جمٍُري اسالمي ايران
َزارت تعبَن ،کبر َ رفبي اجتمبعی

اسب سىب
مهههههً
شركت تعبَوي
........................................
...........

فصل اول
مبدٌ  - 1وبم ششًت تؼبيوي ...........................................ي وًع آن  ...............................است ًهٍ دس انهه اسبسهىبمٍ ثهٍ ار هبس
تؼبيوي وبميذٌ مي شًد.
(دسصًستي ًٍ تؼبيوي ثٍ مىظًس اش ـبل اػضبء تأسيس شًد ي دس امًس مشثًط ثهٍ تًييهذاك ًوهبيسص  ،دامهذاس  ،پهشيس ي صهيذ مهبَي،
صىؼ ي ،مؼذوي ،تًسؼٍ ي ػمشان شُش سيس بني ي ػوبنش  ،احذاث مسٌه ،تًييذاك كشَىگي ي وظبنش انىُب كؼبييت ًىذ .وهًع آن تًييهذ
رًاَذ ثًد.
دسصًستيٌٍ ثٍ مىظًس تأميه ويبصمىذنُب مو شى اػضبء تأسيس شًد ي دس امًس مشثًط ثٍ تُيٍ ي تًصنغ ًبال ،تُيٍ مسٌه ،رهذمبك
مشثًط ثٍ اداسٌ مج مغ َب مسًٌوي ،رذمبك صبدساك ،اداس  ،آمًصشي ،ثُذاش ي دسمبوي ،موبيسٌ ا  ،اشه ـبل ي سهبنش صميىهٍ َهب ثهشا
اػضبء كؼبييت ًىذ ،تًصنؼي رًاَذ ثًد.
دسصًستيٌٍ تؼبيوي ثخًاَذ ثٍ َش دي وًع كؼبييت ثپشداصد وًع آن تًييذ  -تًصنؼي رًاَذ ثًد .دسَشحبل ثبنذ دس جهب رهبيي حسهت مهًسد
ػجبسك تًييذ نب تًصنؼي ي نب تًييذ  -تًصنؼي دسج شًد).

هبده  -2اهذاف تعبوني:
 -1تشينج ي تحٌيم موبسًت َ ،مٌبس ي تؼبين ػمًمي.
 -2تأميه ويبصَب مو شى اه بد  ،اج مبػي ي كشَىگي اػضبء ي ًمي ثٍ تحون ػذايت اج مبػي.
-3
-4
(ثىذَب  1ي  2اَذاف ػمًمي َس ىذ ي تؼبيوي ثبنذ َذف ي نب اَذاف ار بصي رًد سا م ىبست ثب وًع تؼبيوي دس جبَب رهبيي ثىًنسهيذ.
ثشري اَذاف ار بصي ػجبستىذ اص  :تأميه اش ـبل اػضبء ،تأميه ويبصَب حشكٍ ا ي شهـيي اػضهبء ،تهأميه ويبصَهب م هشكي ي سكهبَي
شخ ي ي ربوًادگي اػضبء تأميه مسٌه اػضبء ي ). . . .

مبدٌ -3مًضًع كؼبييت :
.........................................................
........................................................
........................................................
(مًضًع كؼبييت تؼبيوي ثبنذ ثب تًجٍ ثٍ اَذاف مًضًع مبدٌ  2انه اسبسىبمٍ ي عشح تأسيس تؼبيوي ًٍ حست مًسد ثٍ ت ًنت اداسٌ نب اداسٌ
ًل تؼبين ي نب دك ش س بد رنشثظ دس يصاسك تؼبينً ،بس ي سكبٌ اج مبػي سسيذٌ است وًش ٍ شًد .دسَشحبل تؼبيوي مي تًاوهذ ثهشا اوجهبم
مًضًع كؼبييت مًسد وظش اهذامبك رنل سا َم ثؼمل آيسد ًٍ ثشحست وظش اػضبء هبثل دسج دس انه مبدٌ رًاَذ ثًد).

 ارز يام هشض ايحسىٍ ي سبنش تسُيالك اػ جبس اص مىبثغ ثبوٌي ي دنگش مؤسسبك مبيي اػ جبس ي اشخبص حويوي ي حوًهيدنگش.
 ارز ًمي ي َذانب ووذ ي ؿيشووذ اص دييت  ،اشخبص حويوي ي نب حوًهي. تًدنغ يجًٌ ثٍ حسبة سپشدٌ ثيىذمذك ي ًًتبٌ مذك دس ثبوٌُب. موبسًت ثب اشخبص حويوي ي حوًهي ثب اييًنت تؼبيوي َب. سشمبنٍ گزاس ي رشنذ سُبم اتحبدنٍ تؼبيوي مشثًعٍ ي نب سبنش ششً ُب ي مؤسسبك ػمًمي  ،تؼبيوي ي نب ر ًصي. موبسًت دادن اػضبء ي ر ًصبً مذنشان تؼبيوي دس ديسٌ َب آمًصشي تخ ي ثشا استوب سغح تًييذ ي رذمبك.تبصره -1دسصًستيٌٍ ثشا اوجبم َشني اص كؼبيي ُب مًضًع تؼبيوي ،ويبص ثٍ ارهزمجًص اص مشاجهغ رن هالح ههبوًوي ثبشهذ
تؼبيوي مٌيق ثٍ ارز آن است.
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تبصره........................................... -2
تبصره........................................... -3
(حست مًضًع كؼبييت تؼبيوي ممٌه است الصم ثبشذ تج شٌ نب تج شٌَب دنگش اضبكٍشًد).

هبده  -4حوزه عوليبت تعبوني  ............................................. :مي ثبشذ.
(محذيدٌ جـشاكيبني كؼبييت تؼبيوي مبوىذ سيس ب ،شُش ،شُشس بن ،اس بن نب سشاسش ًوًس وًش ٍ شًد).
هبده  - 5هذت تعبوني اص تبسنخ ثجت  .......................................است.
(مذك تؼبيوي مي تًاوذ وبمحذيد ي نب ثشا مذتي محذيد تؼييه شًد ،دس َش حبل دس تؼبيويُهب مسهٌه مهذك محهذيد ي حهذاً ش  5سهبل
رًاَذ ثًد).

هاااابده  -6هركااااس اعاااالي عولياااابت تؼههههبيوي .................................................................ي نشاااابني آن
 ...............................................................................................................................................است.
َيئت مذنشٌ مي تًاوذ اهذام ثٍ انجبد شؼت ي دكبتش ومبنىذگي دس سبنش ووبط دارل ي ربسج اص ًوًس ومًدٌ ي نب ػىذااله ضب دس مًسد
تـييش آن اهذام ًىذ .دسانى ًسك ميجبنست مًضًع اص عشنن اداسٌ ًل تؼبينً ،بس ي سكبٌ اج مبػي اسه بن محهل ثهٍ مشجهغ ثجهت
تؼبيوي اػالم تب وسجت ثٍ ثجت آگُي آن دس سيصوبمٍ سسمي جمًُس اسالمي انشان اهذام گشدد.
(شُش ي نب سيس بني ًٍ اداسٌ امًس تؼبيوي دسآن مس وش است ثؼىًان مشًض اصيي تؼبيوي ثبنذ وًش ٍ شًد؛ ووهبوي دك هش مشًهض ويهض ثؼىهًان
ووبوي مشًض اصيي دسج شًد).

هبده  -7سشمبنٍ ايييٍ تؼبيوي مجيؾ ........................................سنبلاستًٍ ثهٍ  ..................سهُم  ......................سنهبيي مىوسهم
گشدنههذٌ اسههت .مجيههؾ ....................................سنههبل آن ووههذاً تًسههظ اػضههبء پشدارههت ي مجيههؾ ....................................سنههبل آن
تًسظ(....................دس گبَُب مًضًعمبدٌ17هبوًنثخش تؼبيوي دسصًستيٌٍششني تؼبيوي ثبشىذ ثبنهذ وًشه ٍ شهًد) تهأميه ي
مؼبدل  ......................................سنبل ويض ثٍ صًسك آيسدٌ ؿيش ووذ تًسظ اػضبء/دس گبَُب مًضًع مبدٌ 17هبوًن توًنم ي ثٍ
تؼبيوي تسييم ي مبثوي دس تؼُذ آوُب مي ثبشذ.
هبده َ -8شني اص اػضب تؼبيوي ثبنذ حذاهل مؼبدل نيسًم مجيؾ اسمي سُبمي ساًٍ رشنذاس ومًدٌ ،دسمًهغ تأسيس تؼبيوي
پشدارت ًىذ.
تج شٌ -اػضب مٌيلىذ ظشف مذتي ًٍ مجمغ ػمًمي ػبد تؼييه مي ًىذ ي اص دي سبل تجبيص وخًاَذ ًشد مجيؾ پشدارت ووهذٌ
سُبم رًدسا تأدنٍ ومبنىذ.
هبده  - 9سُم اػضبء دس تأميه سشمبنٍ تؼبيوي ثشاثش است مگش انىٌٍ مجمغ ػمًمي ػبد ت ًنت ومبنذ ًهٍ ثؼضهي اص اػضهب
سُم ثيو ش تأدنٍ ومبنىذ .دسانى ًسك حذاً ش ميضان سُبم َش ػضً وجبنذ اص  .....دسصذ سشمبنٍ تؼبيوي تجبيص ًىذ.
هبده  -11سُبم تؼبيوي ثبوبم ي ؿيشهبثل توسيم است ي او وبل آن ثٍ اػضب نب م وبضيبن ػضًنت (ياجذششانظ) جذنذ ثب مًاكوهت
َيئت مذنشٌ ي ثب سػبنت مبدٌ  9مجبص مي ثبشذ.
هبده  -11تؼبيوي ظشف مذك نٌسبل اص تبسنخ ثجت نب اكضانش سشمبنٍ ،حست مًسد ثشا َشني اص اػضبء ثٍ ميضان سُبمي ًٍ
رشنذاس ًشدٌ اوذ يسهٍ سُم صبدس ي تحًنل رًاَذ ومًد.
تبصره -1يسهٍ سُم ثبنذ م حذايوٌل ،چبپي ي داسا شمبسٌ تشتيت ثًدٌ ي وبم تؼبيوي ي شمبسٌ ثجت آن ي مجيؾ اسمي سهُم ي
تؼذاد سُبمي ًٍ َش يسهٍ ومبنىذٌ آن است دس آن دسج ي ثٍ امضب مذنشػبمل ي ني ولهش اص اػضهب َيئهت مهذنشٌ ًهٍ داسا
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امضب مجبص است ثشسذ؛ مبدام ًٍ ايسام سُبم صبدسووذٌ تؼبيوي ثبنذ ثٍ اػضب گًاَيىبمٍ مًهت سُم ًٍ مؼشف تؼذاد،مجيؾ اسمي
ي مجيؾ پشدارت شذٌ است تحًنل ومبنذ.
تبصره -2وبم ي ووبوي ي تؼذاد سُم َشني اص سُبمذاسان ي مًاسد وول ي او وبل آن ثبنذ دس دك ش سُبم تؼبيوي ثهٍ ثجهت ثشسهذ.
َشوول ي او وبيي ًٍ ثذين سػبنت توشنلبك كًم ثؼمل آنذ ،اص وظش ششًت كبهذ اػ جبس است.
فصل دوم -هقررات هربوط به عضويت
هبده  -12ػضًنت دس تؼبيوي ثشا ًييٍ ياجذ نه ششانظ اػم اص اشخبص حويوي ي نبحوًهي ؿيشديي هي ًهٍ ويهبص ثهٍ رهذمبك
تؼبيوي داش ٍ ثبشىذ ي داسا ششانظ صنش ثبشىذ آصاد است:
ايق-ششانظ ػمًمي
 -1تبثؼيت جمًُس اسالمي انشان.
 -2ػذم ممىًػيت هبوًوي ي حجش.
 -3ػذم ػضًنت َمضمبن دس تؼبيوي موبثٍ.
 -4دسرًاستً جيػضًنت يتؼُذ سػبنت موشساك اسبسىبمٍ ي رشنذ حذاهل .................سُم اص سُبم تؼبيوي.
ة -ششانظ ار بصي
....................................
....................................
)تؼبيوي مي تًاوذ داسا ششانظ ػضًنت ار بصي ثبشذ .دس انى ًسك دسجب ربيي ششانظ ار بصي ثبنهذ وًشه ٍ شهًد مبوىهذ :سهبًىيه
اس بن ،شُشس بن ي نب سيس ب ي محيٍ ربص ان بسگشان ....................داووجًنبن  ..................صبحجبن حشكًٍ .....................بسمىذان نب ًبسگشان
سبصمبن مؼيه كبسؽ اي ح يالن  ....................ي(....................

تبصره  -1احشاص ششانظ ػضًنت َش م وبضي ثؼُذٌ َيئت مذنشٌ است ي َيچگًوهٍ تجؼهيي نهب محهذيدن ي ثهشا ػضهًنت
ياجذنه ششانظ وجبنذ يجًد داش ٍ ثبشذ مگش ثٍ سجت ػذم ًلبنت امٌبوبك ي ظشكيت تؼبيوي َيئت مذنشٌ مٌيق است دس مًاسد
ًٍ م وبضيبن كبهذ َشني اص ششانظ مزًًس ثبشىذ،دسرًاست ػضًنت آوُب سا سدًىذ.
تبصره  -2احشاص ششانظ دايعيجبن ػضًنت هجل اص او خبة ايييه َيأك مذنشٌ ثشػُذٌ َيأك مؤسس تؼبيوي ميثبشذ
هبده  -13مسئًييت مبيي اػضبء دس تؼبيوي محذيد ثٍ ميضان سُم آوبن مي ثبشذ مگش آوٌٍ دس هشاسداد تشتيت دنگش ششط شذٌ
ثبشذ.
تبصره -مسئًييت دس گبَُب ػمًمي تأميه ًىىذٌ سشمبنٍ تؼبيوي(مًضًع مبدٌ 17هبوًن) ثٍ ميضان سشمبنٍ م ؼين ثٍ آوبن مي
ثبشذمگش دس هشاسداد تشتيت دنگش ششط شذٌ ثبشذ.
هبده ً - 14ييٍ اػضبء مٌيلىذ ثٍ يظبنق ي مسئًيي ُبني ًٍ دس حذيد هًاويه ي موشساك تؼُذ ًشدٌاوذ ػملًىىذ.
هبده  -15تؼبيوي مي تًاوذ تًسظ َيئت مذنشٌ عيت رًد سا اص ػضً ثب ارغبس ً جي مغبيجٍ ومبنذ ي دسصهًسك يصهًل ووهذن
عيت ي سپش شذن  30سيص اص تبسنخ ارغبسوبمٍ،اصًل مغبيجبك ي اص تؼبيوي ي دسصًسك ػذم تٌبكً اص ثُب سُبم ي ثشداشهت
ًىذ ي َشگبٌ مجبيؾ مزًًس ًلبنت وٌىذ تؼبيوي ثشا يصًل ثبهي مبوذٌ عيت رًد ثٍ ثذٌَبس مشاجؼٍ رًاَذ ًشد.
هبده  - 16رشيج ػضً اص تؼبيوي ،ار يبس است ي ومي تًان آن سا مىغ ًشد.
تبصره -دسصًستيٌٍ رشيج ار يبس ػضً مًجت ضشس ثشا تؼبيوي ثبشذ ي ميضم ثٍ ججشان است.
(دسصًستيٌٍ تؼبيوي اص وًع تًييذ ثبشذ تج شٌ رنل ويض ثبنذ اضبكٍ شًد).
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تبصره  -2دس تؼبيويُب تًييذ َيئت مذنشٌ مًظق است هجالً اػضب م خ ص تؼبيوي سا شىبسبني يمشاتت سا ثٍ آوُب اػهالم
ومبنذ .دس انى ًسك انىگًوٍ اػضبء حذاهل  6مبٌ هجل اص اس ؼلبء اص ػضًنت ثبنذ مشاتت سا ً جبً ثٍ َيئت مذنشٌ اعالع دَىذ.
هبده  -17دس مًاسد صنش ػضً اص تؼبيوي ارشاج مي شًد:
 -1اص دست دادن َشني اص ششانظ ػمًمي نب ار بصي ػضًنت موشس دسانه اسبسىبمٍ،ثٍ اس ىبد گضاس مٌ هًة مشاجهغ
رنشثظ.
 -2ػذم سػبنت موشساك اسبسىبمٍ يسبنش تؼُذاك هبوًوي پس اص ديارغبسً جي تًسهظ َيئهت مهذنشٌ ثهٍ كبصهيٍ  15سيص ي
گزش ه  15سيص اص تبسنخ ارغبس ديم.
 -3استٌبة اػمبيي ًٍ مًجت صنبن مبد شًد ي ي و ًاوذ ظشف مذك نٌسبل آن سا ججشان ومبنذ نب اوجبم اػمبيي ًهٍ ثهٍ
حي يت ي اػ جبس تؼبيوي يغمٍ ياسد ًىذ ي نب ثب تؼبيوي سهبث ي وبسبيم ومبنذ.
تبصره -توخيص مًاسد كًم ثىب ثٍ پيوىُبد َشني اص َيئت مذنشٌ نب ثبصسسبن ي ت ًنت مجمغ ػمًمي ػبد رًاَذ ثًد.
هبده  -18دسصًسك يـً ػضًنت ثٍ سجت كًك ،اس ؼلب ،اوحالل ي ارشاج ،اسص سُبم ػضً ثشاسبس  ......................محبسهجٍ ي
پس اص مىظًسومًدن سبنشحوًم ي مغبيجبك ي  ،ثٍ دنًن تؼبيوي تجذنل ميوًد ي پس اص ًسشثذَي ي ثٍ تؼبيوي  ،ثٍ اي نب يسثهٍ
ا ظشف مذك سٍ مبٌ پشدارت ي تسًنٍ حسبة رًاَذشذ.
(دس جب ربيي مي تًان اص َشني اص سيشُب هيمت سيص ،اسص اسمي ،ميهبوگيه اسص
اسص اسمي ي اوذير ٍَب توسيم ثش سُبم ي نب َش سي مىبست دنگش اس لبدٌ ًشد).

سيص ي اسص

دك هش  ،اسص

ينههٌ شهبمل مجمهًع

تبصره -دسصًستيٌٍ يسثٍ توبضب ومبنذ ًٍ سُم ػضً م ًكي اص ػيه امًال تؼبيوي پشدارت شًد ي تشاضي نهب م هبيحٍ ممٌهه
وجبشذ ،چىبوچٍ ػيه  ،هبثل ياگزاس ثًدٌ ي ثٍ توخيص َيئت مذنشٌ مًجت ارالل ي ضشس كبحش ثٍ اػضب ي تؼهبيوي وگهشدد آن
هسمت اص امًال تسييم يسثٍ مي شًد.
هبده  -19دسصًسك كًك ػضً ،يسثٍ ي ًٍ ياجذششانظ ػضًنت ثبسػبنت تج شٌ مبدٌ 12انه اسبسىبمٍ ثبشىذ ،ػضهً تؼهبيوي
شىبر ٍ ميشًوذ يدسصًسك تؼذد ثبنس ي مبثٍاي لبيك اكضانش سُم وبشي اص تؼذد رًد ساثٍ تؼبيوي ثپشداصوذ؛ امب اگهش ً جهبً اػهالم
ومبنىذ ًٍ مبنل ثٍ ػضًنت دس تؼبيوي ويس ىذ ي نب َيچٌذام ياجذششانظ وجبشىذ ،ػضًنت يـً ميگشدد.
تبصره -اگش تؼذاد يسثٍ ثيش اص ظشكيت تؼبيوي ثبشذ ،ني نب چىذ ولش ثٍ تؼذاد مهًسد ويهبص تؼهبيوي ثهب تًاكهن سهبنش يساث ي ثهٍ
توخيص َيئت مذنشٌ ػضً تؼبيوي شىبر ٍ مي شًوذ.
فصل سوم -اركبى تعبوني
هبده  -21اسًبن تؼبيوي ػجبستست اص :
 -1مجمغ ػمًمي َ-2يئت مذنشٌ
 -هجوع عووهي:

 -3ثبصسس/ثبصسسبن.

هبده  -21مجبمغ ػمًمي تؼبيوي ثٍ دي صًسك مجمغ ػمًمي ػبد ي مجمغ ػمًمي كًمايؼبدٌ توٌيل ميگهشدد .چگهًوگي
توٌيل مجمغ ػمًمي ي سبنش موشساك مشثًعٍ مغبثن آنيه وبمٍ توٌيل مجمغ ػمًمي مًضًع تج شٌ  3مبدٌ  33هبوًن ثخهش
تؼبيوي رًاَذ ثًد.
تبصره -دػًك اص مجبمغ ػمًمي ي اػالم ت ميمبك ثٍ اػضب اص عشنن  .............................................................صًسك مي گيشد.
(نٌي اص سي َب او وبس آگُي دس سيصوبمٍ َب ً يشاالو وبس ،پست سلبسشي ثٍ آرشنه اهبم گبٌ هبوًوي اػالم شهذٌ ػضهً ثهٍ تؼهبيوي نهب
دنگش سي َب هبثل اثجبك سا او خبة ومبنيذ).
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 هيئت هذيره:هبده  -22اداسٌ امًس تؼبيوي عجن اسبسىبمٍ ثش ػُذٌ َيأك مذنشٌ مشًت اص  ..........ولش ػضً اصيي ي  ............ولهش ػضهً ػيهي
ايجذل است ًٍ اص ثيه اػضبء ثشا مذك سٍ سبل او خبة مي شًوذ .او خبة اػضب اصيي ي ػيي ايجذل دس ني وًثت ثهٍ ػمهل
مي آنذ ي داسوذگبن اً شنت وسجي آساء ثؼذ اص اػضب اصيي ثٍ تشتيت اػضب ػيي ايجذل محسًة مهي شهًوذ .او خهبة اػضهب
َيبك مذنشٌ ثشا ثيش اص دي ديسٌ م ًايي ثب او خبة حذاهل دي سًم اػضب حبضش دس مجمغ ػمًمي ثالمبوغ است.
(تؼذاد اػضب اصيي َيأك مذنشٌ  7 / 5 / 3ولش ي تؼذاد اػضب ػييايجذل َيبك مذنشٌ  4 / 3 / 2ولش رًاَذ ثًد).

تبصره َ -1يأك مذنشٌ دس ايييه جيسٍ اص ميبن رًد ني ولش سا ثؼىًان سئيس َيأك مذنشٌ ني ولش سا ثؼىًان وبئت سئيس ي / 1
 2ولش سا ثؼىًان مىوي او خبة ميًىذ.
تبصره -2دس صًسك اس ؼلبء ،كًك ،ممىًػيت هبوًوي ي نب ؿيجت ؿيش مًجٍ مٌشس َش ني اص اػضب اصيي َيبك مذنشٌ نٌي اص
اػضب ػيي ايجذل ثٍ تشتيت آساء ثيو ش ثشا ثويٍ مذك موشس جبوويه ي دس َيأك مذنشٌ مي شًد .ؿيجت ؿيش مًجهٍ مٌهشس ثهٍ
مًاسد اعالم ميشًد ًٍ ػضً ،ػييشؿم اسسبل دػًك وبمٍ ،ثذين ػزس مًجٍ حذاهل دس چُبس جيسٍ م ًايي ي نهب َوهت جيسهٍ
ؿيش م ًايي عي نٌسبل دس جيسبك َيأك مذنشٌ حبضش ووًد.
تبصره -3اػضب َيأك مذنشٌ مي تًاوىذ ثب ت ًنت مجمغ ػمًمي حوًم ي مضانب دسنبكت ومبنىذ .دس صًستي ًٍ ػضهً َيهأك
مذنشٌ اص محل دنگش حوًم مي گيشد دس تؼبيوي مشثًط صشكبً حن جيسٍ ي پبدا دسنبكت مي ًىذ  .حذاهل ي حذاً ش حوهًم ي
مضانب َيأك مذنشٌ ي پبدا آوبن ي مًاسد اس ىبء ثٍ مًجت دس ًس ايؼمل مًسد ت ًنت مجمغ ػمًمي تؼبيوي است.

تبصره  -4دس مًاسدنٌٍ َيأك مذنشٌ اص اً شنت موشس ربسج شًد ،دس كبصيٍ مهذك الصم ثهشا او خهبة ي تٌميهل
اػضب َيأك مذنشٌ ،ثٍ يصاسك تؼبين ًبس ي سكبٌ اج مبػي ار يبس دادٌ ميشًد ًهٍ ثهٍ مىظهًس اداسٌ امهًس جهبس
تؼبيوي ،ثشا جبوويىي اشخبصي ًٍ ثٍ نٌي اص دالنل كًم دس جيسبك َيأك مذنشٌ شهشًت ومهيًىىهذ اص ميهبن
اػضب تؼبيوي تؼذاد الصم سا ثٍ عًس مًهت ي حذاً ش ثشا مذك پىج مبٌ مى ًة ومبنذ.
تبصره  -5دسصًسك اس ؼلب دس ٍ جمؼي َيبك مذنشٌ ي هجًيي آن تًسظ مجمغ ػمًمي كًم ايؼبدٌ تؼبيوي ،مجمغ ػمهًمي
ػبد ثىب ثٍ دػًك َيبك مذنشٌ مس ؼلي ي نب يصاسك تؼبينً ،بس ي سكبٌ اج مبػي ي دس صًسك ػضل اػضب َيهبك مهذنشٌ ،مجمهغ
ػمًمي ػبد ثىب ثٍ دػًك ثبصسس هبوًوي تؼبيوي نب يصاسك تؼبينً ،بس ي سكبٌ اج مبػي ثشا او خبة َيبك مذنشٌ جذنذ توهٌيل
مي شًد.
هبده  - 23پس اص اووضب مذك مأمًسنت َيئت مذنشٌ دس صًستي ًٍ َيأك مذنشٌ جذنذ او خبة ووهذٌ ثبشهذ َيئهت مهذنشٌ
مًجًد تب او خبة ي هجًيي َيئت مذنشٌ جذنذ ًمبًبن ثٍ يظبنق رًد دس تؼبيوي ادامٍ دادٌ ي مسهئًييت اداسٌ امهًس تؼهبيوي سا ثهش
ػُذٌ رًاَذ داشت.
هبده َ –24يأك مذنشٌ مٌيق است ثالكبصيٍ ثؼذ اص او خبة ،ثشا اداسٌ امًس ي اجشا ت ميمبك مجمغ ػمًمي ي َيأك مذنشٌ
كشد ياجذ ششانغي سا اص ثيه اػضب تؼبيوي ي نب ربسج اص آن ثشا مذك سٍ سبل ثٍ ػىًان مذنش ػبمل او خبة ًىذ .و ت ي ػضل
ي هجًل اس ؼلب مذنش ػبمل ي وظبسك ثش ػميٌشد ي تؼييه حذيد ار يبساك ،يظبنق ي ميضان حوًم ي مضانب ي ثش ػُهذٌ َيهأك
مذنشٌ مي ثبشذ ي او خبة مجذد مذنش ػبمل ثالمبوغ است.
هبده  –25جيسبك َيئت مذنشٌ َش دي َل ٍ نٌجبس دس مًػذ ي محل مؼيىي ًٍ هجالً ثٍ ت ًنت َيئت مذنشٌ سسهيذٌ ثهب حضهًس
ثيش اص و ق اػضب اصيي َيئت مذنشٌ توٌيل ي سسميت مينبثذ ي ثشا اتخبر ت ميم سا اً شنهت اػضهب حبضهش دس جيسهٍ
ضشيس است .ت ميمبك َيئت مذنشٌ دس دك ش ثٍ وبم دك ش صًستجيسبك َيئت مذنشٌ ثجت ميگشدد ي ثبمضب اػضب حبضهش
دس جيسٍ ميسسذ.
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تبصره– جيسٍ كًم ايؼبدٌ َيئت مذنشٌ ثب دػًك ً جي سئيس نب وبئت سئيس َيئت مذنشٌ نب مذنشػبمل ي دس صًسك ػذم دػًك
ً جي آوبن ثب دػًك ً جي اً شنت اػضب َيئت مذنشٌ توٌيل ميگشدد.
هبده َ –26يئت مذنشٌ جض دس مًاسد ًٍ ثٍ مًجت اسبسىبمٍ اتخبر ت ميم دسثبسٌ آوُب دس صالحيت مجبمغ ػمًمي ههشاس دادٌ
شذٌ ،دس سبنش مًاسد ي ثشا تحون اَذاف ،مًضًع ي ػمييبك تؼبيوي ثب سػبنت هًاويه ي موشساك جهبس ي اسبسهىبمٍ ي م هًثبك
مجبمغ ػمًمي ي سػبنت صشكٍ ي صالح تؼبيوي ي اػضب داسا ار يبساك الصم جُت اداسٌ امًس تؼبيوي ثهًدٌ ي مىجميهٍ ػُهذٌداس
اوجبم يظبنق رنل است:
 .1دػًك مجمغ ػمًمي ػبد ي كًمايؼبدٌ
 .2اجشا اسبسىبمٍ ي ت ميمبك مجبمغ ػمًمي ي سبنش موشساك مشثًط.
 .3و ت ي ػضل ي هجًل ي اس ؼلب مذنشػبمل ي وظبسك ثش ػمييبك ي ي تؼييه حذيد يظبنق ي ار يبساك ي .
 .4هجًل دسرًاست ػضًنت ي ارز ت ميم وسجت ثٍ او وبل سُبم اػضب ثٍ نٌذنگش ي دسنبكت اس ؼلب َشنهي اص اػضهب
َيئت مذنشٌ.
 .5وظبسك ثش مخبسج جبس ششًت ي سسيذگي ثٍ حسبثُب ي اسائٍ ثٍ ثبصسس  /ثبصسسبن ي تسييم ثهٍ مًههغ گهضاس مهبيي ي
يتشاصوبمٍ ثٍ مجمغ ػمًمي.
 .6تُيٍ ي تىظيم عشحُب ي ثشوبمٍَب ي ثًدجٍ ي سبنش پيوىُبداك ي اسائٍ ثٍ مجمغ ػمًمي جُت اتخبر ت ميم.
 .7تُيٍ ي تىظيم آنيه وبمٍ َب ي دس ًسايؼمل َب داريي تؼبيوي يتوذنم آن ثٍ مجمغ ػمًمي ثشا ت ًنت.
 .8پيوىُبد دس ًسايؼمل تؼييه حوًم ي مضانب  ،حن جيسٍ ي پبدا اػضب َيبك مذنشٌ ثٍ مجمغ ػمًمي.
 .9تؼييه ومبنىذٌ نب يًيل دس دادگبَُب ي مشاجغ هبوًوي ي سبنش سبصمبوُب ثب حن تًًيل ؿيش.
 .10تؼييه ومبنىذٌ اص ثيه اػضب تؼبيوي ثشا حضًس دس جيسبك مجمغ ػمًمي ششً ُب ي اتحبدنٍَبني ًٍ تؼبيوي دس آوُهب
موبسًت داسد.
 .11تؼييه ي مؼشكي صبحجبن امضب مجبص (ني نب دي ولش اص اػضب َيئت مذنشٌ ثٍ اتلبم مذنشػبمل) ثشا هشاسدادَهب ي اسهىبد
تؼُذآيس تؼبيوي.
 .12اوجبم سبنش يظبنق ي تٌبييلي ًٍ ثٍ مًجت انه اسبسىبمٍ مس ويمبً ي نب ثٍ اػ جبس ت ذ اداسٌ امهًس تؼهبيوي ثهش ػُهذٌ
َيئت مذنشٌ گزاسدٌ شذٌ است.
هبده َ –27يئت مذنشٌ ومبنىذٌ هبوًوي تؼبيوي است ي مي ًاوذ مس ويمبً ي نب ثهب يًبيهت ثهب حهن تًًيهل ،انهه ومبنىهذگي سا دس
دادگبَُب ي مشاجغ هبوًوي  ،ي سبنش سبصمبوُب اػمبل ًىذ  .مسئًييت َيئت مذنشٌ دس موبثل تؼبيوي مسئًييت يًيل دس موبثل مًًل
است.
هبده  –28مؼبمالك تؼبيوي ثب َش ني اص اػضب َيئت مذنشٌ ،مذنشػبمل ،ثبصسس /ثبصسسبن تبثغ آئيهوبمٍا رًاَهذ ثهًد ًهٍ دس
چبسچًة دس ًسايؼمل يصاسك تؼبينً ،بس ي سكبٌ اج مبػي ثٍ ت ًنت مجمغ ػمًمي ػبد تؼبيوي ميشسذ.
هبده َ –29يئت مذنشٌ يظبئق رًد سا ثٍ صًسك جمؼي اوجبم ميذَذ ي َيچ ني اص اػضب َيئت مذنشٌ حن وهذاسد اص ار يهبساك
َيبك ،مىلشداً اس لبدٌ ًىذ مگش دس مًاسد ربص ًٍ يًبيت نب ومبنىذگي ً جي اص عشف َيئت مذنشٌ داشه ٍ ثبشهذَ .يئهت مهذنشٌ
مي ًاوذ هسم ي اص ار يبساك رًد سا ثب اً شنت سٍ چُبسم آساء ثٍ مذنشػبمل تلًني ًىذ.
هبده –31تحًنل ي تحًل ي او وبل مسئًييت اص َيئت مذنشٌ سبثن ثٍ َيئت مذنشٌ ثؼذ ثبنذ ثالكبصهيٍ ثؼهذ اص تهبسنخ هجهًيي
سمت َيئت مذنشٌ ي تبئيذ صحت او خبثبك تًسظ يصاسك تؼبينً ،بس ي سكبٌ اج مبػي صًسك گيشد ي ًييٍ ايسام ي اسىبد يدكبتش ي
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حسبثُب ي مًجًد َب تؼبيوي ثٍ َيئت مذنشٌ جذنذ تحًنل ي پهس اص ثجهت تـييهشاك دس اداسٌ ثجهت شهشً ُب تشتيهت مؼشكهي
امضبَب مجبص دادٌ شًد.
تبصره -ششيع ت ذ موشيط ثٍ انه است ًٍ (دس صًسك ػذم كًك نب هجًل اس ؼلب نب ثشًىبس َيئهت مهذنشٌ هجيهي) مهذك
مبمًسنت آوُب ربتمٍ نبك ٍ ثبشذ .ثؼذ اص هبوًوي شذن ششيع ت ذ  ،تب صمبويٌٍ تشتيت مؼشكي امضهبَب مجهبص دادٌ ووهذٌ َيئهت
مذنشٌ جذنذ مي تًاوذ ار يبساك محذيد سا ثٍ َيئت مذنشٌ هجيي تلًني ًىذ ي دس َش حبل َش اهذام ثبنذ ثب ت ميم َيئت مذنشٌ
جذنذ ثبشذ.
هبده  – 31مشاتت وول ي او وبل ثبنذ دس صًستمجيسي مىؼٌس ي ثٍ امضب اً شنت اػضب َيئت مذنشٌ سبثن ي اػضب َيئت
مذنشٌ جذنذ ي ثبصسس /ثبصسسبن تؼبيوي ثشسذ .صًستمجيس مزًًس ثبنذ جضي اسىبد ششًت وگُذاس شًد.
تبصره– دس صًستيٌٍ اػضب َيئت مذنشٌ هجيي اهذام ثٍ تحًنل وىمبنىذ ثٍ ػىًان م شف ؿيشمجبص دس امًال ؿيش ي ريبوهت دس
امبوت تحت تؼويت هشاس ميگيشوذ.
هبده  –32اس ؼلب َش ني اص اػضب َيئت مذنشٌ تب تؼييه ػضً جذنذ ي هجًيي سمت آن ساكغ مسئًييت وسهجت ثهٍ يظهبنق
وخًاَذ ثًد.
هبده َ – 33يچ ني اص اػضب َيئت مذنشٌ ،ثبصسس /ثبصسسبن ي مذنشػبمل تؼبيوي وميتًاوذ سمت ثبصسسي نب مذنشنت ػبمل ي
نب ػضًنت َيئت مذنشٌ ششًت تؼبيوي دنگش سا ثب مًضًع ي كؼبييت موبثٍ هجًل ًىذ.
هبده  –34وخس يه َيئت مذنشٌ تؼبيوي مًظق است ظشف نٌمبٌ اص تبسنخ جيسٍ مجمغ ػمًمي ػبد ثهشا ثجهت تؼهبيوي دس
مشاجغ رن الحيت اهذام ًىذ.
هبده  –35اػضب َيأك مذنشٌ  ،مذنش ػبمل ي ثبصسسبن تؼبيوي ثبنذ ياجذ ششانظ صنش ثبشىذ :
ايق -ششانظ ػمًمي
 .1انمبن ي تؼُذ ثٍ اسالم (دس تؼبيويُب م وٌل اص اهيي ُب دنىي شىبر ٍ شذٌ دس هبوًن اسبسي ،ششط يثبهت ي امبوت)
 .2وذاش ه مىغ هبوًوي ي محجًس وجًدن.
 .3ػذم ػضًنت دس گشيَُب محبسة ي ػذم استٌبة جشائم ػييٍ امىيت ًوًس ي ػذم محًٌميت ثٍ جؼل اسىبد.
 .4ػذم سبثوٍ محًٌميت ثٍ استوبء ،ار السً ،الَجشداس  ،ريبوت دس امبوت ،تذييس ،ت شف ؿيشهبوًوي دس امًال ديي ي ي
يسشٌس گي ثٍ تو يش.
ة -ششانظ ار بصي
اػضب َيأك مذنشٌ ،مذنش ػبمل ي ثبصسسبن تؼبيوي ػاليٌ ثش ششانظ ػمًمي كًم ثبنس ي داسا ششانظ ار بصي صنش ثبشىذ:
 .1داسا ثًدن اعالػبك نب تجشثٍ الصم ثشا اوجبم يظبنق محًيٍ
......................................................................................... .2
– ببزرسي
هبده  –36مجمغ ػمًمي ػبد  . ......اص اشخبص حويوي نب حوًهي سا ثشا مذك ني سبل مبيي ثٍ ػىهًان ثهبصسس /ثبصسسهبن
او خبة ميٌىذ .او خبة مجذد آوبن ثالمبوغ است( .تؼذاد ثبصسسبن ػذد كشد ثبشذ م الً ني نب سٍ ولش)
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تبصره –1دس صًسك كًك نب ممىًػيت هبوًوي ي نب اس ؼلب ثبصسس /ثبصسسبن اصييَ ،يئت مذنشٌ مٌيهق اسهت ظهشف دٌ سيص
ثبصسس /ثبصسسبن ػييايجذل سا ثٍ تشتيت آساء ثيو ش ثشا ثويٍ مذك دػًك ومبنذ .
تبصره –2حنايضحمٍ ي پبدا ثبصسسبن ثب ت ًنت مجمغ ػمًمي تؼييه ميگشدد.
تبصره –3تب صمبوي ًٍ ثبصسس /ثبصسسبن جذنذ او خبة ي هجًيي سمت وٌشدٌاوذ ثبصسس /ثبصسسبن هجيي ًمبًبن مسئًييت ثبصسسي
سا ثٍ ػُذٌ داسوذ.
هبده  –37يظبنق ثبصسسبن تؼبيوي ثٍ ششح صنش است:
 وظبسك مس مش ثش اوغجبم وحًٌ اداسٌ امًس تؼبيوي ي ػمييبك ي مؼبمالك اوجبم شذٌ ثهب اسبسهىبمٍ ي ههًاويه ي موهشساك يدس ًسايؼميُب مشثًعٍ .
 سسيذگي ثٍ حسبثُب ،دكبتش ،اسىبد – صًستُب مبيي اص هجيهل تشاصوبمهٍ ي حسهبثُب ػميٌهشد ي سهًد ي صنهبن ،ثًدجهٍپيوىُبد ي گضاسشبك َيئت مذنشٌ ،مجمغ ػمًمي ،شخ بً ي نب دس صًسك يضيم ثب اسه لبدٌ اص ًبسشهىبس ًهٍ دس انهه
صًسك پشدارت َضنىٍ ًبسشىبس ثب ت ًنت مجمغ ػمًمي ثش ػُذٌ تؼبيوي رًاَذ ثًد.
 سسيذگي ثٍ شٌبنبك اػضبء ي اسائٍ گضاس ثٍ مجمغ ػمًمي ي مشاجغ رنشثظ. تزًش ً جي تخيلبك مًجًد دس وحًٌ اداسٌ امًس تؼبيوي ثٍ َيئت مذنشٌ ي مذنشػبمل ي توبضب سكغ ووص. وظبسك ثش اوجبم حسبثشسي ي سسيذگي ثٍ گضاسشُب حسبثشسي ي گضاس و يجٍ سسيذگي ثٍ مجمغ ػمًمي تؼهبيوي يمشاجغ رنشثظ.
تبصره –1ثبصسس مًظق است  /ثبصسسبن مًظلىذ  /گضاس جبمؼي ساجغ ثٍ يضؼيت تؼبيوي ثٍ مجمغ ػمهًمي ػهبد سهبييبوٍ
تسييم ًىذ .گضاس ثبصسس ثبنذ الاهل  10سيص هجل اص توٌيل مجمغ ػمًمي ػبد سبييبوٍ جُت مشاجؼٍ صبحجبن سُبم دس مشًض
تؼبيوي آمبدٌ ثبشذ .دس صًستيٌٍ تؼبيوي ثبصسسبن م ؼذد داش ٍ ثبشذ َشني ميتًاوذ ثٍ تىُبني يظبنق رًد سا اوجهبم دَهذ .يهيٌه
ًييٍ ثبصسسبن ثبنذ گضاس ياحذ تُيٍ ًىىذ .دس صًسك يجًد ار الف وظش ثيه ثبصسسبن ،مًاسد ار الف ثب رًش دييل دس گهضاس
رًش رًاَذ شذ.
تبصره –2ثبصسس /ثبصسسبن حن دربيت مس ويم دس اداسٌ امًس تؼبيوي سا وذاش ٍ ييي ميتًاوهذ /مهيتًاوىهذ ثهذين حهن سا دس
جيسبك َيئت مذنشٌ ششًت ًىذً /ىىذ ي وظشاك رًد سا وسجت ثٍ مسبئل جبس تؼبيوي اظُبس وظش داسد /داسوذ.
هبده  –38دس صًستيٌٍ َشني اص ثبصسسبن توخيص دَذ ًٍ َيئت مذنشٌ ي نب مهذنشػبمل دس اوجهبم يظهبنق محًيهٍ مشتٌهت
تخيلي شذٌ ي ثٍ تزًشاك تشتيت اثش وميدَىذ ،مٌيق است اص َيئت مذنشٌ توبضب ثشگضاس مجمغ ػمهًمي كهًمايؼهبدٌ ثهشا
سسيذگي ثٍ گضاس رًد سا ثىمبنذ.
هبده  –39ثبصسس /ثبصسسبن وسجت ثٍ تخيلبتي ًٍ دس اوجبم يظبنق رًد مشتٌت ميوًد عجن هًاػذ ػمًمي مشثًط ثٍ مسئًييت
مذوي مسئًل است.
فصل چهبرم  :هقررات هبلي
هبده  –41اث ذا سبل مبيي تؼبيوي ايل  .........مبٌ ي او ُب آن آرش  ..........مبٌ َمبن سبل /سبل ثؼذ رًاَذ ثًد ثبس ىب سبل
ايل تبسيس ًٍ اص تبسنخ توٌيل تب پبنبن  ..........مبٌ است.
هبده َ –41يئت مذنشٌ مًظق است وسخٍا اص گضاس َب ،صًسك َب مبيي پبنبن ديسٌ اص هجيل تشاصوبمٍ ي حسبثُب ػميٌشد
ي سًد ي صنبن  ،پيوىُبد وحًٌ توسيم سًد ربيص ي ثًدجٍ پيوىُبد سبل ثؼذ سا پس اص آمبدٌ شذن حذاً ش تهب  30سيص هجهل اص
تبسنخ توٌيل جيسٍ مجمغ ػمًمي ػبد سبالوٍ ثشا سسيذگي ثٍ ثبصسس /ثبصسسبن تسييم ومًدٌ ي ػاليٌ ثهش آن َهش سهٍ مهبٌ
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نٌجبس تشاص آصمبنوي حسبة َب تؼبيوي سا َمشاٌ ثب تجضنٍ ي تحييل كؼبييت سٍ مبٍَ تؼبيوي تُيٍ ي دس ار يبس ثبصسس/ثبصسسبن هشاس
دَذ ي وسخٍ اص آن سا ويض ثٍ يصاسك تؼبينً ،بس ي سكبٌ اج مبػي اسسبل ومبنذ.
هبده َ –42شني اص اػضب دس صًسك موبَذٌ ووص نب تخيق دس اداسٌ امًس تؼبيوي ميتًاوذ گضاس ي نهب شهٌبنبك رهًد سا ثهٍ
ثبصسس /ثبصسسبن اػالم ومبنذ ي دس صًسك ػذم ارز و يجٍ ي ثبهي ثًدن ثش شٌبنت ،ثب يصاسك تؼبينً ،بس ي سكبٌ اج مبػي مٌبتجهٍ
ًىذَ .يئت مذنشٌ مٌيق ثٍ اجشا وظش يصاسك تؼبينً ،بس ي سكبٌ اج مبػي مضثًس ًٍ ثٍ عًس ً جي ي سسمي اثالؽ ميوهًد رًاَهذ
ثًد.
مذنشان تؼبيوي مًظلىذ ثب ًبسشىبسبن ،حسبثشس نب حسبثشسبن مى خت يصاسك تؼبينً ،بس ي سكبٌ اج مبػي َمٌبس ثىمبنىذ ي ًييٍ
اسىبد ي مذاسى مًسد ويبص سا دس ار يبسشبن هشاس دَىذ.
هبده  –43دس تُيٍ ي تىظيم اسىبد حسبثذاس ي دكبتش هبوًوي ي صًستُب مبيي ،سػبنت اصًل ي مًاصنه ،سيشُب م ذايل ي هبثل
هجًل ي هًاويه ي موشساك جبس ايضامي است.
هبده َ -44ذانب ي ًمٌُب ثالػًض دس صًستي ًٍ اص عشف اػغبء ًىىذٌ ثشا م شف ربصي تؼييه ووذٌ ثبشهذ اگهش ووهذ
ثبشذ ثحسبة دسآمذ ي اگش ؿيش ووذ ثبشذ توًنم يثٍ حسبة دسآمذ مىظًس رًاَذ شذ.
هبده  -45اك بح َش وًع حسبة وضد ثبويَب ي سبنش مؤسسبك اػ جبس  ،پس اص ت ًنت َيأك مذنشٌ ثب امضبَب مجبص مؼشكهي
شذٌ اص عشف َيأك مذنشٌ امٌبن پزنش رًاَذ ثًد.
هبده  - 46سًد ربيص تؼبيوي دس َش سبل مبيي ثٍ تشتيت صنش توسيم ميشًد:
 -1اص حذاهل پىج دسصذ ثٍ ثبال ثب ت ًنت مجمغ ػمًمي ػبد ثٍ ػىًان رريشٌ هبوًوي مىظًس ميشًد.
 -2حذاً ش پىج دسصذ اص سًد ربيص ثؼىًان اوذير ٍ اح يبعي ثٍ پيوىُبد َيئت مهذنشٌ ي ت هًنت مجمهغ ػمهًمي ػهبد ثهٍ
حسبة مشثًعٍ مىظًس ميگشدد ي وحًٌ م شف آن ثب ت ًنت مجمغ ػمًمي ػبد است.
 -3حذ اً ش  ........دسصذ اص سًد جُت پبدا ثٍ اػضبءً ،بسًىبن ،مذنشان ي ثبصسسبن ثٍ پيوىُبد َيأك مذنشٌ ي ت ًنت مجمهغ
ػمًمي ػبد تخ يص دادٌ ميشًد.
 -4پس اص يضغ يجًٌ كًم ثبهيمبوذٌ سًد ربيص  ............................................................... .......................توسيم ميگشدد.
(دس تؼبيويَب تًييذ دس جب ربيي ميتًان وًشت :ثٍ وسجت سُبم ي دس تؼبيوي َب تًصنؼي وًش ٍ شًد  %50ثٍ وسجت سُبم ي مهبثوي
ثٍ وسجت مؼبمالك اػضبء ثب تؼبيوي)

تبصره -1رريشٌ هبوًوي تب صمبوي ًٍ مجيؾ ًل رريشٌ حبصل اص دسآمذَب مزًًس ثٍ ميضان ني چُبسم مؼذل سشمبنٍ سٍ سهبل
اريش تؼبيوي وشسيذٌ ثبشذ ايضامي است.
تبصره -2تؼبيوي مي تًاوذ ثب ت ًنت مجمغ ػمًمي ػبد تب حذاً ش ني ديم رريشٌ هبوًوي سا جُت اكضانش سشمبنٍ رهًد ثهٍ
ًبس ثشد .اس لبدٌ مجذد اص ثبهيمبوذٌ آن جُت اكضانش سشمبنٍ مجبص ويست.
تبصرهَ -3يئت مذنشٌ مي تًاوذ اص محل اوذير ٍ اح يبعي ثب ت ًنت مجمغ ػمًمي ػبد مجيـي سا ثشا اوجبم امًس ريشنهٍ ي
ػبم ايمىلؼٍ تخ يص دَذ.
فصل پنجن  :هقررات هختلف
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هبده َ -47ش ني اص دس گبٌَب ،ششًتَب ي مًسسبك مًضًع مبدٌ  17هبوًن ثخش تؼهبيوي ًهٍ ثهذين ػضهًنت ،دس تؼهبيوي
موبسًت نب سشمبنٍ گزاس ًشدٌ ثبشذ ميتًاوذ ومبنىذٌا ثشا وظبسك ثش تؼبيوي ي حضًس دس جيسبك مجهبمغ ػمهًمي ي َيئهت
مذنشٌ ثٍ ػىًان وبظش داش ٍ ثبشذ.
هبده  -48اوحالل ،ادؿبم نب تـييش مًاد اص اسبسىبمٍ تؼبيوي ًٍ مـبنش ششيط ي هشاسدادَب مىؼوذ ثب مىبثغ تأميه ًىىذٌ اػ جبس ي
ًمي مبيي ي امٌبوبك مخ يق ي سشمبنٍگزاس ي موبسًت ثبشذ مًًًل ثٍ مًاكوت مشاجغ مزًًس رًاَذ ثًد.
هبده  -49دس صًستيٌٍ مجمغ ػمًمي كًمايؼبدٌ تـييش ثؼضي اص مًاد اسبسىبمٍ سا ت ًنت ًىذ دسصًسك تأئيذ يصاسك تؼبينً ،بس
ي سكبٌ اج مبػي (اص جُت اوغجبم ثب هبوًن ثخش تؼبيوي) مؼ جش رًاَذ ثًد.
هبده ً -51ييٍ امًايي ًٍ اص مىبثغ ػمًمي ديي ي ي ثبويَب دس ار يبس تؼبيوي هشاسگشك ٍ ثب اوحالل آن ثبنذ مس شد شًد.
هبده  -51ادؿبم ي اوحالل تؼبيوي آن تبثغ ضًاثظ موشس دس هبوًن ثخش تؼبيوي ي آئيه وبمٍَب اجشائي مشثًط ميثبشذ.
هبده  -52دس صًسك ثشيص ار الف ثيه تؼبيوي ي اػضب آن ي نب ثيه تؼبيوي ي سبنش ششً ُب تؼبيوي ثب مًضًع كؼبييت موبثٍ،
نب ثيه تؼبيوي ي اتحبدنٍ مًضًع ار الف ثشا دايس ثٍ اتحبدنٍ ثبالتش نب اتبم تؼبين مشثًط اسجبع مهيشهًد ي دس صهًسك ثهشيص
ار الكبك ثيه تؼبيوي ي سبنش تؼبيويَبني ًٍ مًضًع كؼبييت آوُب موبثٍ وجبشذ ،نب سبنش اشخبص حويوي ي حوهًهي اتهبم تؼهبين
مشثًط مشجغ دايس رًاَذ ثًد.
انه اسبسىبمٍ دس  52مبدٌ ي  ...............تج شٌ دس مجمغ ػمًمي  .....................مًسرٍ  .........................ثٍ ت ًنت سسيذ ي آوچٍ دس
آن پيشثيىي ووذٌ تبثغ هبوًن ثخش تؼبيوي اه بد جمًُس اسالمي ي اصالحبك ثؼهذ آن ،ههبوًن شهشًتَهب تؼهبيوي (دس
مًاسد ًٍ ثٍ هًك رًد ثبهي است) ،آنيه وبمٍَب ي دس ًسايؼمل َب هبوًوي ي هشاسدادَب مىؼوذٌ ثهيه شهشًت ي اػضهبء ي نهب
مؤسسبك عشف هشاسداد ميثبشذ.
ٌيئت رئيسً مجمع:
وبيهه
مىشي:

رئههي :
رئي :

وههههههههههههههههههههب ريه مجمههههههههههههههههههههع:
-2

رئيس مجمع
منشي مجمع
00

-0

