جمٍُري اسالمي ايران
َزارت تعبَن ،کبر َ رفبي اجتمبعی
اسب سىبم
ي
شركت تعبَوي تبمیه ویبز مشبغل خبوگی
.....................................
..........
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فصل اول
مبدٌ  - 1وبم ششًت تؼبيوي ...........................................ي وًع آن  ...............................است ًهٍ دس انهه اسبسهىبمٍ ثهٍ
اختصبس تؼبيوي وبميذٌ مي شًد.
(دسصًستي ًٍ تؼبيوي ثٍ مىظًس اشتـبل اػعبء تأسيس شًد ي دس امًس مشثًغ ثٍ تًليهذا ًاهبيسص د دامهذاس د رهشيس

ي صهيذ

مبَيد صىؼتيد مؼذويد تًسؼٍ ي ػمشان شُش سيستبني ي ػابنش د احذاث مسٌهد تًليذا كشَىگي ي وظبنش انىُب كؼبليهت ًىهذ.
وًع آن تًليذ خًاَذ ثًد.
دسصًستيٌٍ ثٍ مىظًس تأميه ويبصمىذنُب ماتشى اػعبء تأسيس شًد ي دس امًس مشثًغ ثٍ تُيٍ ي تًصنغ ًبالد تُيٍ مسٌهد
خذمب مشثًغ ثٍ اداسٌ مجتمغ َب مسًٌويد خذمب صبدسا د اداس د آمًصشيد ثُذاشتي دسمبويد ماهبيسٌ ا د اشهتـبل ي سهبنش
صميىٍ َب ثشا اػعبء كؼبليت ًىذد تًصنؼي خًاَذ ثًد.
دسصًستيٌٍ تؼبيوي ثخًاَذ ثٍ َش دي وًع كؼبليت ثپشداصد وًع آن تًليذ  -تًصنؼي خًاَذ ثًد .دسَشحبل ثبنذ دس جب خبلي حسهت
مًسد ػجبس تًليذ نب تًصنؼي ي نب تًليذ  -تًصنؼي دسج شًد).

هبده  -2اهذاف تعبوني:
 -1تشينج ي تحٌيم مابسًت د َمٌبس ي تؼبين ػمًمي.
-2تأميه ويبصَب ماتشى اهتصبد د اجتمبػي ي كشَىگي اػعبء ي ًمي ثٍ تحون ػذالت اجتمبػي.
............................................................................-3
....................................................................4
(ثىذَب  1ي  2اَذاف ػمًمي َستىذ ي تؼبيوي ثبنذ َذف ي نب اَذاف اختصبصي خًد سا متىبست ثب وًع تؼبيوي دس جبَهب خهبلي
ثىًنسيذ .ثشخي اَذاف اختصبصي ػجبستىذ اص  :تأميه اشتـبل اػعبءد تأميه ويبصَهب حشكهٍ ا ي شهـ ي اػعهبءد تهأميه ويبصَهب
مصشكي ي سكبَي شخصي ي خبوًادگي اػعبء تأميه مسٌه اػعبء ي ). . . .

مبدٌ -3مًظًع كؼبليت :
 -1تأهيي ًْادُّاي هَسد ًياص ٍ تَصيغ ٍ فشٍش هحصَالت آًْا تا تأهيي حذاوثش هٌافغ اػضاء.
 -2تأهيي هٌاتغ هالي هَسد ًياص تا ًشخ هٌاسة.
 -3اطالع سساًي تاصاس ,دسيافت سفاسضات ٍ اًتمال آًْا تِ اػضاء.
 -4ايجاد فشٍضگاّْاي دائويً ,وايطگاّْاي هجاصي ٍ ًوايطگاّْاي هَسوي داخلي ٍ تييالوللي تا هطاسوت
ٍ هطاتك تا هٌافغ اػضاء
 -5تَاًوٌذ ساصي اػضاء دس صهيٌِ فٌي ٍ حشفِاي ٍ هذيشيتي هتٌاسة تا ًياص هطتشياى.
 -6ووه تِ افضايص ويفيت هحصَالت ٍ سفتاس حشفِاي اػضاء.
 -7ايجاد تِشًَذ ٍ هاسن هؼيي ٍ اًجام تثليغات هٌاسة ٍ استفادُ اص اسصش افضٍدُ ًاضي اص تِشًَذ.
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 -8ووه تِ اػضاء دس صهيٌِّاي اداسي ،هالي ٍ حمَلي.
 -9اجشاي طشحْاي تحميمات تاصاس ٍ استمشاس ٍاحذ  R&dهطتشن تشاي اػضاء.
 -11اسائِ ووىْاي اداسي ٍحمَلي تِ اػضاء.
 -11اًجام تيوِ ٍ سايش فؼاليتْاي پطتيثاًي ٍ سفاّي تشاي اػضاء.
 -12ايجاد فضاي هٌاسة تشاي اسائِ خذهات جاًثي هَسد ًياص هطاغل خاًگي ًظيش سالي هطتشن.
 -13ايجاد سٍحيِ ّوىاسي ٍ تمَيت حس ٍفاداسي ٍ صذالت دس داسًذگاى هطاغل خاًگي.
 -14ووه تِ اجشاي دٍسُّاي آهَصضي ػوَهي ٍ تخصصي هَسدًياص اػضاء
 -15اخز تسْيالت هٌاسة تشاي تؼاًٍي ٍ اػضاء اص طشيقك ػمقذ تفقاّنًاهقِ تقا تاًىْقا ٍ سقايش هتسسقات هقالي ٍ
اػتثاسي
ً -16ظاست تش ػوليات ايجاد ٍ ضىلگيشي ضغلي اػضاء
 -17اػوال ًظاستّاي لاًًَي ٍاگزاس ضذُ اص سَي دستگاّْاي ريشتط دس چاسچَب لشاسدادّاي هٌؼمذُ
ً -18ظاست تش ًحَُ تَصيغ ٍ هصشف تسْيالت ٍ ووىْاي هالي
ً -19ظاست تش اجشاي لشاسدادّا ٍ تَافمٌاهِّا
ً -21ظاست تش ويفيت هحصَالت ٍخذهات
 -21اسصياتي سطح هْاست ٍ داًص هَسد ًياص
ّ -22وىاسي تا دستگاّْاي اجشايي دس جْت اػوال ًظاستْاي لاًًَي هشتَطِ
 -23صذٍس گَاّيٌاهِ فٌي ٍ حشفِاي ( داًص ٍهْاست)
ً -24ظام هٌذ وشدى تسْيالت ٍ ووىْاي هالي تِ اػضاء
 -25اخز ٍام لشض الحسٌِ ٍ سايش تسْيالت اػتثاسي اص تاًه تَسؼِ تؼاٍى ٍ سايش هٌاتغ تاًىي ٍ ديگش هتسسات
هالي اػتثاسي ٍ اضخاظ حميمي ٍ حمَلي ديگش.
 -26اخز ووه ٍ ّذاياي ًمذي ٍ غيشًمذي اص دٍلت  ,اضخاظ حميمي ٍ يا حمَلي ٍ ًْادّا.
 -27تَديغ ٍجَد تِ حساب سپشدُ تلٌذهذت ٍ وَتاُ هذت دس تاًىْا ٍ يا صٌذٍق تؼاٍى.
 -28هطاسوت تا اضخاظ حميمي ٍ حمَلي تا اٍلَيت تؼاًٍيْا.
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 -29سشهايِ گزاسي ٍ خشيذ سْام اتحاديِ تؼاًٍي هشتَطِ ٍ يا سايش ضقشوتْا ٍ هتسسقات ػوقَهي  ,تؼقاًٍي ٍ يقا
خصَصي.
 -31هطاسوت دادى اػضاء ٍ خصَصاً هذيشاى تؼاًٍي دس دٍسُ ّاي آهَصضي تخصصي تشاي استماي سطح تَليذ
ٍ خذهات.
....................................... -31
....................................... -32
(مًظًع كؼبليت تؼبيوي ثبنذ ثب تًجٍ ثٍ اَذاف مًظًع مبدٌ  2انه اسبسىبمٍ ي ؼشح تأسيس تؼبيوي ًٍ حست مًسد ثٍ تصًنت اداسٌ نب اداسٌ ًل تؼبين ي
نب دكتش ستبد رنشثػ دس يصاس تؼبين سسيذٌ است وًشتٍ شًد .دسَشحبل تؼبيوي مي تًاوذ ثشا اوجبم مًظًع كؼبليت مًسد وظش اهذامب رنل سا َم ثؼمل
آيسد ًٍ ثشحست وظش اػعبء هبثل دسج دس انه مبدٌ خًاَذ ثًد).

تبصره -1دسصًستيٌٍ ثشا اوجبم َشني اص كؼبليتُب مًظًع تؼبيويد ويبص ثٍ اخزمجًص اص مشاجهغ رنصه ح ههبوًوي
ثبشذ تؼبيوي مٌ ق ثٍ اخز آن است.
تبصره........................................... -2
تبصره........................................... -3
(حست مًظًع كؼبليت تؼبيوي ممٌه است الصم ثبشذ تجصشٌ نب تجصشٌَب دنگش اظبكٍشًد).

هبده  -4حوزه عوليبت تعبوني  ............................................. :مي ثبشذ.
(محذيدٌ جـشاكيبني كؼبليت تؼبيوي مبوىذ سيستبد شُشد شُشستبند استبن نب سشاسش ًاًس وًشتٍ شًد).
هبده  - 5هذت تعبوني اص تبسنخ ثجت  .......................................است.
(مذ تؼبيوي مي تًاوذ وبمحذيد ي نب ثشا مذتي محذيد تؼييه شًدد دس َش حبل دس تؼبيويُب مسٌه مهذ محهذيد ي حهذاً ش 5
سبل خًاَذ ثًد).

هااابده  -6هركاااس ا ااالي عوليااابت تؼهههبيوي .................................................................ي نشااابني آن
 ...............................................................................................................................................است.
َيئت مذنشٌ مي تًاوذ اهذام ثٍ انجبد شؼت ي دكبتش ومبنىذگي دس سبنش ووبغ داخل ي خبسج اص ًاًس ومًدٌ ي نب ػىذاالهتعب
دس مًسد تـييش آن اهذام ًىذ .دسانىصًس ميجبنست مًظًع اص ؼشنن اداسٌ ًل تؼبيند ًبس ي سكبٌ اجتمبػي استبن محل ثٍ
مشجغ ثجت تؼبيوي اػ م تب وسجت ثٍ ثجت آگُي آن دس سيصوبمٍ سسمي جمًُس اس مي انشان اهذام گشدد.
(شُش ي نب سيستبني ًٍ اداسٌ امًس تؼبيوي دسآن مستوش است ثؼىًان مشًض اص ي تؼبيوي ثبنذ وًشتٍ شًد؛ وابوي دكتهش مشًهض ويهض
ثؼىًان وابوي مشًض اص ي دسج شًد).

هبده  -7سشمبنٍ ايليٍ تؼبيوي مج ؾ ........................................سنبلاستًٍ ثهٍ  ..................سهُم  ......................سنهبلي
مىوسم گشدنذٌ است .مج ؾ ....................................سنبل آن ووذاً تًسػ اػعبء رشداخت ي مج ؾ ....................................سنبل
آن تًسػ(....................دستگبَُب مًظًعمبدٌ17هبوًنثخش تؼبيوي دسصًستيٌٍششني تؼبيوي ثبشىذ ثبنذ وًشتٍ شهًد)
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تأميه ي مؼبدل  ......................................سنبل ويض ثٍ صًس آيسدٌ ؿيش ووذ تًسػ اػعبء/دستگبَُب مًظًع مبدٌ17
هبوًن توًنم ي ثٍ تؼبيوي تس يم ي مبثوي دس تؼُذ آوُب مي ثبشذ.
هبده َ -8شني اص اػعب تؼبيوي ثبنذ حذاهل مؼبدل نيسًم مج ؾ اسهمي سهُبمي ساًهٍ خشنهذاس ومهًدٌد دسمًههغ
تأسيس تؼبيوي رشداخت ًىذ.
تجصشٌ -اػعب مٌ لىذ ظشف مذتي ًٍ مجمغ ػمًمي ػبد تؼييه مي ًىذ ي اص دي سبل تجبيص وخًاَذ ًشد مج ؾ رشداخت
واذٌ سُبم خًدسا تأدنٍ ومبنىذ.
هبده  - 9سُم اػعبء دس تأميه سشمبنٍ تؼبيوي ثشاثش است مگش انىٌٍ مجمغ ػمًمي ػبد تصًنت ومبنذ ًٍ ثؼعهي اص
اػعب سُم ثياتش تأدنٍ ومبنىذ .دسانىصًس حذاً ش ميضان سُبم َش ػعً وجبنذ اص  .....دسصذ سشمبنٍ تؼبيوي تجبيص ًىذ.
هبده  -11سُبم تؼبيوي ثبوبم ي ؿيشهبثل توسيم است ي اوتوبل آن ثٍ اػعب نب متوبظيبن ػعًنت (ياجذششانػ) جذنذ ثهب
مًاكوت َيئت مذنشٌ ي ثب سػبنت مبدٌ  9مجبص مي ثبشذ.
هبده  -11تؼبيوي ظشف مذ نٌسبل اص تبسنخ ثجت نب اكضانش سشمبنٍد حست مًسد ثشا َشني اص اػعهبء ثهٍ ميهضان
سُبمي ًٍ خشنذاس ًشدٌ اوذ يسهٍ سُم صبدس ي تحًنل خًاَذ ومًد.
تبصره -1يسهٍ سُم ثبنذ متحذالاٌلد چبري ي داسا شمبسٌ تشتيت ثًدٌ ي وبم تؼبيوي ي شمبسٌ ثجت آن ي مج ؾ اسهمي
سُم ي تؼذاد سُبمي ًٍ َش يسهٍ ومبنىذٌ آن است دس آن دسج ي ثٍ امعب مذنشػبمل ي ني ولش اص اػعب َيئت مذنشٌ
ًٍ داسا امعب مجبص است ثشسذ؛ مبدام ًٍ ايسام سُبم صبدسواذٌ تؼبيوي ثبنذ ثٍ اػعهب گًاَيىبمهٍ مًههت سهُم ًهٍ
مؼشف تؼذاددمج ؾ اسمي ي مج ؾ رشداخت شذٌ است تحًنل ومبنذ.
تبصره -2وبم ي وابوي ي تؼذاد سُم َشني اص سُبمذاسان ي مًاسد وول ي اوتوبل آن ثبنذ دس دكتش سُبم تؼبيوي ثهٍ ثجهت
ثشسذَ .شوول ي اوتوبلي ًٍ ثذين سػبنت تاشنلب كًم ثؼمل آنذد اص وظش ششًت كبهذ اػتجبس است.
فصل دوم -هقررات هربوط به عضويت
هبده  -12ػعًنت دس تؼبيوي ثشا ً يٍ ياجذنه ششانػ اػم اص اشخبص حويوي ي نهبحوًهي ؿيشديلتهي ًهٍ ويهبص ثهٍ
خذمب تؼبيوي داشتٍ ثبشىذ ي داسا ششانػ صنش ثبشىذ آصاد است:
الف-شرايظ عووهي
 -1تبثؼيت جمًُس اس مي انشان.
 -2ػذم ممىًػيت هبوًوي ي حجش.
 -3ػذم ػعًنت َمضمبن دس تؼبيوي مابثٍ.
 -1دسخًاستًتجيػعًنت يتؼُذ سػبنت موشسا اسبسىبمٍ ي خشنذ حذاهل .................سُم اص سُبم تؼبيوي.
ة -شرايظ اختصب ي
....................................
....................................
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)تؼبيوي مي تًاوذ داسا ششانػ ػعًنت اختصبصي ثبشذ .دس انىصًس دسجب خبلي ششانػ اختصبصهي ثبنهذ وًشهتٍ شهًد مبوىهذ:
سبًىيه استبند شُشستبن ي نب سيستب ي مح ٍ خبص ان هبسگشان ....................داواهجًنبن  ..................صهبحجبن حشكهٍ.....................
ًبسمىذان نب ًبسگشان سبصمبن مؼيه كبسؽ التحصي ن  ....................ي(....................

تبصره  -1احشاص ششانػ ػعًنت َش متوبظي ثؼُذٌ َيئت مهذنشٌ اسهت ي َيوگًوهٍ تجؼهيط نهب محهذيدنتي ثهشا
ػعًنت ياجذنه ششانػ وجبنذ يجًد داشتٍ ثبشذ مگش ثٍ سجت ػذم ًلبنت امٌبوب ي ظشكيت تؼبيوي َيئت مذنشٌ مٌ ق
است دس مًاسد ًٍ متوبظيبن كبهذ َشني اص ششانػ مزًًس ثبشىذددسخًاست ػعًنت آوُب سا سدًىذ.
تبصره  -2احشاص ششانػ دايؼ جبن ػعًنت هجل اص اوتخبة ايليه َيأ مذنشٌ ثشػُذٌ َيأ مؤسس تؼبيوي ميثبشذ
هبده  -13مسئًليت مبلي اػعبء دس تؼبيوي محذيد ثٍ ميضان سُم آوبن مي ثبشذ مگش آوٌٍ دس هشاسداد تشتيهت دنگهش
ششغ شذٌ ثبشذ.
تبصره -مسئًليت دستگبَُب ػمًمي تأميه ًىىذٌ سشمبنٍ تؼبيوي(مًظًع مبدٌ 17هبوًن) ثٍ ميضان سشمبنٍ متؼ ن ثٍ
آوبن مي ثبشذمگش دس هشاسداد تشتيت دنگش ششغ شذٌ ثبشذ.
هبده  ً - 14يٍ اػعبء مٌ لىذ ثٍ يظبنق ي مسئًليتُبني ًٍ دس حذيد هًاويه ي موشسا تؼُذ ًشدٌاوذ ػملًىىذ.
هبده  -15تؼبيوي مي تًاوذ تًسػ َيئت مذنشٌ ؼ ت خًد سا اص ػعً ثب اخؽبس ًتجي مؽبلجٍ ومبنذ ي دسصهًس يصهًل
واذن ؼ ت ي سپش شذن  30سيص اص تبسنخ اخؽبسوبمٍداصًل مؽبلجب ي اص تؼبيوي ي دسصًس ػذم تٌبكً اص ثُب سُبم
ي ثشداشت ًىذ ي َشگبٌ مجبلؾ مزًًس ًلبنت وٌىذ تؼبيوي ثشا يصًل ثبهي مبوذٌ ؼ ت خًد ثٍ ثذٌَبس مشاجؼٍ خًاَهذ
ًشد.
هبده  - 16خشيج ػعً اص تؼبيويد اختيبس است ي ومي تًان آن سا مىغ ًشد.
تبصره -دسصًستيٌٍ خشيج اختيبس ػعً مًجت ظشس ثشا تؼبيوي ثبشذ ي م ضم ثٍ ججشان است.
(دسصًستيٌٍ تؼبيوي اص وًع تًليذ ثبشذ تجصشٌ رنل ويض ثبنذ اظبكٍ شًد).

تبصره  -2دس تؼبيويُب تًليذ َيئت مذنشٌ مًظق است هج ً اػعب متخصص تؼبيوي سا شىبسبني يمشاتت سا ثٍ آوُب
اػ م ومبنذ .دس انىصًس انىگًوٍ اػعبء حذاهل  6مبٌ هجل اص استؼلبء اص ػعًنت ثبنذ مشاتت سا ًتجهبً ثهٍ َيئهت مهذنشٌ
اؼ ع دَىذ.
هبده  -17دس مًاسد صنش ػعً اص تؼبيوي اخشاج مي شًد:
مٌتهًة

 -1اص دست دادن َشني اص ششانػ ػمًمي نب اختصبصي ػعًنت موشس دسانه اسبسىبمٍدثٍ استىبد گضاس
مشاجغ رنشثػ.
 -2ػذم سػبنت موشسا اسبسىبمٍ يسبنش تؼُذا هبوًوي رس اص دياخؽبسًتجي تًسػ َيئت مذنشٌ ثٍ كبص ٍ  15سيص
ي گزشته  15سيص اص تبسنخ اخؽبس ديم.
 -3استٌبة اػمبلي ًٍ مًجت صنبن مبد شًد ي ي وتًاوذ ظشف مذ نٌسبل آن سا ججشان ومبنذ نب اوجبم اػمبلي
ًٍ ثٍ حي يت ي اػتجبس تؼبيوي لؽمٍ ياسد ًىذ ي نب ثب تؼبيوي سهبثتي وبسبلم ومبنذ.
تبصره -تاخيص مًاسد كًم ثىب ثٍ رياىُبد َشني اص َيئت مذنشٌ نب ثبصسسبن ي تصًنت مجمغ ػمًمي ػبد خًاَذ
ثًد.
رئیس مجمع
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هاابده  -18دسصههًس لـههً ػعههًنت ثههٍ سههجت كههً د اسههتؼلبد اوح ه ل ي اخههشاجد اسص

سههُبم ػعههً ثشاسههب

 ........................................محبسجٍ ي رس اص مىظًس ومًدن سبنشحوًم ي مؽبلجب ي د ثٍ دنًن تؼبيوي تجهذنل مياهًد ي
رس اص ًسشثذَي ي ثٍ تؼبيوي د ثٍ اي نب يسثٍ ا

ظشف مذ سٍ مبٌ رشداخت ي تسًنٍ حسبة خًاَذشذ.

(دس جب خبلي مي تًان اص َشني اص سيشُب هيمت سيصد اسص
مجمًع اسص

اسمي ي اوذيختٍَب توسيم ثش سُبم ي نب َش سي

اسميد ميهبوگيه اسص

سيص ي اسص

دكتهش د اسص

ينه ٌ شهبمل

مىبست دنگش استلبدٌ ًشد).

تبصره -دسصًستيٌٍ يسثٍ توبظب ومبنذ ًٍ سُم ػعً متًكي اص ػيه امًال تؼبيوي رشداخت شًد ي تشاظي نهب مصهبلحٍ
ممٌه وجبشذد چىبووٍ ػيه د هبثل ياگزاس ثًدٌ ي ثٍ تاخيص َيئت مذنشٌ مًجت اخ ل ي ظهشس كهبحش ثهٍ اػعهب ي
تؼبيوي وگشدد آن هسمت اص امًال تس يم يسثٍ مي شًد.
هبده  -19دسصًس كً ػعًد يسثٍ ي ًٍ ياجذششانػ ػعًنت ثبسػبنت تجصشٌ مبدٌ 12انه اسبسىبمٍ ثبشىذد ػعهً
تؼبيوي شىبختٍ ميشًوذ يدسصًس تؼذد ثبنستي مبثٍالتلبي اكضانش سُم وبشي اص تؼذد خًد ساثٍ تؼبيوي ثپشداصوذ؛ امب اگش
ًتجبً اػ م ومبنىذ ًٍ مبنل ثٍ ػعًنت دس تؼبيوي ويستىذ ي نب َيوٌذام ياجذششانػ وجبشىذد ػعًنت لـً ميگشدد.
تبصره -اگش تؼذاد يسثٍ ثيش اص ظشكيت تؼبيوي ثبشذد ني نب چىذ ولش ثٍ تؼذاد مًسد ويبص تؼبيوي ثب تًاكن سبنش يساث ي ثٍ
تاخيص َيئت مذنشٌ ػعً تؼبيوي شىبختٍ مي شًوذ.
فصل سوم -اركبى تعبوني
هبده  -21اسًبن تؼبيوي ػجبستست اص :
 -1مجمغ ػمًمي

َ-2يئت مذنشٌ

 -3ثبصس /ثبصسسبن.

 هجوع عووهي:هبده  -21مجبمغ ػمًمي تؼبيوي ثٍ دي صًس مجمغ ػمًمي ػبد ي مجمغ ػمًمي كًمالؼبدٌ تاهٌيل مهيگهشدد.
چگًوگي تاٌيل مجمغ ػمًمي ي سبنش موشسا مشثًؼٍ مؽبثن آنيه وبمٍ تاٌيل مجمغ ػمًمي مًظًع تجصشٌ  3مبدٌ
 33هبوًن ثخش تؼبيوي خًاَذ ثًد.
تبصره -دػً اص مجبمغ ػمًمي ي اػ م تصميمب ثٍ اػعب اص ؼشنن  .............................................................صًس
مي گيشد.
(نٌي اص سي

َب اوتابس آگُي دس سيصوبمٍ َب ً يشاالوتابسد رست سلبسشي ثٍ آخشنه اهبمتگبٌ ههبوًوي اػه م شهذٌ ػعهً ثهٍ

تؼبيوي نب دنگش سي

َب هبثل اثجب سا اوتخبة ومبنيذ).

 هيئت هذيره:هبده  -22اداسٌ امًس تؼبيوي ؼجن اسبسىبمٍ ثش ػُذٌ َيأ مذنشٌ مشًت اص  ..........ولش ػعً اص ي ي  ............ولش ػعً
ػ ي الجذل است ًٍ اص ثيه اػعبء ثشا مذ سٍ سبل اوتخبة مي شًوذ .اوتخبة اػعب اص ي ي ػ هي الجهذل دس نهي
وًثت ثٍ ػمل مي آنذ ي داسوذگبن اً شنت وسجي آساء ثؼذ اص اػعب اص ي ثٍ تشتيت اػعب ػ هي الجهذل محسهًة مهي
شًوذ .اوتخبة اػعب َيب مذنشٌ ثشا ثيش اص دي ديسٌ متًالي ثب اوتخبة حذاهل دي سهًم اػعهب حبظهش دس مجمهغ
ػمًمي ث مبوغ است.
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(تؼذاد اػعب اص ي َيأ مذنشٌ  7 / 5 / 3ولش ي تؼذاد اػعب ػ يالجذل َيب مذنشٌ  4 / 3 / 2ولش خًاَذ ثًد).

تبصره َ -1يأ مذنشٌ دس ايليه ج سٍ اص ميبن خًد ني ولش سا ثؼىًان سئيس َيأ مذنشٌ نهي ولهش سا ثؼىهًان وبئهت
سئيس ي  2 / 1ولش سا ثؼىًان مىاي اوتخبة ميًىذ.
تبصره -2دس صًس استؼلبءد كً د ممىًػيت هبوًوي ي نب ؿيجت ؿيش مًجٍ مٌشس َش ني اص اػعب اص ي َيب مذنشٌ
نٌي اص اػعب ػ ي الجذل ثٍ تشتيت آساء ثياتش ثشا ثويٍ مذ موشس جبوايه ي دس َيأ مذنشٌ مي شًد .ؿيجهت ؿيهش
مًجٍ مٌشس ثٍ مًاسد اؼ م ميشًد ًٍ ػعًد ػ يشؿم اسسبل دػً وبمٍد ثذين ػزس مًجهٍ حهذاهل دس چُهبس ج سهٍ
متًالي ي نب َات ج سٍ ؿيش متًالي ؼي نٌسبل دس ج سب َيأ مذنشٌ حبظش واًد.
تبصره -3اػعب َيأ مذنشٌ مي تًاوىذ ثب تصًنت مجمغ ػمًمي حوًم ي مضانب دسنبكت ومبنىذ .دس صًستي ًٍ ػعً
َيأ مذنشٌ اص محل دنگش حوًم مي گيشد دس تؼبيوي مشثًغ صشكبً حن ج سٍ ي ربدا
حذاً ش حوًم ي مضانب َيأ مذنشٌ ي ربدا

دسنبكت مهي ًىهذ  .حهذاهل ي

آوبن ي مًاسد است ىبء ثٍ مًجت دستًس الؼمل مًسد تصًنت مجمغ ػمهًمي

تؼبيوي است.

تبصره  -4دس مًاسدنٌٍ َيأ مذنشٌ اص اً شنت موشس خبسج شًدد دس كبصه ٍ مهذ الصم ثهشا اوتخهبة ي
تٌميل اػعب َيأ مذنشٌد ثٍ يصاس تؼبين ًبس ي سكبٌ اجتمبػي اختيبس دادٌ ميشًد ًٍ ثهٍ مىظهًس اداسٌ
امًس جبس تؼبيويد ثشا جبوايىي اشخبصي ًٍ ثٍ نٌي اص دالنل كًم دس ج سب َيهأ مهذنشٌ شهشًت
وميًىىذ اص ميبن اػعب تؼبيوي تؼذاد الصم سا ثٍ ؼًس مًهت ي حذاً ش ثشا مذ رىج مبٌ مىصًة ومبنذ.
تبصره  -5دسصًس استؼلب دستٍ جمؼي َيب مذنشٌ ي هجًلي آن تًسػ مجمغ ػمًمي كًم الؼبدٌ تؼهبيويد مجمهغ
ػمًمي ػبد ثىب ثٍ دػً َيب مذنشٌ مستؼلي ي نب يصاس تؼبيند ًبس ي سكبٌ اجتمبػي ي دس صًس ػضل اػعب َيهب
مذنشٌد مجمغ ػمًمي ػبد ثىب ثٍ دػً ثبصس

هبوًوي تؼبيوي نب يصاس تؼبيند ًبس ي سكبٌ اجتمبػي ثشا اوتخبة َيب

مذنشٌ جذنذ تاٌيل مي شًد.
هبده  - 23رس اص اووعب مذ مأمًسنت َيئت مذنشٌ دس صًستي ًٍ َيأ مذنشٌ جذنذ اوتخبة واهذٌ ثبشهذ َيئهت
مذنشٌ مًجًد تب اوتخبة ي هجًلي َيئت مذنشٌ جذنذ ًمبًبن ثٍ يظبنق خًد دس تؼبيوي ادامٍ دادٌ ي مسهئًليت اداسٌ امهًس
تؼبيوي سا ثش ػُذٌ خًاَذ داشت.
هبده َ –24يأ مذنشٌ مٌ ق است ث كبص ٍ ثؼذ اص اوتخبةد ثشا اداسٌ امهًس ي اجهشا تصهميمب مجمهغ ػمهًمي ي
َيأ مذنشٌ كشد ياجذ ششانؽي سا اص ثيه اػعب تؼبيوي ي نب خبسج اص آن ثشا مذ سٍ سبل ثهٍ ػىهًان مهذنش ػبمهل
اوتخبة ًىذ .وصت ي ػضل ي هجًل استؼلب مذنش ػبمل ي وظبس ثش ػم ٌشد ي تؼييه حذيد اختيهبسا د يظهبنق ي ميهضان
حوًم ي مضانب ي ثش ػُذٌ َيأ مذنشٌ مي ثبشذ ي اوتخبة مجذد مذنش ػبمل ث مبوغ است.
هبده  –25ج سب َيئت مذنشٌ َش دي َلتٍ نٌجبس دس مًػذ ي محل مؼيىي ًٍ هج ً ثٍ تصًنت َيئت مذنشٌ سسهيذٌ ثهب
حعًس ثيش اص وصق اػعب اص ي َيئت مذنشٌ تاٌيل ي سسميت مينبثذ ي ثهشا اتخهبر تصهميم سا اً شنهت اػعهب
حبظش دس ج سٍ ظشيس است .تصميمب َيئت مذنشٌ دس دكتش ثٍ وبم دكتش صًستج سب َيئت مذنشٌ ثجت ميگشدد ي
ثبمعب اػعب حبظش دس ج سٍ ميسسذ.
رئیس مجمع
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تبصره– ج سٍ كًمالؼبدٌ َيئت مذنشٌ ثب دػً ًتجي سئيس نب وبئت سئيس َيئت مذنشٌ نب مذنشػبمل ي دس صًس ػذم
دػً ًتجي آوبن ثب دػً ًتجي اً شنت اػعب َيئت مذنشٌ تاٌيل ميگشدد.
هبده َ –26يئت مذنشٌ جض دس مًاسد ًٍ ثٍ مًجت اسبسىبمٍ اتخبر تصميم دسثبسٌ آوُب دس ص حيت مجهبمغ ػمهًمي
هشاس دادٌ شذٌد دس سبنش مًاسد ي ثشا تحون اَذافد مًظًع ي ػم يب تؼهبيوي ثهب سػبنهت ههًاويه ي موهشسا جهبس ي
اسبسىبمٍ ي مصًثب مجبمغ ػمًمي ي سػبنت صشكٍ ي ص ح تؼبيوي ي اػعب داسا اختيبسا الصم جُت اداسٌ امًس تؼبيوي
ثًدٌ ي مىجم ٍ ػُذٌداس اوجبم يظبنق رنل است:
 .1دػً مجمغ ػمًمي ػبد ي كًمالؼبدٌ
 .2اجشا اسبسىبمٍ ي تصميمب مجبمغ ػمًمي ي سبنش موشسا مشثًغ.
 .3وصت ي ػضل ي هجًل ي استؼلب مذنشػبمل ي وظبس ثش ػم يب ي ي تؼييه حذيد يظبنق ي اختيبسا ي .
 .4هجًل دسخًاست ػعًنت ي اخز تصميم وسجت ثٍ اوتوبل سُبم اػعب ثٍ نٌذنگش ي دسنبكت اسهتؼلب َشنهي اص
اػعب َيئت مذنشٌ.
 .5وظبس ثش مخبسج جبس ششًت ي سسيذگي ثٍ حسبثُب ي اسائٍ ثٍ ثبصس  /ثبصسسبن ي تس يم ثهٍ مًههغ گهضاس
مبلي ي يتشاصوبمٍ ثٍ مجمغ ػمًمي.
 .6تُيٍ ي تىظيم ؼشحُب ي ثشوبمٍَب ي ثًدجٍ ي سبنش رياىُبدا ي اسائٍ ثٍ مجمغ ػمًمي جُت اتخبر تصميم.
 .7تُيٍ ي تىظيم آنيه وبمٍ َب ي دستًسالؼمل َب داخ ي تؼبيوي يتوذنم آن ثٍ مجمغ ػمًمي ثشا تصًنت.
 .8رياىُبد دستًسالؼمل تؼييه حوًم ي مضانب د حن ج سٍ ي ربدا اػعب َيب مذنشٌ ثٍ مجمغ ػمًمي.
 .9تؼييه ومبنىذٌ نب يًيل دس دادگبَُب ي مشاجغ هبوًوي ي سبنش سبصمبوُب ثب حن تًًيل ؿيش.
 .10تؼييه ومبنىذٌ اص ثيه اػعب تؼبيوي ثشا حعًس دس ج سب مجمغ ػمًمي ششًتُب ي اتحبدنٍَبني ًٍ تؼبيوي
دس آوُب مابسًت داسد.
 .11تؼييه ي مؼشكي صبحجبن امعب مجبص (ني نب دي ولش اص اػعب َيئت مذنشٌ ثٍ اتلبم مذنشػبمل) ثشا هشاسدادَب ي
اسىبد تؼُذآيس تؼبيوي.
 .12اوجبم سبنش يظبنق ي تٌبليلي ًٍ ثٍ مًجت انه اسبسىبمٍ مستويمبً ي نب ثٍ اػتجبس تصذ اداسٌ امهًس تؼهبيوي ثهش
ػُذٌ َيئت مذنشٌ گزاسدٌ شذٌ است.
هبده َ –27يئت مذنشٌ ومبنىذٌ هبوًوي تؼبيوي است ي ميتًاوذ مستويمبً ي نب ثب يًبلت ثب حن تًًيلد انه ومبنىذگي سا دس
دادگبَُب ي مشاجغ هبوًوي د ي سبنش سبصمبوُب اػمبل ًىذ .مسئًليت َيئت مذنشٌ دس موبثل تؼبيوي مسئًليت يًيل دس موبثل
مًًل است.
هبده  –28مؼبم

تؼبيوي ثب َش ني اص اػعب َيئت مذنشٌد مذنشػبملد ثبصس  /ثبصسسبن تبثغ آئيهوبمٍا خًاَذ ثهًد

ًٍ دس چبسچًة دستًسالؼمل يصاس تؼبيند ًبس ي سكبٌ اجتمبػي ثٍ تصًنت مجمغ ػمًمي ػبد تؼبيوي ميشسذ.
هبده َ –29يئت مذنشٌ يظبئق خًد سا ثٍ صًس جمؼي اوجبم ميذَذ ي َيچ ني اص اػعب َيئت مهذنشٌ حهن وهذاسد اص
اختيبسا َيب د مىلشداً استلبدٌ ًىذ مگش دس مًاسد خبص ًٍ يًبلت نب ومبنىذگي ًتجي اص ؼشف َيئت مذنشٌ داشتٍ ثبشذ.
َيئت مذنشٌ ميتًاوذ هسمتي اص اختيبسا خًد سا ثب اً شنت سٍ چُبسم آساء ثٍ مذنشػبمل تلًنط ًىذ.
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هبده –31تحًنل ي تحًل ي اوتوبل مسئًليت اص َيئت مذنشٌ سبثن ثٍ َيئت مذنشٌ ثؼذ ثبنذ ث كبصه ٍ ثؼهذ اص تهبسنخ
هجًلي سمت َيئت مذنشٌ ي تبئيذ صحت اوتخبثب تًسػ يصاس تؼبيند ًبس ي سكبٌ اجتمبػي صًس گيشد ي ً يٍ ايسام ي
اسىبد يدكبتش ي حسبثُب ي مًجًد َب تؼبيوي ثٍ َيئت مذنشٌ جذنذ تحًنل ي رس اص ثجت تـييشا دس اداسٌ ثجت ششًتُب
تشتيت مؼشكي امعبَب مجبص دادٌ شًد.
تبصره -ششيع تصذ ماشيغ ثٍ انه است ًٍ (دس صًس ػذم كً نب هجًل استؼلب نب ثشًىبس َيئت مهذنشٌ هج هي)
مذ مبمًسنت آوُب خبتمٍ نبكتٍ ثبش ذ .ثؼذ اص هبوًوي شذن ششيع تصذ د تب صمبويٌٍ تشتيت مؼشكي امعهبَب مجهبص دادٌ
واذٌ َيئت مذنشٌ جذنذ مي تًاوذ اختيبسا محذيد سا ثٍ َيئت مذنشٌ هج ي تلًنط ًىذ ي دس َش حبل َش اهذام ثبنذ ثهب
تصميم َيئت مذنشٌ جذنذ ثبشذ.
هبده  – 31مشاتت وول ي اوتوبل ثبنذ دس صًستمج سي مىؼٌس ي ثٍ امعب اً شنهت اػعهب َيئهت مهذنشٌ سهبثن ي
اػعب َيئت مذنشٌ جذنذ ي ثبصس  /ثبصسسبن تؼبيوي ثشسذ .صًستمج س مزًًس ثبنذ جضي اسىبد ششًت وگُذاس شًد.
تبصره– دس صًستيٌٍ اػعب َيئت مذنشٌ هج ي اهذام ثٍ تحًنل وىمبنىذ ثٍ ػىًان متصشف ؿيشمجهبص دس امهًال ؿيهش ي
خيبوت دس امبوت تحت تؼويت هشاس ميگيشوذ.
هبده  –32استؼلب َش ني اص اػعب َيئت مذنشٌ تب تؼييه ػعً جذنذ ي هجًلي سمت آن ساكغ مسهئًليت وسهجت ثهٍ
يظبنق وخًاَذ ثًد.
هبده َ – 33يچ ني اص اػعب َيئت مذنشٌد ثبصس  /ثبصسسبن ي مذنشػبمل تؼبيوي وميتًاوذ سمت ثبصسسي نب مذنشنت
ػبمل ي نب ػعًنت َيئت مذنشٌ ششًت تؼبيوي دنگش سا ثب مًظًع ي كؼبليت مابثٍ هجًل ًىذ.
هبده  –34وخستيه َيئت مذنشٌ تؼبيوي مًظق است ظشف نٌمبٌ اص تبسنخ ج سٍ مجمهغ ػمهًمي ػهبد ثهشا ثجهت
تؼبيوي دس مشاجغ رنص حيت اهذام ًىذ.
هبده  –35اػعب َيأ مذنشٌ د مذنش ػبمل ي ثبصسسبن تؼبيوي ثبنذ ياجذ ششانػ صنش ثبشىذ :
الق -ششانػ ػمًمي
 .1انمبن ي تؼُذ ثٍ اس م (دس تؼبيويُب متاٌل اص اه يتُب دنىي شىبختٍ شذٌ دس هبوًن اسبسيد ششغ يثبههت ي
امبوت)
 .2وذاشته مىغ هبوًوي ي محجًس وجًدن.
 .3ػذم ػعًنت دس گشيَُب محبسة ي ػذم استٌبة جشائم ػ يٍ امىيت ًاًس ي ػذم محًٌميت ثٍ جؼل اسىبد.
 .4ػذم سبثوٍ محًٌميت ثٍ استابءد اخت د ً َجشداس د خيبوت دس امبوتد تذليسد تصشف ؿيشهبوًوي دس امهًال
ديلتي ي يسشٌستگي ثٍ توصيش.
ة -ششانػ اختصبصي
اػعب َيأ مذنشٌد مذنش ػبمل ي ثبصسسبن تؼبيوي ػ يٌ ثش ششانػ ػمًمي كًم ثبنستي داسا ششانػ اخصبصهي صنهش
ثبشىذ:
 .1داسا ثًدن اؼ ػب نب تجشثٍ الصم ثشا اوجبم يظبنق محًلٍ
......................................................................................... .2
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هبده  –36مجمغ ػمًمي ػبد  .......اص اشخبص حويوي نب حوًهي سا ثشا مذ ني سبل مهبلي ثهٍ ػىهًان ثهبصس /
ثبصسسبن اوتخبة ميٌىذ .اوتخبة مجذد آوبن ث مبوغ است.

(تؼذاد ثبصسسبن ػذد كشد ثبشذ م ً ني نب سٍ ولش)

تبصره –1دس صًس كً نب ممىًػيت هبوًوي ي نب استؼلب ثبصس  /ثبصسسبن اص يد َيئت مذنشٌ مٌ ق است ظشف دٌ
سيص ثبصس  /ثبصسسبن ػ يالجذل سا ثٍ تشتيت آساء ثياتش ثشا ثويٍ مذ دػً
تبصره –2حنالضحمٍ ي ربدا

ومبنذ .

ثبصسسبن ثب تصًنت مجمغ ػمًمي تؼييه ميگشدد.

تبصره –3تب صمبوي ًٍ ثبصس  /ثبصسسبن جذنذ اوتخبة ي هجًلي سمت وٌشدٌاوذ ثبصس  /ثبصسسبن هج ي ًمبًبن مسئًليت
ثبصسسي سا ثٍ ػُذٌ داسوذ.
هبده  –37يظبنق ثبصسسبن تؼبيوي ثٍ ششح صنش است:
اوجبم شذٌ ثب اسبسىبمٍ ي هًاويه ي موهشسا

 وظبس مستمش ثش اوؽجبم وحًٌ اداسٌ امًس تؼبيوي ي ػم يب ي مؼبمي دستًسالؼم ُب مشثًؼٍ .
سسيذگي ثٍ حسبثُبد دكبتشد اسىبد – صًستُب مبلي اص هجيل تشاصوبمٍ ي حسبثُب ػم ٌشد ي سهًد ي صنهبند ثًدجهٍرياىُبد ي گضاسشب َيئت مذنشٌد مجمغ ػمًميد شخصبً ي نب دس صًس لضيم ثب استلبدٌ اص ًبسشىب ًٍ دس انهه
صًس رشداخت َضنىٍ ًبسشىب ثب تصًنت مجمغ ػمًمي ثش ػُذٌ تؼبيوي خًاَذ ثًد.
سسيذگي ثٍ شٌبنب اػعبء ي اسائٍ گضاس ثٍ مجمغ ػمًمي ي مشاجغ رنشثػ.تزًش ًتجي تخ لب مًجًد دس وحًٌ اداسٌ امًس تؼبيوي ثٍ َيئت مذنشٌ ي مذنشػبمل ي توبظب سكغ ووص.وظبس ثش اوجبم حسبثشسي ي سسيذگي ثٍ گضاسشُب حسبثشسي ي گضاس وتيجٍ سسيذگي ثٍ مجمغ ػمًمي تؼبيويي مشاجغ رنشثػ.
تبصره –1ثبصس مًظق است  /ثبصسسبن مًظلىذ  /گضاس جبمؼي ساجغ ثٍ يظؼيت تؼبيوي ثٍ مجمغ ػمهًمي ػهبد
سبليبوٍ تس يم ًىذ .گضاس

ثبنذ الاهل  10سيص هجل اص تاٌيل مجمغ ػمًمي ػبد سبليبوٍ جُت مشاجؼٍ صبحجبن

ثبصس

سُبم دس مشًض تؼبيوي آمبدٌ ثبشذ .دس صًستيٌٍ تؼبيوي ثبصسسبن متؼذد داشتٍ ثبشذ َشني ميتًاوذ ثٍ تىُبني يظبنق خًد
سا اوجبم دَذ .ليٌه ً يٍ ثبصسسبن ثبنذ گضاس
اخت ف ثب رًش دليل دس گضاس

ياحذ تُيٍ ًىىذ .دس صًس يجًد اخهت ف وظهش ثهيه ثبصسسهبند مهًاسد

رًش خًاَذ شذ.

تبصره –2ثبصس  /ثبصسسبن حن دخبلت مستويم دس اداسٌ امًس تؼبيوي سا وذاشتٍ يلي ميتًاوذ /ميتًاوىذ ثذين حهن سا
دس ج سب َيئت مذنشٌ ششًت ًىذً /ىىذ ي وظشا خًد سا وسجت ثٍ مسبئل جبس تؼبيوي اظُبس وظش داسد /داسوذ.
هبده  –38دس صًستيٌٍ َشني اص ثبصسسبن تاخيص دَذ ًٍ َيئت مذنشٌ ي نهب مهذنشػبمل دس اوجهبم يظهبنق محًلهٍ
مشتٌت تخ لي شذٌ ي ثٍ تزًشا تشتيت اثش ومي دَىذد مٌ ق است اص َيئت مذنشٌ توبظهب ثشگهضاس مجمهغ ػمهًمي
كًمالؼبدٌ ثشا سسيذگي ثٍ گضاس

خًد سا ثىمبنذ.

هبده  –39ثبصس  /ثبصسسبن و سجت ثٍ تخ لبتي ًٍ دس اوجبم يظبنق خًد مشتٌت مياًد ؼجن هًاػذ ػمًمي مشثًغ ثهٍ
مسئًليت مذوي مسئًل است.
فصل چهبرم  :هقررات هبلي
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هبده  –41اثتذا سبل مبلي تؼبيوي ايل  .........مبٌ ي اوتُب آن آخش  ..........مبٌ َمهبن سهبل /سهبل ثؼهذ خًاَهذ ثهًد
ثبست ىب سبل ايل تبسيس ًٍ اص تبسنخ تاٌيل تب ربنبن  ..........مبٌ است.
هبده َ –41يئت مذنشٌ مًظق است وسخٍا اص گضاس

َبد صًس َب مبلي ربنبن ديسٌ اص هجيل تشاصوبمٍ ي حسبثُب

ػم ٌشد ي سًد ي صنبن د رياىُبد وحًٌ توسيم سًد خبلص ي ثًدجٍ رياىُبد سبل ثؼذ سا رس اص آمبدٌ شذن حذاً ش تهب
 30سيص هجل اص تبسنخ تاٌيل ج سٍ مجمغ ػمًمي ػبد سبالوٍ ثشا سسيذگي ثٍ ثبصس  /ثبصسسبن تس يم ومًدٌ ي ػ يٌ
ثش آن َش سٍ مبٌ نٌجبس تشاص آصمبناي حسبة َب تؼبيوي سا َمشاٌ ثب تجضنٍ ي تح يل كؼبليت سٍ مبٍَ تؼبيوي تُيٍ ي دس
اختيبس ثبصس /ثبصسسبن هشاس دَذ ي وسخٍ اص آن سا ويض ثٍ يصاس تؼبيند ًبس ي سكبٌ اجتمبػي اسسبل ومبنذ.
هبده َ –42شني اص اػعب دس صًس مابَذٌ ووص نب تخ ق دس اداسٌ امًس تؼبيوي ميتًاوذ گضاس

ي نب شٌبنب خًد سا

ثٍ ثبصس  /ثبصسسبن اػ م ومبنذ ي دس صًس ػذم اخز وتيجٍ ي ثبهي ثهًدن ثهش شهٌبنتد ثهب يصاس تؼهبيند ًهبس ي سكهبٌ
اجتمبػي مٌبتجٍ ًىذَ .يئت مذنشٌ مٌ ق ثٍ اجشا وظش يصاس تؼبيند ًبس ي سكبٌ اجتمبػي مضثًس ًهٍ ثهٍ ؼهًس ًتجهي ي
سسمي اث ؽ مياًد خًاَذ ثًد.
مذنشان تؼبيوي مًظلىذ ثب ًبسشىبسبند حسبثش

نب حسبثشسبن مىتخهت يصاس تؼهبيند ًهبس ي سكهبٌ اجتمهبػي َمٌهبس

ثىمبنىذ ي ً يٍ اسىبد ي مذاسى مًسد ويبص سا دس اختيبسشبن هشاس دَىذ.
هبده  –43دس تُيٍ ي تىظيم اسىبد حسبثذاس ي دكبتش هبوًوي ي صهًستُب مهبليد سػبنهت اصهًل ي مهًاصنهد سيشهُب
متذايل ي هبثل هجًل ي هًاويه ي موشسا جبس الضامي است.
هبده َ -44ذانب ي ًمٌُب ث ػًض دس صًستي ًٍ اص ؼشف اػؽبء ًىىذٌ ثشا مصشف خبصي تؼييه واذٌ ثبشذ اگهش
ووذ ثبشذ ثحسبة دسآمذ ي اگش ؿيش ووذ ثبشذ توًنم يثٍ حسبة دسآمذ مىظًس خًاَذ شذ.
هبده  -45اكتتبح َش وًع حسبة وضد ثبويَب ي سبنش مؤسسب اػتجبس د رس اص تصًنت َيأ مذنشٌ ثب امعبَب مجبص
مؼشكي شذٌ اص ؼشف َيأ مذنشٌ امٌبن رزنش خًاَذ ثًد.
هبده  - 46سًد خبلص تؼبيوي دس َش سبل مبلي ثٍ تشتيت صنش توسيم ميشًد:
-1اص حذاهل رىج دسصذ ثٍ ثبال ثب تصًنت مجمغ ػمًمي ػبد ثٍ ػىًان رخيشٌ هبوًوي مىظًس ميشًد.
-2حذاً ش رىج دسصذ اص سًد خبلص ثؼىًان اوذيختٍ احتيبؼي ثٍ رياىُبد َيئت مذنشٌ ي تصًنت مجمغ ػمًمي ػبد ثٍ
حسبة مشثًؼٍ مىظًس ميگشدد ي وحًٌ مصشف آن ثب تصًنت مجمغ ػمًمي ػبد است.
-3حذ اً ش  ........دسصذ اص سًد جُت ربدا ثٍ اػعبءد ًبسًىبند مذنشان ي ثبصسسبن ثٍ رياىُبد َيأ مذنشٌ ي تصهًنت
مجمغ ػمًمي ػبد تخصيص دادٌ ميشًد.
-4رس اص يظغ يجًٌ كًم ثبهيمبوذٌ سًد خبلص  ......................................................................................توسيم ميگشدد.
(دس تؼبيويَب تًليذ دس جب خبلي ميتًان وًشت :ثٍ وسجت سُبم ي دس تؼبيوي َب تًصنؼي وًشتٍ شًد  %50ثٍ وسجت سهُبم
ي مبثوي ثٍ وسجت مؼبم

اػعبء ثب تؼبيوي)

تبصره -1رخيشٌ هبوًوي تب صمبوي ًٍ مج ؾ ًل رخيشٌ حبصل اص دسآمذَب مزًًس ثٍ ميضان ني چُبسم مؼهذل سهشمبنٍ
سٍ سبل اخيش تؼبيوي وشسيذٌ ثبشذ الضامي است.
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تبصره -2تؼبيوي مي تًاوذ ثب تصًنت مجمغ ػمًمي ػبد تب حذاً ش ني ديم رخيشٌ هبوًوي سا جُت اكضانش سهشمبنٍ
خًد ثٍ ًبس ثشد .استلبدٌ مجذد اص ثبهيمبوذٌ آن جُت اكضانش سشمبنٍ مجبص ويست.
تبصرهَ -3يئت مذنشٌ مي تًاوذ اص محل اوذيختٍ احتيبؼي ثب تصًنت مجمغ ػمًمي ػبد مج ـي سا ثشا اوجهبم امهًس
خيشنٍ ي ػبم المىلؼٍ تخصيص دَذ.
فصل پنجن  :هقررات هختلف
هبده َ -47ش ني اص دستگبٌَبد ششًتَب ي مًسسب مًظًع مبدٌ  17هبوًن ثخش تؼهبيوي ًهٍ ثهذين ػعهًنتد دس
تؼبيوي مابسًت نب سشمبنٍ گزاس ًشدٌ ثبشذ ميتًاوذ ومبنىذٌا ثشا وظبس ثش تؼهبيوي ي حعهًس دس ج سهب مجهبمغ
ػمًمي ي َيئت مذنشٌ ثٍ ػىًان وبظش داشتٍ ثبشذ.
هبده  -48اوح لد ادؿ بم نب تـييش مًاد اص اسبسىبمٍ تؼبيوي ًٍ مـبنش ششيغ ي هشاسدادَب مىؼوذ ثب مىبثغ تأميه ًىىذٌ
اػتجبس ي ًمي مبلي ي امٌبوب مخت ق ي سشمبنٍگزاس ي مابسًت ثبشذ مًًًل ثٍ مًاكوت مشاجغ مزًًس خًاَذ ثًد.
هبده  -49دس صًستيٌٍ مجمغ ػمًمي كًمالؼبدٌ تـييش ثؼعي اص مًاد اسبسىبمٍ سا تصًنت ًىذ دسصهًس تأئيهذ يصاس
تؼبيند ًبس ي سكبٌ اجتمبػي (اص جُت اوؽجبم ثب هبوًن ثخش تؼبيوي) مؼتجش خًاَذ ثًد.
هبده  ً -51يٍ امًالي ًٍ اص مىبثغ ػمًمي ديلتي ي ثبويَب دس اختيبس تؼبيوي هشاسگشكتٍ ثب اوح ل آن ثبنذ مستشد شًد.
هبده  -51ادؿبم ي اوح ل تؼبيوي آن تبثغ ظًاثػ موشس دس هبوًن ثخش تؼبيوي ي آئيه وبمٍَب اجشائي مشثًغ ميثبشذ.
هبده  -52دس صًس ثشيص اخت ف ثيه تؼبيوي ي اػعب آن ي نب ثيه تؼهبيوي ي سهبنش شهشًتُب تؼهبيوي ثهب مًظهًع
كؼبليت مابثٍد نب ثيه تؼبيوي ي اتحبدنٍ مًظًع اخت ف ثشا دايس ثٍ اتحبدنٍ ثهبالتش نهب اتهبم تؼهبين مشثهًغ اسجهبع
مي شًد ي دس صًس ثشيص اخت كب ثيه تؼبيوي ي سبنش تؼبيويَبني ًٍ مًظهًع كؼبليهت آوُهب ماهبثٍ وجبشهذد نهب سهبنش
اشخبص حويوي ي حوًهي اتبم تؼبين مشثًغ مشجغ دايس خًاَذ ثًد.
انه اسبسىبمٍ دس  52مبدٌ ي  ...............تجصشٌ دس مجمغ ػمًمي  .....................مًسخٍ  .........................ثٍ تصًنت سسيذ ي
آووٍ دس آن ريشثيىي واذٌ تبثغ هبوًن ثخش تؼبيوي اهتصبد جمًُس اس مي ي اص حب ثؼذ آند هبوًن ششًتَب
تؼبيوي (دس مًاسد ًٍ ثٍ هً خًد ثبهي است)د آنيه وبمٍَب ي دسهتًسالؼمل َهب ههبوًوي ي هشاسدادَهب مىؼوهذٌ ثهيه
ششًت ي اػعبء ي نب مؤسسب ؼشف هشاسداد ميثبشذ.
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