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9/3/7331مصوب

 ًلیّات –كػل اٍّل 

( هاًَى تخص تؼاًٍی اهتػاد خوْوَسی  33( هادُ )3ّای تؼاًٍی تشاساس تثػشُ ) تشگضاسی هداهغ ػوَهی ضشًتْا ٍ اتحادیِ -1هادُ 

 ًاهِ خَاّذ تَد.اسالهی ایشاى، ٍكن هوشسات ایي آییي 

ِ   ّای تؼاًٍی هشًضی یا سشاسشی ٍ ًیض ضشًت استاًی تا ّش تؼذاد ػضَ ٍ اتحادیِ ّای تؼاًٍی كشا ضشًت -1تثػشُ  ّوای   ّوا ٍ اتحادیو

ِ      تؼاًٍی ًِ تؼذاد اػضای آًْا تیص اص پاًػذ ػضَ تاضوذ، هوی   ای تشگوضاس ًوایٌوذ ٍ دس    تَاًٌوذ هدواهغ ػووَهی سا تػوَست دٍ هش لو

( هاًَى تخص تؼواًٍی  33( هادُ )2هَضَع تثػشُ )« ای دستَسالؼول ًحَٓ تطٌیل هداهغ ػوَهی دٍ هش لِ»غ هوشسات ایٌػَست تات

 ًیض خَاٌّذ تَد.

ّای تؼاًٍی ًِ اًتخاب توام یا ّش یي اص اػضا ّیوتت هوذیشُ یوا تاصسسواى سا دس دسوتَس هدووغ        ّا ٍ اتحادیِ ًلیِ ضشًت -2تثػشُ 

ِ  ّا، دستَسالؼول چگًَگی ًظاست تش اًتخاتات ضشًت»اسی هدوغ ػوَهی، هطوَل هوشسات ػوَهی داضتِ تاضٌذ، دس تشگض ّوا   اتحادیو

 ًاهِ اخشایی هاًَى تخص تؼاًٍی ًیض خَاٌّذ تَد. ( آییي28هَضَع هادُ )« ّای تؼاٍى ٍ اتام

ّای تؼاًٍی ثثت ضذُ ٍ یوا دس   تحادیِّا ٍ ا ّای آى، ضشًت ّای تؼاًٍی دس ایي هادُ ٍ تثػشُ ّا ٍ اتحادیِ هٌظَس اص ضشًت -3تثػشُ 

 تاضذ. ضشف تتسیس هی

 ضَد: اختیاسات[ تِ دٍ غَست صیش تطٌیل هی هدوغ ػوَهی تؼاًٍی] سة ٍظایق ٍ -2هادُ

 هدوغ ػوَهی ػادی.    .1

 الؼادُ.   هدوغ ػوَهی كَم    .2

اهل سالی یٌثواس ظوشف چْواس هواُ پوس اص      اٍلیي تاس تشای تاسیس تؼاًٍی ]دسصهاى هوشس[ ٍ سپس  ذ هدوغ ػوَهی ػادی، -3هادُ

 ضَد.   پایاى سال هالی تطٌیل هی

 ٍظایق ٍ اختیاسات هاًًَی هدوغ ػوَهی ػادی تِ ضشح ریل است:

 اٍلیي هدوغ ػوَهی ػادی. . تػَیة اساسٌاهِ دس1

 هاًَى تخص تؼاًٍی[. 22. اتخار تػوین دس هَسد  ذاهل ٍ  ذاًثش سْام اػضا ]هَضَع هادُ 2

 ّیتت هذیشُ ٍ تاصسس یا تاصسساى.. اًتخاب 3



ّای دسخَاستی ٍ سایش ػولیوات هوالی    گزاسی ٍ اػتثاسات ٍ ٍام . تؼییي خظ هطی ٍ تشًاهِ تؼاًٍی ٍ تػَیة تَدخِ خاسی ٍ سشهای4ِ

 ّیتت هذیشُ.  تِ پیطٌْاد

 ّای ضشًت. تؼییي سٍصًاهِ ًثیشاالًتطاس تشای دسج آگْی . 5

 ای ّیات هذیشُ ٍ هذیشػاهل ٍ اتخار تػوین دس هَسد  ن الض وِ تاصسس.ًاهِ  وَم ٍ هضای . تػَیة آییي6

آًْا ٍ هیضاى سْام ٍ یا  ن ػضوَیت   خشٍج اص ّای تؼاٍى ٍ ّا ٍ اتام ّا ٍ اتحادیِ . اتخار تػوین دس هَسد ػضَیت تؼاًٍی دس ضشًت7

 هَاصیي هوشس دس هاًَى تخص تؼاًٍی.  اساس ساالًِ پشداختی تش

 ّای داخلی تؼاًٍی. ٍ دستَسالؼول. تػَیة هوشسات 8

ّای هالی ّیتت هذیشُ پس اص هشائت گضاسش تاصسس  . سسیذگی ٍ اتخار تػوین دستاسُ تشاصًاهِ ٍ  ساب سَد ٍ صیاى ٍ سایش گضاسش9

 یا تاصسساى.

 . اخز تػوین ًسثت تِ رخایش ٍ پشداخت سَد ٍ هاصاد دسآهذ ٍ توسین آى عثن اساسٌاهِ.12

 ثت تِ اكضایص ٍ یا ًاّص سشهایِ دس  ذٍد هَاًیي ٍ هوشسات.. اتخار تػوین ًس11

 هاًَى تخص تؼاًٍی[. 13گیشی دسهَسد اخشاج اػضاء تؼاًٍی ]ٍكن هادُ  . تػوین12

 ّای تؼاًٍی[. هاًَى ضشًت 33هادُ  1تِ تٌذ ]هستٌذ   . ػضل تاصسس 13

 دّذ. هی. سایش ٍظایلی ًِ هَاًیي ٍ هوشسات تش ػْذُ هدوغ ػوَهی هشاس 14

هدووغ ػووَهی    تَاى هدوغ ػوَهی ػادی سا تِ غوَست كوَم الؼوادُ تطوٌیل داد.     دس هَاسد ضشٍسی دس ّش هَهغ سال هی -1تثػشُ

 پشداصد ًِ دس غال یت هدوغ ػوَهی ػادی است. الؼادُ تِ ّواى ٍظایلی هی ػادی تغَس كَم

هدووغ ػووَهی ػوادی تغوَس     »س ضوَد، ػٌوَاى آى توِ    چٌاًچِ هدوغ ػوَهی ػادی سالیاًِ خواسج اص هَػوذ هووشس تشگوضا     -2تثػشُ

 ًشد. تـییش خَاّذ «الؼادُ كَم

 ضَد: هدوغ ػوَهی كَم الؼادُ خْت سسیذگی ٍ اتخار تػوین ًسثت تِ هَاسد صیش تطٌیل هی -4هادُ

 دس  ذٍد هاًَى تخص تؼاًٍی[. تـییش هَاد اساسٌاهِ ]    .1

 هذیشُ.  گیشی ًسثت تِ ػضل یا هثَل استؼلای ّیتت تػوین    .2

 اًحالل تؼاًٍی.    .3

 ادؿام تؼاًٍی.    .4



 تؼذادی اص دستِ خوؼی یا ،استؼلاء ّیات استؼلاء هوػَد اص تؼض اػضاء ٍ (، ػضل ًل یا2) هشاد اص ػضل ّیات هذیشُ دس تٌذ -تثػشُ

 ثذل اصاًثشیت هوشس خاسج ًوایذ.ال ٍخَد اػضاء ػلی آًْاست ًِ ّیات هذیشُ سا تا

چٌاًچِ هدوؼی ًسثت تِ هَاسد خاسج اص غال یت خَد سسیذگی ٍ اتخار تػوین ًٌذ، تػوویوات هتخوزُ اص دسخوِ اػتثواس      -5هادُ

 ساهظ است.

هوَاد   و دس هَاػذ صیش تطٌیل هدوغ ػوَهی الضاهی است. ّیتت هذیشُ تایذ تاسیخ دػَت یا ًطش آگْی ٍ كَاغل صهاًی هَضوَع 6هادُ 

 ای تؼییي ًوایذ ًِ هدوغ ػوَهی دس هَاػذ صیش تطٌیل گشدد:   ّای ریل آًْا سا تگًَِ ًاهِ ٍ تثػشُ ایي آییي 22ٍ  13، 12

 هاُ اص پایاى سال هالی، تشای تطٌیل هدوغ ػوَهی ػادی سالیاًِ. 4ظشف      -1

 یل هدوغ ػوَهی تا دستَس اًتخاب اػضای هزًَس.هثل اص اًوضاء هذت تػذی اػضای ّیتت هذیشُ یا تاصسساى؛ تشای تطٌ     -2

الؼوادُ توا    هثل اص پایاى هذت تؼاًٍی، دس غَستی ًِ هذت آى عثن اساسٌاهِ هحذٍد تاضذ؛ تشای تطوٌیل هدووغ ػووَهی كوَم       -3

 دستَس توذیذ هذت یا اًحالل.

وغ ػوَهی دیگشی تٌلیق ضذُ تاضوذ؛ ظوشف   دس غَستی ًِ دس یٌی اص هداهغ ػوَهی ٍ یا تٌا تِ هَاًیي ٍ هوشسات، تطٌیل هد   -4

 هْلت هوشس دس آى.

 :]دس ؿیش هَاسد هزًَس دس تٌذّای كَم[ظشف سِ هاُ تؼذ اص دسخَاست اضخاظ صیش     -5

 ّش یي اص تاصسساى -الق

 یي پٌدن اػضای تؼاًٍی تشای هدوغ ػوَهی ػادی ٍ یي سَم اػضا تشای هدوغ ػوَهی كَم الؼادُ -ب

 ج و ٍصاست تؼاٍى

دس غَستی ًِ ّیتت هذیشُ دس هَاػذ هوشس دس ایي هادُ تِ تطٌیل هدوغ ػوَهی هثادست ًٌٌذ، ٍصاست تؼاٍى سأساً ًسوثت   -1تثػشُ 

 تِ تشگضاسی هدوغ ػوَهی هشتَط اهذام خَاّذ ًوَد.

اصسس، توشای  الؼوادُ تَسوظ تو    اگش ّیتت هذیشُ ظشف هذت یٌواُ اص تاسیخ دسیاكت دسخَاست تطٌیل هدوغ ػوَهی كوَم  -2تثػشُ 

تَاًذ تا اعالع ٍصاست تؼواٍى   سسیذگی تِ گضاسش تخللات ّیتت هذیشُ یا هذیش ػاهل، اهذام تِ دػَت ٍ تشگضاسی آى ًوایذ، تاصسس هی

 ًسثت تِ اًتطاس آگْی ٍ تطٌیل هدوغ اهذام ًٌذ.

 ًحَُ دػَت هدوغ –كػل دٍّم 

ّشتؼواًٍی هٌلوق اسوت  وذاهل یٌوی       تؼاًٍی هیذ ضذُ غَست گیشد.اساسٌاهِ  دػَت هدوغ ػوَهی تایذ تِ عشیوی ًِ دس -7هادُ

ّای اًتطاس آگْی دس خشایذ ًثیشاالًتطاس یا هحلّی ٍ یا دػَتٌاهِ ًتثی ]تا اخز سسیذ ٍ یا پست سلاسضی توِ آخوشیي اهاهتگواُ     اصسٍش

 هاًًَی اػالم ضذُ ػضَ تِ تؼاًٍی[ یا ّش دٍ سٍش سا اًتخاب ٍ دس اساسٌاهِ هیذ ًوایذ.  



ّای تؼواًٍی ّوچٌویي دسج    ّا ٍ كشٍضگاُ ّا ٍ هحل ًاسگاُ ٍُ تش ایي الػام آگْی دػَت دس هحل دكتش اغلی ٍ ضؼة ٍ ًوایٌذگیػال

 سساًی ]ٍب سایت هشتَعِ دسغَست ٍخَد[ ًیض الضاهی است.  آى دس پایگاُ اعالع

یا پست سلاسضی تِ آخوشیي اهاهتگواُ هواًًَی     دػَت اٍلیي هدوغ ػوَهی تؼاًٍی اص عشین دػَتٌاهِ ًتثی تا اخذ سسیذ ٍ -1تثػشُ 

هواًَى تخوص    32هوادُ   2اػالم ضذُ ػضَ تِ تؼاًٍی ٍ یا اص عشین سٍصًاهِ ًثیشاالًتطاسی ًِ دس آى دػَت تِ ػضَیت ]هَضَع تٌوذ  

 گیشد.   تؼاًٍی[ آگْی ضذُ غَست هی

 ای اص آى تِ اضخاظ صیشضشٍسی است: سال ًسخِپزیشد، اس دس غَستی ًِ دػَت هدوغ ػوَهی تا دػَتٌاهِ ًتثی اًدام هی -2تثػشُ

ّوا ٍ هسسسوات ػووَهی ًوِ دس تؼواًٍی       ّا، ضَساّای اسالهی ًطَسی ٍ سواصهاى  ّای دٍلتی، تاًي ّا ٍ ضشًت ّش یي اص دستگاُ .1

 اًذ. گزاسی ًشدُ هطاسًت یا سشهایِ

 ای ًِ تؼاًٍی ػضَ آى است.  اتحادیِ .2

ای اص آگْی هدوغ ػوَهی سا خْت اعالع ٍ اهٌاى  ضوَس ًوایٌوذُ ًواظش توِ ٍصاست      ت ًسخِهوام دػَت ًٌٌذُ هٌلق اس -3تثػشُ

 تؼاٍى اسسال ًوایذ.

ّوای ًثیشاالًتطواسی ًوِ     تاضٌذ، اًتطاس آگْی دػَت الضاهاً اص عشین سٍصًاهِ ّایی ًِ داسای تیص اص یٌػذ ػضَ هی دس تؼاًٍی -8هادُ

 گیشد. دس هدوغ ػوَهی ػادی تؼییي گشدیذُ، غَست هی

 اسالهی است. هشخغ تطخیع ًثیشاالًتطاس تَدى سٍصًاهِ، ٍصاست كشٌّگ ٍ اسضاد -1تثػشُ

گوشدد توِ    هٌتطوش هوی  « سٍصی یٌثواس »ای ًِ دس ؿیش اص كاغلِ صهاًی  ًاهِ، هاٌّاهِ ٍ ّش ًطشیِ اًتطاس آگْی دػَت دس ّلتِ -2تثػشُ

 خای سٍصًاهِ، كاهذ ٍ خاّت هاًًَی است.

 ّای ]اغلی[ هتؼذدی سا تؼییي ًوایذ، اًتطاس آگْی دس ّوِ آًْا الضاهی است.  غ ػوَهی، سٍصًاهِچٌاًچِ هدو -3تثػشُ

ای تِ ایي اهش هثادست ًٌوذ، ّشگًَوِ    ًِ ضشًت یا اتحادیِ دسج ًام سٍصًاهِ دس اساسٌاهِ تؼاًٍی الضاهی ًیست ٍ دس غَستی -4تثػشُ

 الؼادُ خَاّذ تَد.  كَم تـییش تؼذی آى هستلضم تطٌیل ّش دٍ هدوغ ػوَهی ػادی ٍ

ّا ٍ سوایش   و دس اًتخاب غلحات سٍصًاهِ تشای دسج آگْی، غلحات اغلی هَسد ًظش است ٍ اًتطاس آگْی دس هسوت ًیاصهٌذی 5تثػشُ 

ّای هزًَس هؼیي ٍ هطخّع ضوذُ   ّا دس هسوت ّای هداهغ یا ضشًت ضوائن دس غَستی است ًِ تخطی اختػاغی تشای دسج آگْی

 .تاضذ

ًوایذ، هٌلق است سٍصًاهوِ ًثیشاالًتطواس دیگوشی سا ًیوض تؼٌوَاى       هدوغ ػوَهی ًِ اهذام تِ تؼییي سٍصًاهِ ًثیشاالًتطاس هی -9هادُ

 ّای هشتَعِ دس آى دسج گشدد.   الثذل اًتخاب تا دس غَست ػذم اًتطاس سٍصًاهِ اغلی، آگْی سٍصًاهِ ػلی



الثذل ًیض تؼیویي ًطوذُ تاضوذ، ّیوتت هوذیشُ تؼواًٍی        دد ٍ سٍصًاهِ ػلیًِ سٍصًاهِ اغلی تِ ّش دلیلی هٌتطش ًگش دسغَستی -تثػشُ

هٌلق است هدوغ ػوَهی ػادی سا خْت تؼییي سٍصًاهِ خذیذ تطٌیل دّذ. دػَت ایي هدوغ ٍ ّش هدوغ دیگوشی ًوِ دس كاغولِ    

ی تا اخز سسویذ ٍ یوا توا پسوت     ضَد، هٌحػشاً اص عشین دػَتٌاهِ ًتث تیي ػذم اًتطاس سٍصًاهِ هثل ٍ تؼییي سٍصًاهِ خذیذ تطٌیل هی

 ًیض الضاهی است. 7آیذ ٍ سػایت هسوت اخیش هادُ  سلاسضی تِ آخشیي اهاهتگاُ هاًًَی اػالم ضذُ ػضَ تِ تؼاًٍی تؼول هی

 دػَت هدوغ ػوَهی ضوي دسج تاسیخ اًتطاس تایذ هطتول تش ًٌات ریل تاضذ:  -12هادُ

 ًام تؼاًٍی.    .1

 الؼادُ. الؼادُ، كَم ػادی، ػادی تغَس كَمًَع هدوغ ػوَهی اػن اص     .2

 ًَتت هدوغ.    .3

 خلسِ. دستَس    .4

 ساػت تشگضاسی. تاسیخ ٍ    .5

 ًطاًی ًاهل آى. هحل تشگضاسی ٍ    .6

 ٍ غذٍس تشگِ  ضَس دس هدوغ. ]ای تشای هداهغ ػوَهی یي هش لِ[ّا صهاى ٍ هٌاى تشسسی ًٍالتٌاهِ    .7

 دس اًتخاتات ّیات هذیشُ ٍ تاصسساى ]تشای هداهغ ػوَهی تا دستَس اًتخاتات[. ًحَُ ٍ هْلت ثثت ًام    .8

هحل تطٌیل هدوغ ػوَهی تایذ دس هحذٍدُ ضْشی یا سٍستایی اهاهتگاُ هاًًَی تؼواًٍی تاضوذ، هگوش ایٌٌوِ غوذ دس غوذ        -1تثػشُ

ظشكیوت  ضوَس ًلیوِ اػضواء یوا       یوذ اػضاء، هحل دیگشی سا تشای تطٌیل هدوغ تَاكن ًوایٌذ. ّوچٌیي هحول تشگوضاسی هدووغ تا   

 اص ًظش اهٌاًات تشای تطٌیل خلسِ هدوغ هٌاسة تاضذ.   االختیاس آًْا سا داضتِ ٍ ًوایٌذگاى تام

، «سایش هَاسد»عَس غشیح ٍ ضلاف دس آگْی دسج ٍ اص رًش ًلوات ٍ ػثاسات هثْن اص هثیل: ِ دستَس خلسِ هدوغ تایستی ت -2تثػشُ

 ، خَدداسی گشدد.«ًَى دس غال یت هداهغ ػوَهی... استآًچِ عثن ها»ٍ «سایش تػویوات»

دسخػَظ تـییش هَاد اساسٌاهِ دس هدوغ ػوَهی كَم الؼادُ، آگْی دػَت تایستی هتضوي ضواسُ هَاد یوا هَضوَع آًْوا     -3تثػشُ

دّذ، رًوش   تطٌیل هی الؼادُ سا تشای تغثین اساسٌاهِ تا هاًَى ٍ اغال ات تؼذی آى تاضذ. دس هَاسدی ًِ تؼاًٍی، هدوغ ػوَهی كَم

ًاكی است اها چٌاًچِ تػوین تش تـییش هَاد دیگشی اص اساسٌاهِ ًیض تاضوذ، تایوذ آى   « تغثین اساسٌاهِ تا هاًَى یا اغال ات»ػثاست 

 هَاسد دس آگْی دػَت آٍسدُ ضَد.

دستَس ًاس هدووغ ػووَهی تاضوذ    ًِ اخشاج ػضَ یا اػضایی اص تؼاًٍی ّوچٌیي ػضل ّیتت هذیشُ یا تاصسس دس  دس غَستی -4تثػشُ

رًش ًام آًْا دس آگْی دػَت هشتَعِ هوٌَع است ٍ هوام دػَت ًٌٌذُ هٌلق است دستَس هدوغ سا تٌحَ هضثَط تِ اعالع اضخاظ 

 هزًَس تشساًذ.



اتی ًوِ دس  تَاًذ تا هثل اص سسویت خلسِ هدوغ ػوَهی، هَسد یا هَاسد دیگشی سا ؿیش اص هَضَػ ّشیي اص اػضاء تؼاًٍی هی -11هادُ

آگْی دػَت هدوغ هیذ ضذُ است تِ هوام دػَت ًٌٌذُ پیطٌْاد ًٌذ. هوام هوزًَس هٌلوق اسوت پیطوٌْاد هشتَعوِ سا دس هدووغ       

 گشدد هشاس گیشد. دػَت تِ تطٌیل هی هغشح ًٌذ تا دس غَست تػَیة، دس دستَس خلسِ هدوغ تؼذی ًِ ظشف هْلت هوشس

الؼوادُ[  وذاهل    آگْی[ ٍ تاسیخ تؼییي ضذُ تشای تطٌیل هدوغ ػوَهی ]ػادی ٍ كَمكاغلِ صهاًی تیي تاسیخ دػَت ]ًطش  -12هادُ

 سٍص است. 22سٍص ٍ  ذاًثش  12

ًِ تشگضاسی اًتخاتات ]ّیتت هذیشُ یا تاصسساى[ دس دستَس خلسِ هدوغ ػوَهی ػادی تاضوذ ایوي هوذت توشای      دس غَستی -1تثػشُ

 ذ تَد.سٍص خَاّ 42سٍص ٍ  ذاًثش 22دػَت ًَتت اٍل،  ذاهل 

كاغلِ صهاًی تیي تاسیخ دػَت ٍ تاسیخ تؼییي ضذُ تشای تطٌیل هدوغ ػوَهی ًِ اًتخاب ّیتت تػلیِ سا دس دسوتَس ًواس    -2تثػشُ

 سٍص است.  22تا  12خَد داسد ّواى 

 ضَد. تشگضاسی هدوغ خضء هذت هحسَب ًوی آگْی ّوچٌیي سٍص سٍصاًتطاس ا تساب كاغلِ صهاًی، دس -3تثػشُ

ّا  هَاهؼی ًِ ًلیِ اػضاء تؼاًٍی دس هدوغ  اضش تاضٌذ، تا سػایت هوشسات دستَسالؼول ًحَُ ًظاست تش اًتخاتات تؼاًٍیدس  -13هادُ

 ًطش آگْی ٍ تطشیلات دػَت الضاهی ًیست.

  ٌن ایي هادُ دسخػَظ اٍلیي هدوغ ػوَهی تؼاًٍی ًیض هاتل اػوال است. -تثػشُ

 است. هدوغ ػوَهی، هستلضم سػایت  ذاهل كَاغل صهاًی هوشسّشگًَِ تـییش یا اغالح تؼذی آگْی  -14هادُ

 ٍسٍد تِ خلسِ هدوغ -كػل سَم

 تشًیة هدوغ   –تخص اٍل 

 ضَد. االختیاس ٍ ًٍالء آًاى تطٌیل هی هدوغ ػوَهی اص اختواع اػضاء تؼاًٍی یا ًوایٌذگاى تام -15هادُ 

ایذ ٍسهِ سْن یا گَاّیٌاهِ هَهوت سوْن یوا ًواست ػضوَیت ٍ یوا       تشگِ ٍسٍد ت اخز اػضاء تؼاًٍی تشای  ضَس دس هدوغ یا -16هادُ 

 دكتشچِ ػضَیت اسائِ ًوایٌذ.

تشسسی هذاسى هزًَس تِ ٌّگام ٍسٍد تا هوام دػَت ًٌٌذُ است هگش دس هَاسدی ًِ هوام دػَت ًٌٌذُ ّیتت هوذیشُ توَدُ    -1تثػشُ

غَست تشسسی تَسوظ اًثشیوت تاصسسواى ٍ دس     ًِ دس ایي ٍ دستَس خلسِ، اًتخاب ّیتت هذیشُ یا سسیذگی تِ تخللات هذیشاى تاضذ

 آیذ. هَاسدی ًِ دٍ تاصسس تاضذ تَسیلِ یٌی اص آًْا تؼول هی

غوَستی ًوِ    دس گیشد ٍ تاصسساى غَست هی ًٌتشل هذاسى تَسظ تاصسس یا چٌاًچِ هوام دػَت ًٌٌذُ، ٍصاست تؼاٍى تاضذ، -2تثػشُ

ایي تثػشُ غال یت الصم سا ًذاضوتِ تاضوذ، تشسسوی هوذاسى      دس تِ ًظش هشاخغ هزًَس تؼاًٍی كاهذ تاصسس تاضذ یا تاصسس هشتَعِ تٌا

   .گیشد تَسظ ًوایٌذُ یا ًوایٌذگاى هشاخغ یاد ضذُ اًدام هی



دس اٍلیي هدوغ ػوَهی تؼاًٍی، گَاّی غادسُ ّیتت هسسس هثٌی تش ا شاص ضشایظ ػضَیت ٍ تػذین تتدیوِ  وذاهل یوي     -3تثػشُ

 سَم هثلؾ سْام، هدَص  ضَس دس هدوغ است. 

 تَاًٌذ تذٍى ا تساب دس لیست  اضشیي ػضَ ٍ تذٍى داضتي  ن سأی دس هدوغ  ضَس یاتٌذ: اضخاظ ریل هی -17هادُ 

 ػضَ. ػاهل ؿیشهذیش    .1

 ػضَ. تاصسس یا تاصسساى ؿیش    .2

 ػضَ سوت تاصسسی. ًاًذیذاّای ؿیش    .3

ّوا ٍ ضوَساّای اسوالهی ًطوَسی ًوِ دس       ّا ٍ هَسسات دٍلتی ٍ ػوَهی ٍ تاًوي  ّا ٍ ضشًت ًوایٌذگاى ًاظش ّش یي اص دستگاُ  .4

 اًذ. گزاسی ًوَدُ تؼاًٍی هطاسًت یا سشهایِ

 ذگاى ًاظش ٍصاست تؼاٍى.ًوایٌذُ یا ًوایٌ    .5

 ای ًِ تؼاًٍی ػضَ آى است. ًوایٌذُ ًاظش اتحادیِ    .6

 تاییذ ٍصاست تؼاٍى[. ّای تؼاًٍی ًاسهٌذی ]تا ّای هتثَػِ ضشًت ًوایٌذُ ًاظش دستگاُ    .7

داسا ّسوتٌذ هاًٌوذ   ػالٍُ تش اضخاظ هزًَس دس ایي هادُ، اضخاغی ًِ تٌا تِ ٍظیلِ ضـلی خوَد هسولَلیتی سا دس هدووغ     -1تثػشُ

 1تَاًٌذ تا ّواٌّگی هثلی ٍ ًسة هدَص اص هواهات هَضَع تثػوشُ   ًیشٍّای اًتظاهی ٍ اهٌیتی، ًیشٍّای خذهاتی، كیلوثشداس ٍ... هی

 ) سة هَسد( دس هدوغ  ضَس یاتٌذ. 16هادُ 

هشتَعِ تایذ گَاّی هؼتثش ٍ اضخاظ ؿیشػضَی ًِ ًاًذیذای سوت تاصسس تؼاًٍی ّستٌذ، تشای  ضَس دس هدوغ ػوَهی  -2تثػشُ

 هوَْس تِ هْش تؼاًٍی هثٌی تش ثثت ًام دس اًتخاتات اسائِ ًوایٌذ.

ًاهِ هؼتثش اص تاالتشیي هوام دستگاُ یا اضخاظ هدواص اص   تا اسائِ ًاست ضٌاسایی ٍ هؼشكی 7ٍ 5ٍ  4اضخاظ هَضَع تٌذّای  -3تثػشُ

 یاتٌذ. عشف آًْا دس هدوغ  ضَس هی

یا هوذیشػاهلی ًوِ تؼیویي      ًاهِ ّیتت هذیشُ ّای ػضَ تا اسائِ هؼشكی ذُ ًاظش اتحادیِ دس هداهغ ػوَهی تؼاًٍی ضَس ًوایٌ -4تثػشُ

 ًوایٌذُ تِ ٍی تلَیض ضذُ اهٌاى پزیش است. 

 تَاًٌذ تا  ن سأی دس هدوغ هشتَعِ  ضَس یاتٌذ.   ػضَ یا اػضایی ًِ اخشاج آًْا دس دستَس ًاس هدوغ است هی –18هادُ 

 ًوایٌذگی اػضاء )ًٍالت( –تخص دٍم 



تَاًذ ًوایٌذُ تام االختیاسی ]اص هیاى اػضاء تؼاًٍی یا خواسج   ای ّش یي اص اػضای تؼاًٍی هی دس هداهغ ػوَهی یي هش لِ -19هادُ 

ا اص آًاى[  تشای  ضَس دس هدوغ ٍ اػوال سأی تؼییي ًوایذ. تؼذاد آساء ًٍالتی ّش ػضَ  ذاًثش سِ سأی ٍ ّش ضخع ؿیش ػضوَ تٌْو  

 یي سأی خَاّذ تَد.

تاضوذ. توذیي هٌظوَس ػضوَ      ) سة هَسد( هی 16هادُ  1ّای هَضَع ایي هادُ تا هواهات هزًَس دس تثػشُ  تتییذ ًوایٌذگی -1تثػشُ

هتواضی اػغای ًوایٌذگی تِ ّوشاُ ًوایٌذُ خَد دس هحل ضشًت یا هحلی ًِ اص پیص تؼییي ٍ عی آگْی دػَت هدووغ توِ اعوالع    

ٍ هوام هداص تتییذ ًوایٌذگی پس اص ا شاص َّیت عشكیي، ػضَیت هتواضی ٍ اّلیت ًوایٌذُ، ًٍالتٌاهِ سا تتییوذ   اػضاء سسیذُ  اضش

 ًٌذ.   ٍ ٍسهِ ٍسٍد تِ هدوغ تشای ًوایٌذُ غادس هی

اص دس هَاسدی ًِ ًٍالتٌاهِ  ضَس دس هدوغ دس دكاتش اسٌاد سسوی تٌظین ضذُ تاضذ، هووام هدواص تتییوذ ًوایٌوذگی پوس       -2تثػشُ

 ا شاص َّیت ًٍیل ٍ تذٍى سػایت تطشیلات هزًَس دس تثػشُ كَم هٌلق تِ هْش ٍ اهضاء آى ٍ غذٍس ٍسهِ ٍسٍد تِ هدوغ خَاّذ تَد. 

ضوَد ٍ ّوش گًَوِ ادػوای تؼوذی       ًٍالت ٍ ًوایٌذگی  ضَس دس هدوغ ٍ اػوال سأی تػَست هغلن ٍ تام االختیاس اػغاء هی -3تثػشُ

 دى ًوایٌذگی، اص خاًة تؼاًٍی هسوَع ًخَاّذتَد. ػضَ هثٌی تش هویذ ٍ هحذٍد تَ

 ًوایٌذگاى تایستی داسای اّلیت هاًًَی]ػذم  دش[ تاضٌذ.   -4تثػشُ

) سوة هوَسد( هٌللٌوذ    16هوادُ  1 ضَس تَأم ػضَ ٍ ًوایٌذُ ٍی دس هدوغ هوٌَع اسوت ٍ هواهوات هوزًَس دس تثػوشُ      -5تثػشُ

پس اص تشگضاسی هدوغ هطخع ضَد ػضَ ٍ ًوایٌذُ ٍی تَأهاى دس هدوغ  ضَس ّای الصم دس ایي هَسد تؼول آٍسًذ. چٌاًچِ  ًظاست

 اًذ، تتشتیة ریل ػول خَاّذضذ: داضتِ

 م ػضَ ٍ ًوایٌذُ ٍی دس  ػَل ًػاب سسویت خلسِ هَثش تَدُ، هدوغ تشگضاس ضذُ كاهذ اػتثاس است.ٲدسغَستی ًِ  ضَس تَ -1

ت، غشكاً  تِ تؼذاد ضَس ؿیشهاًًَی، اص تؼذادًل آساء هواخَرُ دسّشتػووین   چٌاًچِ خلسِ تذٍى  ضَس تَام ًیضسسویت داضتِ اس -2

 گشدد. ًسشخَاّذ ضذ. دس هَسد اًتخاتات،ًسشآساء ًسثت تِ ًلیِ ًاًذیذاّا اػوال هی

ّای تؼاًٍی، تشای  ضَس دس هدواهغ ػووَهی    ّای تؼاًٍی ّوچٌیي اضخاظ  وَهی ػضَ ضشًت ًوایٌذگاى اػضاء اتحادیِ -22هادُ 

ّوا،   ًوایٌذ. هوام هداص تتییذ ًوایٌوذگی  هؼشكی ًاهِ اصسَی ّیات هذیشُ یاهذیشػاهلی ًِ تؼییي ًوایٌذُ تِ ٍی تلَیض ضذُ اسائِ تایذ

 پس اصاخز هؼشكی ًاهِ ٍ ا شاص َّیت ًوایٌذُ، ٍسهِ ٍسٍد تِ خلسِ هدوغ سا تشای ٍی غادس خَاّذ ًشد.  

ؼی ًِ ًوایٌذُ  ون  ضوَس ٍ اػووال سأی داسد هؼویي گوشدد دس ؿیشایٌػوَست       دس هؼشكی ًاهِ غادسُ، تایذ هدوغ یا هداه -1تثػشُ

 ًوایٌذگی غادسُ تا صهاًیٌِ ًوایٌذُ دیگشی هؼشكی ًطذُ هدَص  ضَس دس ًلیِ هداهغ تلوی خَاّذ ضذ.  

 الشػایِ است.   ّای هَضَع ایي هادُ ًیض الصم دس هَسد ًوایٌذگی 19هادُ  4 ٌن تثػشُ  -2تثػشُ

 ٍ اداسُ خلسِ سسویت –تخص سَم 



 ًػاب سسویت خلسات هداهغ تِ تشتیة صیش خَاّذ تَد:  -21هادُ 

یاتوذ. دس غوَست    هدوغ ػوَهی ػادی دس ًَتت اٍل تا  ضَس اًثشیت اػضاء تؼاًٍی یا ًوایٌذگاى تام االختیاس آًْا سسوویت هوی    -1

 ػذم  ػَل ًػاب هزًَس، دس ًَتت دٍم تا  ضَس ّش تؼذاد سسوی خَاّذ تَد. 

یاتوذ ٍ   هدوغ ػوَهی كَم الؼادُ دس ًَتت اٍل تا  ضَس  ذاهل دٍ سَم اػضاء تؼاًٍی یا ًوایٌذگاى تام االختیاس آًْا سسویت هی  -2

دس غَست ػذم  ػَل ًػاب هزًَس، دس ًَتت دٍم تا اًثشیت سسویت خَاّذ داضت ٍ چٌاًچِ دس ًَتت دٍم ًیض ًػاب  اغل ًطَد، 

 ست. ًَتت سَم تا  ضَس ّش تؼذاد سسوی ا

 دس هَسد تؼذاد ّیات سئیسِ الضاهی است. 23، سػایت هسوت اخیش هادُ «ّش تؼذاد»تشای سسویت خلسِ هدوغ تا  -1تثػشُ

دس غَست سسویت ًیاكتي خلسِ هدوغ ػوَهی سأس ساػت هوشس، هوام دػَت ًٌٌذُ تایذ تشگوضاسی خلسوِ سا  وذاهل توِ      -2تثػشُ

ای دایش توش ػوذم سسوویت هدووغ تْیوِ ٍ توِ اهضوای         ذم  ػَل ًػاب، غَستدلسِهذت ًین ساػت تِ تتخیش اًذاصد ٍ دس غَست ػ

  اضشیي تشساًذ.

هالى تطخیع تؼذاد اػضای  اضش دس خلسات هداهغ ػوَهی ٍسهِ  ضَس ٍ ؿیاتی اسوت ًوِ  اضوشاى دس توذٍ ٍسٍد توِ       -3تثػشُ

 ًٌٌذ. خلسِ، اغالتاً یا تِ ًوایٌذگی اص عشف ػضَ آًشا اهضا هی

سٍص تا ّواى دستَس خلسِ هثلی تؼول آیذ.  7هداهغ ػوَهی ًَتت دٍم ٍ سَم هَضَع هادُ كَم تایذ  ذاًثش ظشف  دػَت -22هادُ 

 سٍص خَاّذ تَد. 22ٍ  ذاًثش  12كاغلِ صهاًی تیي تاسیخ دػَت ٍ تشگضاسی هداهغ هزًَس  ذاهل 

 ّای تؼذی هوٌَع است.  تتّشگًَِ تـییش، ًاّص یااكضایص دستَس خلسِ هدوغ ػوَهی ًَتت اٍل دس ًَ -1تثػشُ

سٍص الصم الشػایوِ   22توا   12دس هَسد هدوغ ػوَهی ػادی ًَتت دٍم ًِ اًتخاتات سا دس دستَس ًاس خَد داسد، ّواى كاغلِ  -2تثػشُ

 است. 

ًٌذ. دس خلسِ هدوغ اتتذا  خلسات هداهغ ػوَهی سا دس غَست سسویت یاكتي، هوام دػَت ًٌٌذُ یا ًوایٌذُ اٍ اكتتاح هی -23هادُ 

 7ػضَ ٍ تیطتش تؼذاد ّیتت سئیسوِ   522ّای داسای  یي سئیس، یي هٌطی ٍ دٍ ًاظش اص هیاى اػضاء اًتخاب خَاٌّذ ضذ. دس تؼاًٍی

 تاضذ.   ًاظش هی 4ٌطی ٍ ًلش ضاهل سئیس، ًائة سئیس، ه

 تَاًٌذ تؼٌَاى ّیتت سئیسِ اًتخاب ضًَذ.  دس ضشًتْای تؼاًٍی، ًوایٌذگاى اػضاء  ویوی ًوی -تثػشُ

هٌلق است ٍسهِ  ضَس ٍ ؿیاتی سا ًِ اػضواء یوا ًوایٌوذگاى     16هادُ  1هوام دػَت ًٌٌذُ یا هوام هداص هزًَس دس تثػشُ  -24هادُ 

االختیاس اػضواء ؿایوة ٍ غوَست اسواهی ًول اػضواء دس        ّای تام اًذ ّوشاُ تا ًوایٌذگی خلسِ اهضاء ًوَدُ االختیاس دس تذٍ ٍسٍد تِ تام

 17 هَاد دس ّای الصم هشاس دّذ. ػالٍُ تش ایي اص سایش  اضشیي هزًَس اختیاس سئیس هدوغ تشای ا شاص سسویت خلسِ ٍ اػوال ًٌتشل

 ٍ ػلت  ضَس ٍ اهاهتگاُ هاًًَی آًْا تْیِ ٍ تِ اهضاء آًاى خَاّذ سسیذ.   ًیض غَستی خذاگاًِ هطتول تش َّیت ًاهل، سوت 18 ٍ



 اتخار تػوین –كػل چْاسم 

 ًػاب تػویوات   –تخص اٍل 

گشدد هگوش دس هوَسد    دس هدوغ ػوَهی ػادی، تػویوات تا اًثشیت ًػق تؼالٍُ یي آساء  اضش دس خلسِ سسوی اتخار هی -25هادُ 

 سساى ًِ ًسة اًثشیت ًسثی آساء هالى ػول است. اًتخاب اػضاء ّیتت هذیشُ ٍ تاص

هواًَى تخوص تؼواًٍی( هسوتلضم      36ّای هداص تػذی )هَضَع هادُ  ای تیص اص دٍسُ اًتخاب اػضاء ّیتت هذیشُ تشای دٍسُ -1تثػشُ

 ًسة دٍ سَم آساء ًل اػضاء ضشًت است. 

 آیذ.   تػَیة اساسٌاهِ دس اٍلیي هدوغ ػوَهی ػادی تؼاًٍی تا اًثشیت دٍ سَم آساءِ  اضشیي دسخلسِ سسوی تؼول هی -2تثػشُ

 ضَد.  الؼادُ ّوَاسُ تا اًثشیت سِ چْاسم آسای  اضش دس خلسِ سسوی اتخار هی تػویوات هداهغ ػوَهی كَم -26هادُ

 ًحَُ اتخار تػوین   -تخص دٍم

ضَد. دس هداهغ ػووَهی یوي    االختیاس آًْا اتخار هی ت هداهغ ػوَهی اص عشین اػوال سأی اػضاء یا ًوایٌذگاى تامتػویوا -27هادُ 

ِ          هش لِ ای هیوضاى سأی   ای ّش ػضَ تذٍى دس ًظش گوشكتي هیوضاى سوْن كووظ داسای یوي سأی اسوت؛ دس هدواهغ ػووَهی دٍ هش لو

 خَاّذ تَد.  ]هاًَى تخص تؼاًٍی 33ادُ ه 2هَضَع تثػشُ [ًوایٌذگاى ٍكن دستَسالؼول هػَب ٍصاست 

تاصسسواى، الضاهوا تػوَست ًتثوی ]توا       ّیات هذیشُ ٍ الؼادُ، ّوچٌیي اًتخاب اػضاء گیشی دس ًلیِ هداهغ ػوَهی كَم سأی -28هادُ 

 هؼَد تؼول آیذ.  هیام ٍ تَاًذ تا تشگِ سأی[ خَاّذ تَد ٍ تشای اتخار سایش تػویوات هی

اص اػضوای ّیوات    ًلوش  تواضوای  وذاهل دٍ   هؼَد تشدیذی  ادث ضَد، توا  گیشی تِ سٍش هیام ٍ یدِ سایچٌاًچِ دس هَسد ًت -تثػشُ

 گیشی سا هدذدا ٍ تػَست ًتثی تؼول آٍسد. تَاى سای سئیسِ هی

ّای سأی سا تِ تؼذاد اػضاء تػَست چاپی تْیِ توا دس خلسوِ     هوام دػَت ًٌٌذُ هٌلق است پیص اص تشگضاسی هدوغ، تشگِ -29هادُ 

ّای هزًَس تایذ هوَْس تِ هْش تؼاًٍی ٍ هتضوي ًام ًاهل تؼاًٍی، ػٌوَاى   االختیاس آًْا تَصیغ ًوایذ. تشگِ تیي اػضاء یا ًوایٌذگاى تام

 خلسِ هدوغ ٍ تاسیخ تشگضاسی آى ٍ دستَس خلسِ هشتَعِ تاضذ. 

یِ خَاّذ ضذ. دس تشگِ اًتخاتات تایوذ ػوالٍُ   ّای آى تػَست هدضا تْ  چٌاًچِ اًتخاتات دس دستَس خلسِ هدوغ تاضذ، تشگِ -1تثػشُ

تش ًام ًاهل تؼاًٍی، ػٌَاى خلسِ هدوغ ٍ تاسیخ تشگضاسی آى، خای خالی تا دسج ضواسُ ٍ توِ تؼوذاد اػضواء اغولی ّیوتت هوذیشُ ٍ       

 تاصسساى دس ًظش گشكتِ ضَد. 

 گشدد.   ّای سأی تشاساس ػضَیت ٍ تؼذاد آساء ًٍالتی ّش ضخع تَصیغ هی  ًلیِ تشگِ -2تثػشُ



توٌظَس اتخار تػوین دس ّش یي اص هَاسد دستَس خلسِ، اتتذا هَضَع تػَست غشیح ٍ تذٍس اص ّشگًَِ اتْام تِ سوغ اػضاء  -32هادُ 

تَاًوذ دس صهواى هٌاسوثی     آیذ. تشای ّش یي اص هَاسد دستَس خلسِ، یي هَاكن ٍ یي هخالق هی سسیذُ ٍ سپس سای گیشی تؼول هی

 گشدد غحثت ًوایذ. ؼیي هیًِ اص سَی سئیس خلسِ ه

 گشدد. تاصسس ّوچٌیي اخشاج اػضاء تایستی كشغت دكاع هٌظَس دسهَسد ػضل ّیات هذیشُ یا -تثػشُ

دس خلسات هدوغ ػوَهی ػادی ًِ اًتخاتات ّیتت هذیشُ ٍ یا تاصسساى سا دس دسوتَس ًواس خوَد داسد، داٍعلثواى تػوذی       -31هادُ 

ضَد اهذام توِ هؼشكوی خوَد     تِ تساٍی تشای ّش یي اص آًْا تَسظ سئیس خلسِ هٌظَس هیتَاًٌذ دس هْلتی ًِ  ّای هزًَس هی سوت

ًوایٌذ. ػالٍُ تش ایي هوام دػَت ًٌٌذُ هٌلق است پیص اص تشگضاسی خلسِ هدوغ غَست اساهی ًاًذیذاّای هشتَط سا ًِ تا تشتیة 

تِ تؼذاد اػضا تؼاًٍی تْیِ ٍ دس توذٍ ٍسٍد توِ خلسوِ دس     اللثایی ٍ رًش ًام ٍ ًام خاًَادگی تػَست ًاهل ٍ هیذ پسًَذّا تٌظین ضذُ

 االختیاس آًْا هشاس دّذ.   اختیاس اػضاء یا ًوایٌذگاى تام

 كْشست اساهی ًاًذیذاّا ًثایذ تِ ًحَی تٌظین ضَد ًِ هلیذ تثلیؾ تشای ًاًذیذای خاغی تاضذ.   -1تثػشُ

 اص  ن خَد تشای هؼشكی، هَخة صٍال  ن اًتخاب ًخَاّذ تَد. ػذم  ضَس ًاًذیذا دس خلسِ هدوغ ٍ یا ػذم استلادُ  -2تثػشُ

آٍسی آساء تَسظ اكشاد اهیي ٍ هٌتخة ّیتت سئیسِ ٍ ضواسش آًْا تَسظ ّیتت هوزًَس ٍ   گیشی ًتثی، خوغ دس هَاسد سای -32هادُ 

، آساء هَاكون ٍ هخوالق ٍ   آیذ. دس ضواسش آساء تایستی ًل آساء هوتخَرُ  ّای هخػَظ هتضوي هَاسد دستَس خلسِ تؼول هی دس كشم

 آساء سلیذ ٍ آساء تاعل ثثت ضًَذ. 

گیشد. ّیتت سئیسِ هٌلق است ریول ًلیوِ    ّای هدضا ٍ هتضوي اساهی ًاًذیذاّا غَست هی ضواسش آساء اًتخاتات دس كشم -1تثػشُ

 ّای ضواسش آساء سا اهضاء ًوایذ.   كشم

اًٌذ تٌحَی ًِ هَخوة اخوالل دس ًظون ٍ خشیواى ا تسواب آساء ًگوشدد،       تَ تِ ٌّگام ضواسش آساء اًتخاتات، ًاًذیذاّا هی -2تثػشُ

 دسهحل ضواسش  ضَس یاكتِ ٍ تش خشیاى اهش ًظاست ًوایٌذ.  

چٌاًچِ دس هیاى ًاًذیذاّا اكشادی داسای ًام خاًَادگی هطتشى تاضٌذ ٍ تشگوِ سأی غوشكاً هتضووي ًوام خواًَادگی تاضوذ،        -3تثػشُ

 اساهی هزًَس  زف خَاّذضذ. 

 گشدد. ضذُ تاضذ، غشكا یي سای هحاسثِ هی دس غَستی ًِ ًام یي ًاًذیذا دستشگِ سای تٌشاس -4تثػشُ

ِ  چٌاًچِ تشخی ًاًذیذاّا تشای تذست آٍسدى سوت اغلی یا ػلی الثذل، آساء هسواٍی ًسوة ًوایٌوذ،    -5تثػشُ  ًطوی هوالى    هشػو

 تَد. خَاّذ اًتخاب آًْا

گیوشی ًطوَد، سئویس خلسوِ      ّشگاُ دس خلسِ هدوغ ػوَهی، ًسثت تِ توام هَضَػات هٌذسج دس دستَس خلسوِ تػووین   -33هادُ 

هَظق است ضوي اػالم تٌلس، دس ّواى خلسِ تاسیخ تطٌیل خلسِ تؼذی سا ًِ ًثایذ دیشتش اص یي ّلتِ اص خلسِ اٍل تاضذ اػوالم  

 د الضاهی ًیست.  ًوایذ. دس ایي غَست سػایت تطشیلات دػَت هدذ



تؼذ تٌلس اداهِ ّواى خلسِ هثل است ٍ تا ّواى ًػاب هاًًَی سسویت داسد ٍ ّیتت سئیسِ آى ًیض ّوواى ّیوتت سئیسوِ     خلسِ ها

هٌتخة خلسِ هثل خَاّذ تَد هگش ایٌٌِ یي یا چٌذ ًلش اص آًاى دس ایي خلسِ  ضَس ًیاكتِ تاضذ ًِ دس ایٌػوَست توِ خوای اكوشاد     

 اًتخاب خَاٌّذ ضذ.  ؿایة اكشاد دیگشی 

 دسخػَظ خلسِ تؼذ اص تٌلس ًیض خاسی است.  22هادُ  1   ٌن تثػشُ -تثػشُ

 هلاد تػویوات   -تخص سَم

ًوایذ ًِ دس دستَس خلسوِ   ًاهِ غشكاً تِ هَاسدی سسیذگی هی ایي آئیي 12هادُ  2خلسات هداهغ ػوَهی تا سػایت تثػشُ  -34هادُ 

 ویوی خاسج اص آًچِ ًِ تِ ػٌَاى دستَس خلسِ آگْی ضذُ، كاهذ اػتثاس است. هدوغ هشاس داسد ٍ اتخار ّشگًَِ تػ

ّوای هوالی ّیوتت هوذیشُ توذٍى هشائوت        سسیذگی ٍ اتخار تػوین ًسثت تِ تشاصًاهِ ٍ  ساب سَد ٍ صیاى ٍ سایش گضاسش -35هادُ 

 گضاسش تاصسس یا تاصسساى تؼاًٍی هؼتثش ًخَاّذ تَد.

ٍ  تدَیض اهذاهات آیٌذُ یا اهذاهات توذٍى هدوَص گزضوتِ تاضوذ     تَاًذ هتضوي پیطٌْاد تػَیة ٍ گضاسش ّیتت هذیشُ ًوی -36هادُ 

 ایي هَسد الضاهی است. آییي ًاهِ دس 34سػایت هادُ

تَاًذ تش تؼْذات غا ثاى سْام تیلضایذ هگش آًٌِ ًلیِ اػضواء تؼواًٍی دس هدووغ  ضوَس داضوتِ ٍ توا        هدوغ ػوَهی ًوی -37هادُ 

 وت ًوایٌذ.تػوین هتخزُ هَاك

گیوشی   تشای اتواء سای ًوایذ ٍ تػوین هی الؼادُ تا هَضَع ػضل ّیتت هذیشُ، غشكاً ًسثت تِ ػضل اتخار هداهغ ػوَهی كَم -38هادُ 

 ضَد. هدذد ًوی

هاًَى تخص تؼاًٍی ٍ تثػشُ ریل آى ًِ خْت سسیذگی توِ گوضاسش تخللوات     42هدوغ ػوَهی كَم الؼادُ هَضَع هادُ  -39هادُ 

گیشی ًٌذ ًِ هَضَع ػضل دس دستَس خلسِ آگْوی دػوَت    تَاًذ ًسثت تِ ػضل تػوین ضَد، دس غَستی هی ذیشُ تطٌیل هیّیتت ه

 هدوغ هیذ ضذُ تاضذ.

ًاهِ، دسوتَسالؼول ٍ هاًٌوذ آى، ّوچٌویي تـییوش هوَاد اساسوٌاهِ، اػضواء         دس تػَیة هوشسات داخلی تؼاًٍی اص هثیل آئیي -42هادُ 

ثل اص تطٌیل هدوغ اصهلاد پیطٌْادات اعالع  اغل ًوایذ. تِ ّویي هٌظَس هوام دػَت ًٌٌوذُ هٌلوق اسوت    تَاًٌذ اص پٌح سٍص ه هی

 دس غَست دسخَاست ػضَ یا ًوایٌذُ ٍی سًٍَضتی اص هوشسات پیطٌْادی سا تا ّضیٌِ هتواضی تْیِ ٍ دس اختیاس ٍی هشاس دّذ.

تَاًٌذ اص پٌح سٍص هثول اص تطوٌیل هدووغ ػووَهی توِ تؼواًٍی        ء هیتوٌظَس تتهیي  ن ًظاست ػضَ دس اهَس تؼاًٍی، اػضا -41هادُ 

توشداسی   اص آًْا یادداضت هشاخؼِ ٍ تشاصًاهِ،  ساب سَد ٍ صیاى ٍ گضاسش هالی ّیتت هذیشُ ٍ گضاسش تاصسس یا تاصسساى ساهال ظِ ٍ

 ًٌٌذ.

َس ًواس هدووغ تاضوذ، تایوذ هوثالً هَاكووت هٌواتغ        ًِ اًحالل، ادؿام یا تـییش هَادی اص اساسٌاهِ تؼاًٍی دس دست دس غَستی -42هادُ 

 تؼاًٍی اخز ضذُ تاضذ.   گزاسی ٍ هطاسًت تا تتهیي ًٌٌذُ اػتثاس ٍ ًوي هالی ٍ اهٌاًات هختلق ٍ سشهایِ



 سایش هوشسات –كػل پٌدن 

ًٍی تْیوِ  ای تَسظ هٌطی دس دكتش هخػَظ غَستدلسات هداهغ تؼوا  اص هزاًشات ٍ تػویوات هدوغ ػوَهی غَستدلسِ -43هادُ 

ًِ تؼضی اص اػضای ّیتت سئیسِ ًظش خاغی دس هوَسد تشگوضاسی هدووغ ٍ     سسذ. دس غَستی ضذُ ٍ تِ اهضای اػضاء ّیتت سئیسِ هی

 تَاًٌذ ریل اهضای خَد هشهَم ًوایٌذ.   غَستدلسِ تٌظیوی داضتِ تاضٌذ هی

 غَستدلسِ تٌظیوی تا داضتي اهضاء اًثشیت اػضاء ّیتت سئیسِ هؼتثش است. 

ٍ      –تثػشُ   سسویذ  سئیس هدوغ هٌلق است غَستدلسِ سا تِ هوام دػَت ًٌٌذُ، ّیتت هذیشُ ٍ تواصسس یوا تاصسسواى تؼواًٍی اتوالؽ 

 دسیاكت ًوایذ.

 غَستدلسِ هدوغ ػوَهی تایذ هطتول تش ًٌات ریل تاضذ: -44هادُ 

 . ًام تؼاًٍی.1

 ادُ.الؼ الؼادُ، كَم . ًَع هدوغ ػوَهی اػن اص ػادی، ػادی تغَس كَم2

 . ًَتت هدوغ.3

 . تاسیخ دػَت هدوغ ]اًتطاس آگْی[ ٍ ًحَُ دػَت.4

 . صهاى تشگضاسی ]سٍص ٍ ساػت[.5

 . هحل تشگضاسی ]ًام هٌاى ٍ ًطاًی ًاهل[.6

 . هوام دػَت ًٌٌذُ.7

 . تؼذاد  اضشیي ]اغالتاً ٍ ًٍالتاً تِ تلٌیي[.8

 . تؼذاد ًل اػضاء ضشًت.9

 . دستَس خلسِ.12

 سئیسِ ]تا رًش ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ سوت آًاى دس ّیتت سئیسِ[.. اػضاء ّیتت 11

گیوشی   . خالغِ هزاًشات ٍ رًش تػَیة یا ػذم تػَیة ّشیي اص هَاسد دستَس خلسِ تِ تشتیة ٍ تا هیذ تؼذاد آساء ]دس هَاسد سای12

 ًتثی[.

 الثذل ٍ تؼذاد آساء هتخَرُ. . ًتیدِ اًتخاتات تا رًش اساهی ]هطخػات سدّلی[ هٌتخثیي تِ تشتیة اغلی ٍػلی13

 .  ضَس یا ػذم  ضَس ًاظش ٍصاست تؼاٍى.  14



 . ساػت ختن خلسِ.15

 . اهضاء ّیتت سئیسِ تا رًش ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ سوت دس ّیتت.16

ُ ٍ ایوي هواد   9توا   1ًاهِ[، غشكاً هتضوي تٌوذّای   آئیي 21هادُ  2غَستدلسِ هدوؼی ًِ سسویت ًیاكتِ ]هَضَع تثػشُ  -1تثػشُ

 اهضاء هوام دػَت ًٌٌذُ ٍ  اضشیي ٍساػت تٌظین غَستدلسِ خَاّذ تَد. 

ضوَد، هَضوَػاتی    دس هَاسدی ًِ هدوغ ػوَهی تذلیل ػذم سسیذگی تِ توام هَضَػات دستَس خلسِ، تِ تٌلس هٌدش هی -2تثػشُ

 هاًذُ ٍ تاسیخ خلسِ تؼذی دس غَستدلسِ هیذ خَاّذ ضذ.    ًِ تاهی

غَستدلسوِ تٌظیووی ٍ    ٌلق است  ذاًثش ظشف سِ سٍص اص تاسیخ تشگضاسی هدووغ، سوِ ًسوخِ هػوذم اص    ّیتت هذیشُ ه -45هادُ 

ًِ هدوغ تشگضاس ضذُ ًَتوت دٍم یوا سوَم توَدُ،      هذاسى ٍ هستٌذات هشتَعِ سا تِ ّوشاُ آگْی دػَت هدوغ ػوَهی ]ٍ دس غَستی

 تا هوشسات تِ ٍصاست تؼاٍى تسلین ًٌذ.  ّای هثلی ٍ غَستدلسِ هشتَعِ[ سا خْت تشسسی ٍ تغثین  آگْی دػَت ًَتت

سٍص آًْوا سا اص خْوت اًغثوام توا هووشسات هوَسد       12ٍصاست تؼاٍى هٌلق است پس اص دسیاكت هذاسى هدوغ  ذاًثش ظشف  -46هادُ 

 ّا اسسال ًوایذ.   تشسسی ًاسضٌاسی هشاس دادُ ٍ دس غَست ػذم ًوع ٍ ایشاد،هَاسدالصم سا تِ هشخغ ثثت ضشًت

ًِ ٍصاست تؼاٍى پس اص تشسسی هذاسى، تخللوی سا دس ًحوَُ تشگوضاسی هدووغ، تطوشیلات هشتَعوِ ٍ یوا اخوز          َستیدس غ -47هادُ 

 تػویوات ا شاص ًٌٌذ، هٌلق است تٌحَ ریل ػول ًوایذ:

چٌاًچِ تخلق اص هوشسات، هشتَط تِ تطشیلات دػَت ٍ تشگضاسی هدوغ تاضذ، هشخغ هشتَعِ اص اسسال غَستدلسوِ توِ اداسُ ثثوت     -1

 ًوایذ. ّا خَدداسی ٍ ضوي اػالم هشاتة تِ تؼاًٍی هوام دػَت ًٌٌذُ سا خْت تدذیذ خلسِ هدوغ ساٌّوایی هی شًتض

اهوذام ٍ   1ًِ دػَت هدوغ ٍ تشگضاسی آى غحیحاً اًدام ٍلی تػویوات هغاتن هوشسات اتخار ًطذُ تاضذ، هغاتن تٌوذ   دسغَستی -2

ّا اسسال ٍ دسخػوَظ تػوویوات    الصم غحیح تِ اداسُ ثثت ضشًت غشكاً هَاسدچٌاًچِ تؼض تػویوات هتخزُ ٍكن هوشسات ًثاضذ، 

 ًوایذ. كاهذ اػتثاس، ضوي اػالم هشاتة تِ تؼاًٍی هوام دػَت ًٌٌذُ سا خْت تدذیذ خلسِ هدوغ ساٌّوایی هی

 الشػایِ است.  آییي ًاهِ اخشایی هاًَى تخص تؼاًٍی الصم28دسخػَظ هَضَع اًتخاتات، هوشسات دستَسالؼول هادُ  -تثػشُ

 دسهَاسدی ًِ تػویوات هداهغ ػوَهی هتضووي یٌوی اص اهوَس ریول تاضوذ، ٍصاست تؼواٍى هٌلوق اسوت یوي ًسوخِ اص           -48هادُ 

 سال ًوایذ:ّا اس غَستدلسِ هدوغ سا خْت ثثت تِ هشخغ ثثت ضشًت

 تػَیة اساسٌاهِ ٍتـییشات تؼذی آى. .1

 تـییشات تؼذی آًْا. تاصسساى ٍ تاصسس یا اًتخاب ّیات هذیشُ ٍ .2

 اكضایص سشهایِ. ًاّص یا .3

 ّای هالی. تػَیة تشاصًاهِ ٍغَست .4



 تـییشات تؼذی آى. ٍ تؼییي سٍصًاهِ ًثیشاالًتطاس .5

 ادؿام تؼاًٍی. .6

 ًحَُ تػلیِ. اًحالل تؼاًٍی ٍ .7

 تـییشات تؼذی آًْا. اًتخاب ّیات تػلیِ ٍ .8

تَاًذ ًسثت توِ اػوضام ًواظش توِ      دس اخشای ٍظیلِ ًظاست تش  سي اخشای هَاًیي ٍ هوشسات تخص تؼاًٍی، ٍصاست تؼاٍى هی -49هادُ 

 دستَسالؼول اتالؿی ٍصاست تؼاٍى خَاّذ تَد.   هداهغ ػوَهی اهذام ًوایذ. ٍظایق ٍ اختیاسات ًاظش ٍ  ذٍد ًظاست هغاتن

 غحت اهذاهات اًدام ضذُ ٍ تػویوات هتخزُ ًخَاّذ تَد.  غشف  ضَس ًاظش دس هدوغ ػوَهی هلیذ -تثػشُ

 ّای تؼییي ضذُ ریل ًگْذاسی ًوایٌذ: ّا هٌللٌذ اسٌاد ٍ هذاسى هداهغ ػوَهی خَد سا دس هذت ًلیِ تؼاًٍی -52هادُ 

 هستٌذات هشتَعِ تا پایاى كؼالیت تؼاًٍی. ٍ غَستدلسِ هداهغ ٍهذاسى ٍ آگْی دػَت -1

 لیست  ضَس ٍ ؿیاب  اضشیي هداهغ تا پایاى كؼالیت تؼاًٍی   -2

 ّای ضواسش آساء  ذاهل سِ سال پس اص تشگضاسی ّش هدوغ. كشم ّای سأی ٍ  تشگِ ّا، ًوایٌذگی ٍ ّا ًٍالتٌاهِ -3

ٍ صهاى ًگْذاسی اسٌاد هَضوَع   ٍصاست تؼاٍى هغشح تاضذ ضٌایتی دس هدوؼی، دػَایی دس هشاخغ هضایی یاچٌاًچِ دس هَسد  -تثػشُ

 تا اخز تػوین ًْایی هشخغ هشتَعِ ضشٍسی است.  لظ آًْا هٌوضی ضذُ تاضذ، 3تٌذ

َسد،  وَصُ سوتادی،    سوة هو  « ٍصاست تؼاٍى» [ هوػَد اص49دسًلیِ هوشسات ایي آییي ًاهِ]تِ استثٌاء هسوت اخیش هادُ -51هادُ 

 تاضذ. اداسات ًل تؼاٍى استاًْا یا اداسات تؼاٍى ضْشستاًْا هی

 ّلت تِ تػَیة ٍصیش تؼاٍى سسیذُ است. ٍ ّطتاد ٍ سیػذ ٍ تاسیخ ًْن خشدادهاُ یٌْضاس تثػشُ دس 65هادُ ٍ  51ًاهِ دس ایي آییي

 


