثخص تؼبًٍي) هؼتجش خَاّذ ثَد.
مبدهً -53ليِ اهَالي ًِ اص هٌبثغ ػوَهي دٍلتي ٍ ثبًي ّب دس اختيبس تؼبًٍي هشاسگشكتِ ثب اًحـالل آى ثبيـذ هسـتشد
ضَد.
مبده -51ادؿبم تؼبًٍي يب اًحالل آى تبثغ ؾَاثف هوشس دس هبًَى ثخص تؼبًٍي ٍ آئـيي ًبهـِّـبي اخشائـي هشثـَـ
هيثبضذ.
مبده -52دس غَست ثشٍص اختالف ثيي تؼبًٍي ٍ اػؿبي آى ٍ يب ثيي تؼبًٍي ٍ سبيش ضشًتّبي تؼبًٍي ثـب هَؾـَع
كؼبليت هطبثِ ،هَؾَع اختالف ثشاي داٍسي ثػَست ًذخذا هٌطي ثِ اتحبديِ هشثَـ اسخبع خَاّذ ضذ ٍ چٌبًچِ ثيي
تؼبًٍي ٍاتحبديِ ريسثف آى ،اختالكي ثشٍص ًوبيذ ،هَؾَع اختالف ثِ اتبم تؼبٍى هشثَـ خْت داٍسي (ثػَست ًذخذا
هٌطي) اسخبع هيضَد.
 دس غَست ثشٍص اختالكبت ثيي تؼبًٍي ٍ سبيش تؼبًٍيّبيي ًِ هَؾَع كؼبليت آىّب هطبثِ ًجبضـذ ،اتـبمتؼبٍى هشخغ داٍسي (ثػَست ًذخذا هٌطي) خَاّذ ثَد.
ايي اسبسٌبهِ دس  52هبدُ ٍ  ..............تجػشُ دس هدوغ ػوَهي ...................هَسخِ .....................ثِ تػـَيت سسـيذ ٍ
آًچِ دس آى پيصثيٌي ًطذُ تبثغ هبًَى ثخص تؼبًٍي اهتػـبد خوْـَسي اسـالهي ،هـبًَى ضـشًتّـبي تؼـبًٍي (دس
هَاسديٌِ ثِ هَت خَد ثبهي است) ،آييي ًبهِّب ،دستَسالؼولْبي هبًًَي ٍ هشاسّبي هٌؼوذُ ثيي ضشًتٍ اػؿـبء ٍ يـب
هؤسسبت قشف هشاسداد هيثبضذ.

ّيأت سئيسِ هدوغ
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سئيس

ًبيت سئيس

ًبظشاى
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هٌطي

