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اساسنامه
اؾبؾٌبهِ ای ِّ ثِ تبییس ٍظاضت هحتطم ّكَض ضؾیسُ ثِ ٍطاض شیل هی ثبقس .
بسمه تعالی
اؾبؾٌبهِ هَؾؿِ میط اًتيبفی حوبیت اختوبفی ٍ پیكگیطی اظ ًبتَاًی ثیوبضاى ؾَذتگی
مجمع عمومی اعضا
فصل اول – کلیات و اهداف ::
ماده 1
ًبم ؾبظهبى هطزم ًْبز هَضز ًؾط اًدوي میط اًتيبفی حوبیت اظ ثیوبضاى ؾَذتِ اؾت ِّ زض ایي اؾبؾٌبهِ ثِ لحبػ "
اًدوي " ًبهیسُ هی قَز .
ماده 2
ًَؿ ىقبلیت ّ :لیِ اًدوي میط ؾیبؾی ٍ میط اًتيبفی میطزٍلتی ثَزُ ٍ زض هَضَؿ ثْساقت ٍ ؾالهت ثب ضفبیت ّبهل
ٍَاًیي ٍ هَطضات خوَْضی اؾالهی ایطاى ٍ ایي اؾبؾٌبهِ ىقبلیت ذَاّس ًوَز .
ماده 3
هحسٍزُ ىقبلیت هَؾؿِ زض ؾغح هلی اؾت .
ماده 4
هحل  :هطّع انلی هَؾؿِ زض اؾتبى  :تْطاى – قْطؾتبى تْطاى ثِ ًكبًی  :تْطاى – ذیبثبى قطیقتی – ًطؾیسُ ثِ ؾِ
ضاُ ضطاثربًِ – حالُ ٍ – 1009احس ٍ 34اٍـ اؾت ٍزض نَضت لعٍم هی تَاًس پؽ اظ ّؿت هدَظ اظ هطخـ نسٍض
پطٍاًِ ثطاثط هَطضات زض ؾبیط ًَبط زاذل یب ذبضج ّكَض ققجِ یب زىتط ًوبیٌسگی ایدبز ًوبیس .
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ماده 5
تبثقیت
هَؾؿِ تبثقیت خوَْضی اؾالهی ایطاى ضا زاضز ٍ ّلیِ افضبی آى التعام ذَز ضا ثِ ٍبىٍى اؾبؾی خوَْضی اؾالهی
ایطاى افالم هی زاضًس .
ماده 6
هست ىقبلیت هَؾؿِ اظ تبضید تبؾیؽ ثِ هست ًبهحسٍز هی ثبقس .
ماده 7
زاضایی اٍلیِ هَؾؿِ افون اظ هٌََل ٍ میط هٌََل هجلل  20000000ضیبل هی ثبقس ِّ اظ ؾَی ّیبت هَؾؽ توبهب
پطزاذت قسُ ٍ زض اذتیبض هَؾؿِ ٍطاض گطىتِ اؾت .
ماده 8
ّیبت هَؾؽ هَؾؿِ اقربنی ّؿتٌس ِّ ثطای تْیِ هَسهبت تكْیل ٍیبم ًوَزُ اًس ٍ ثقس اظ تبؾیؽ تحت فٌَاى
هَؾؽ هؿٍَلیتی ًرَاٌّس زاقت .
ماده 9
اهداف موسسه عبارتند از :
الف  :کلیات
اىعایف ّیيیت ٍ حيؼ اضتَبء ؾالهت خبهقِ ّسه ثب تَؿین ثٌسی آى ثِ اّساه خعئی شیل هی تَاى اقبضُ ًوَز .
 - 1تؿْیل اًدبم اهَض زضهبًی ٍ ثْساقتی افن اظ خؿوی  ،ضٍحی ٍ ضٍاًی هَضز ًیبظ خبهقِ ّسه
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 - 2حوبیت هبلی ٍ اختوبفی اظ گطٍُ ّسه  .ىقبلیت زض خْت ایدبز تغبثٌ اختوبفی ٍ ایدبز َّیت هؿتَل خْت
ّوعاز پٌساضی ٍ حل هكْالت
 - 3ثؿتط ؾبظی خْت هكبضّت حساّثطی گطٍُ ّسه ثب ثِ ّبضگیطی حساّثط تَاى فلوی ٍ ىطٌّگی
 - 4پیكگیطی اظ ایدبز ؾَذتگی
ب :روش اجرای هدف
 - 1خصة هترههیي ٍ تكْیل تین ّبی ثْساقتی ٍ زضهبًی هدطة زض ؾغح هلی
ً - 2ؾط ذَاّی هساٍم اظ ثیوبضاى ٍ هترمنیي خْت ثطضؾی ًیبظّبی زضهبًی  ،ثْساقتی  ،ضٍحی ٍ ضٍاًی ،
ىطٌّگی ٍ اختوبفی
 - 3تالـ زض خْت ایدبز ثؿتطی ّبی الظم ثطای هكبضّت اًدوي ثب ّلیِ اقربل حَیَی ٍ حٍََی ثطای اًدبم
پطٍغُ ّب ٍ عطح ّبی هطتجظ ثب اّساه اًدوي ٍ حوبیت هبزی ٍ هقٌَی اظ آؾیت زیسگبى ؾَذتگی ٍ ذبًَازُ
ّبی آًْب
 - 4تالـ زض خْت زؾتیبثی آؾیت زیسگبى ؾَذتگی ثِ ىطنت ّبی ثطاثط  ،تؿبٍی حًََ قْطًٍسی ٍ اختوبفی
 ،ىطٌّگی  ،فلوی  ،اٍتهبزی ٍ ،ضبیی ٍ اقتنبل ٍ ....
 - 5تالـ زض خْت قٌبؾبیی  ،زفَت ٍ تطمیت پػٍّكگبّْب  ،آهَظقگبّْبی تحَیَبتی  ،ثیوبضؾتبى ّب ٍ گطٍُ
ّبی پعقْی ٍ پیطاحظقْی فالٍوٌس ثِ ّوْبضی زض ظهیٌِ تحَیَبت  ،پیكگیطی زضهبى ؾَذتگی
 - 6تهَیت ٍ اخطای عطح ّبی پػٍّكی زض اضتجبط ثب هكْالت گطٍُ ّسه
 - 7آهَظـ ّبی حضَضی ٍ هدبظی ثطای گطٍُ ّسه ٍ تین زضهبًی
 - 8ایدبز ؾیؿتن خوـ آٍضی اعالفبت ٍ قٌبؾبیی خبهقِ ّسه
 - 9خصة ّوْْبی هبلی ذیطیي  ،ثطگعاضی ىهبیكگبُ ٍ ثبظاضچِ ذیطیي پؽ اظ ّؿت هدَظ اظ زؾتگبُ ّبی
هترهم
- 10

تالـ فلوی ٍ اخطایی زض ظهیٌِ اىعایف ٍ پَقف ثیوِ ّبی زضهبًی ( اعالؿ ضؾبًی تقطىِ ثیوِ ٍ

اضتجبط ثب گطٍُ ّسه)
- 11

ثطگعاضی هطاؾن هرتلو ّ ،وبیكْبی پػٍّكی  ،ىطٌّگی  ،اضزٍیی ٍ تيطیحی ثطای خبهقِ ّسه
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- 12

هكبضّتْبی فلهی ثب اىطاز هترهم ٍ نبحت ًؾط زض اًدوي ّبی زاذلی ٍ ذبضخی ثِ هٌؾَض

اؾتيبزُ اظ تدطثیبت آًبى زض ظهیٌِ ّبی تَاًجركی ٍ اضتَبء ؾغح ظًسگی ٍ تجبزل ًؾط ثطای آؾبیف ثیكتط
ثیوبضاى ؾَذتِ زض توبم ؾغَح ظًسگی اظ عطیٌ قطّت زض ّوبیكْب  ،ثبظزیس اظ هطاّع هرتلو ٍ فضَیت زض
ؾبیتِای هطتجظ
- 13

ٌِّ ثِ تین ّبی زضهبًی ٍ ثبظ تَاًی خْت آقٌبیی ثب خسیستطیي ضٍقْبی پیكگیطی  ،زضهبى ٍ

ثبظتَاًی ؾَذتگی اظ عطیٌ قطّت زض ّبضگبُ ّبی آهَظقی  ،ؾویٌبضّب ٌّ ،گطُ ّب ،
- 14

تسٍیي ثطًبهِ ّبی هؿتوط زض ضاؾتبی پیكگیطی اظ ؾَذتگی

- 15

خلت هكبضّتْبی فوَهی هطاّع ٍ ًْبزّبی هط تجظ ٍ قْطًٍساى خْت اخطایی ًوَزى ثطًبهِ ّبی

پیكگیطی اظ ؾَذتگی
- 16ایدبز ثؿتط هٌبؾت ثطای قطّت زض ىقبلیت ّبی هرتلو اختوبفی اظ عطیٌ ثطًبهِ ّبی پیكگیطی اظ
ؾَذتگی
- 17

خصة ّوْْبی هبلی  ،هقٌَی  ،هطزهی ٍ زٍلتی ثیي الوللی زض ضاؾتبی ّوِ ثِ خبهقِ ّسه ،

هَاىَت هطخـ نسٍض پطٍاًِ ثب اًدبم ىقبلیتْبی هصَّض زض اّساه قیَُ ّبی اخطایی  ،ثِ هقٌبی اخبظُ ىقبلیت
زض ذهَل هَاضزی ِّ ًیبظهٌس ّؿت هدَظ اظ زؾتگبّْبی ذبل هی ثبقٌس ًیؿت  .ثسیْی اؾت ِّ اًدبم
ّطگًَِ اٍسام زض ضاؾتبی اخطایی ًوَزى هَاضزی اظ اّساه ٍ قیَُ ّبی اخطایی ِّ هؿتلعم اذص هَاىَت
زؾتگبُ ذبل ثبقس  .هٌَط ثِ زضیبىت هدَظ اظ آى هطخـ اؾت .
ماده 10
قطایظ فضَیت  -1 :پصیطـ اؾبؾٌبهِ  -2تبثقیت ایطاًی  -3حساٍل ؾي  -4 18پطزاذت حٌ فضَیت  -5هَاىَت
ّیبت هسیطُ
ًَؿ فضَیت :ضؾوی  :فجبضت اؾت اظ اىطازی ِّ زاضای قطایظ فضَیت ّؿتٌس ایكبى زاضای حٌ ضای ٍ ّبًسیس اتَضی
هی ثبقٌس.
میط ضؾوی  :فجبضت اؾت اظ اىطازی ِّ ىبٍس قطایظ فضَیت ّؿتٌس ٍلیْي هی تَاًٌس زض پیكجطز اّساه هثوط ثوط
ٍاٍـ قًَس ایكبى ىبٍس حٌ ضای ٍ ّبًسیساتَضی ّؿتٌس .
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فصل دوم  :ساختار
ماده 11
اضّبى هَؾؿِ فجبضتٌس اظ  -1هدوـ فوَهی ّ -2یبت هسیطُ  -3ثبظضؼ
ماده 12
هدوـ فوَهی هَؾؽ ّوبى ّیبت هَؾؽ ثَزُ ٍ ٍؽبیو شیل ضا زاضاؾت :
 - 1اًدبم اٍساهبت اٍلیِ ثطای تبؾیؽ
 - 2تْیِ عطح اؾبؾٌبهِ ٍ تهَیت آى
 - 3اًتربة اٍلیي هسیطاى ٍ ثبظضؾبى هَؾؿِ
تجهطُ  :1اّثطیت الظم خْت تكْیل هدوـ فوَهی هَؾؽ زض ثبض اٍل ثب حضَض ًهو ثقالٍُ یِ افضبء ثَزُ ٍ زض
نَضت فسم حس ًهبة اّثطیت الظم  ،زض ثبض زٍم ثب حضَض یِ ؾَم افضبء ضؾویت ذَاّس یبىت .
تجهطُ  : 2تهویوبت هدوـ فوَهی هَؾؽ ثب اّثطیت زٍ ؾَم آضاء حبضطیي ثب تبییس هطخـ نسٍض پطٍاًِ ٍ زؾتگبُ
ترههی اتربش ٍ ضؾوی هی قَز .
ماده 13
مجمع عمومی عادی:
هدوـ فوَهی هتكْل اظ ّلیِ افضبء هی ثبقس ٍ فبلیتطیي هطخـ تهوین گیطی اؾت ِّ ثِ نَضت فبزی یب ىًَ القبزُ
تكْیل هی گطزز.
ماده 14
هدوـ فوَهی فبزی ؾبالًِ زض آثبى هبُ تكْیل ذَاّس قس  .خلؿِ ثب حضَض ًهو ثِ فالٍُ یِ افضب زض ثبض اٍل
ضؾویت یبىتِ ٍ ثب حضَض ّط تقساز اظ افضب زض ثبض زٍم تكْیل ٍ ضؾن ی ذَاّس ثَز.
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تجهطُ  -1اّثطیت الظم خْت اتربش تهوین هدوـ فوَهی فبزی ًهو ثِ فالٍُ یِ آضا حبضطیي زض خلؿِ ضؾوی
هدوـ هی ثبقس هگط زض ذهَل اًتربة هسیطاى یب ثبظضؾبى ِّ ثب ضای اّثطیت ًؿجی ذَاّس ثَز  .زض نَضتی ِّ زض
زفَت ًرؿت  ،اّثطیت حبنل ًكس  ،خلؿِ زٍم ثِ ىبنلِ حسا ٍل  ( 10زُ ) ضٍظ تكْیل ٍ ثب ّط تقساز اظ افضبی
حبضط خلؿِ ضؾویت ذَاّس یبىت .
تجهطُ  : 2هدوـ فوَهی فبزی هوٌْؿت ثِ نَضت ىًَ القبزُ زض ّط ظهبى ثِ تَبضبی ّیبت هسیطُ یب ثبظضؼ (ّب ) یب
ثِ زض ذَاؾت یِ پٌدن افضبء زض نَضتی ِّ ّیبت هسیطُ یب ثبظضؼ ؽطه هسفت  20ضٍظ ثِ زضخ ٍاؾت افضبء هجٌی
ثط ثطگعاضی هدوـ فوَهی فول ًٌوبیس – تكْیل هی گطزز.
تجهطُ  : 3زفَت ثطای هدوـ فوَهی فبزی اظ عطیٌ زضج آگْی زض ضٍظًبهِ ّثیطاالًتكبض حساٍل  10ضٍظ ٍ حساّثط 40
ضٍظ ٍجل اظ ثطگعاضی هدوـ ٍ ثب زفَت ّتجی نَضت هی پصیطز .
تجهطُ  : 4ضٍظًبهِ ّثیطاالًتكبض ثطای زضج آگْی ّب ضٍظًبهِ اعالفبت هی ثبقس .
ماده 15
وظایف مجمع عمومی عادی :
 - 1اًتربة افضبی ّیبت هسیطُ ٍ ثبظضؾبى ( انلی ٍ فلی الجسل )
 - 2اؾتوبؿ ٍ ضؾسگی ثِ گعاضـ ّیبت هسیطُ ٍ ثبظضؼ ( ّب )
 - 3تقییي ذظ هكی ّلی هَؾؿِ
 - 4ثطضؾی ٍ تهَیت یب ضز پیكٌْبزّبی ّیبت هسیطُ
 - 5تهَیت تطاظًبهِ ٍ ثَزخِ هَؾؿِ
 - 6تقییي ضٍظًبهِ ّثیطاالًتكبض خْت زضج آگْی ّب ٍ زفَتٌبهِ ّب
 - 7فعل افضبی ّیبت هسیطُ ٍ ثبظضؾبى
 - 8تقییي حٌ فضَیت
 - 9تهَیت اًتكبض ًكطیِ
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ماده 16
مجمع عمومی فوق العاده
هدوـ فوَهی ىًَ القبزُ ثب قطایظ ظیط تكْیل ذَاّس قس :
 - 1ثب زضذَاؾت اّثطیت افضبی ّیبت هسیطُ یب ثبظضؼ
 - 2ثب زضذَاؾت یِ پٌدن افضبء زض نَضتیِْ ّیبت هسیطُ یب ثبظضؼ ؽطه هست  20ضٍظ ثِ زضذَاؾت افضبء
هجٌی ثط ثطگعاضی هدوـ فوَهی فول ًٌوبیس .
تجهطُ  -1اّثطیت الظم خْت تكْیل هدوـ فوَهی ىًَ القبزُ ثبض اٍل ّوبى قطایظ هدوـ فوَهی فبزی هی ثبقس ٍ
زض ثبض زٍم ثب حضَض ثیـ اظ یِ ؾَم افضب ِّ حٌ ضای زاضًس تكْیل هی گطزز .
تجهطُ  -2تهویوبت هدوـ فوَهی ىًَ القبزُ ثب آضای زٍ ؾَم افضبی حبضط زض خلؿِ هقتجط ذَاّس ثَز .
ماده 17
وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
 - 1تهَیت تنییطات اؾبؾٌبهِ
 - 2ثطضؾی ٍ تهَیت یب ضز اًحالل
 - 3تنییط زض هیعاى ؾطهبیِ
 - 4اًحالل ٍجل اظ هَفس
ّ - 5ط گًَِ تنییط زض هبّیت
ماده 18
هدبهـ فوَهی تَؾظ ّیبت ضئیؿِ ای هطّت اظ یِ ضئیؽ  ،یِ هٌكی ٍ زٍ ًبؽط ازاضُ هی قًَس .
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تجهطُ  : 1افضبی ّیبت ضئیؿِ ًجبیس اظ ثیي ّبًسیساّبی ّیبت هسیطُ ٍ ثبظضؾبى ثبقٌس ٍ ثب افالم ٍجَلی ًبهعزی ذَز
زض هدوـ فوَهی اًتربة ذَا ٌّس قس.
تجهطُ  : 2ضئیؽ ّیبت هسیطُ ضئیؽ ّیبت ضئیؿِ هدوـ فوَهی ذَاّس ثَز هگط ایٌِْ هَضَؿ فعل یب اًتربة ّیبت
هسیطُ ثبقس.
تجهطُ  : 3هدبهـ فوَهی فبزی  ،فبزی ىًَ القبزُ ٍ ىًَ القبزُ ثب ًؾبضت ٍظاضت ّكَض ثطگعاض هی قَز .
ماده 19
هیات مدیره :
هَؾؿِ زاضای ّیبت هسیطُ ای هطّت اظ ً 5يط فضَ انلی ٍ ً 3يط فضَ فلی الجسل ذَاّس ثَز .
تجهطُ  -1خلؿبت ّیبت هسیطُ ثب حضَض ثیف اظ ًهو افضبضؾویت یبىتِ ٍ تهویوبت هترصُ ثب اّثطیت آضا حبضطیي
هقتجط ذَاّس ثَز .
تجهطُ  -2قطّت افضبی ّیبت هسیطُ زض خلؿبت ضطٍضیؿت ٍ میجت ّط یِ اظ افضب ثسٍى اعالؿ ٍجلی تب ؾِ خلؿِ
هتَالی یب پٌح خلؿِ هتٌبٍة زض عَل ؾبل زض حْن اؾتقيبی فضَ مبیت ذَاّس ثَز .
تجهطُ  -3زفَت اظ افضبی ّیبت هسیطُ هی ثبیؿت حساٍل زُ ضٍظ ٍجل اظ تكْیل خلؿِ ثِ نَضت ٍبًًَی اًدبم پصیطز
ماده 20
زض نَضت اؾتقيب یب ىَت یب ؾلت قطایظ اظ ّط یِ اظ افضبی ّیبت هسیطُ یب ثبظضؼ فضَ فلی الجسل ثطای هست
ثبٍیوبًسُ ّیبت هسیطُ یب ثبظضؾی ثِ خبی فضَ انلی اًدبم ٍؽیيِ ذَاّس ًوَز .
زض نَضتیِْ تقساز ّیبت هسیطُ یب ثبظضؾی ثِ ّط زلیل ٌّتط اظ تقساز افضب انلی قَز ٍ ٍضٍز افضبء فلی الجسل ًیع
هَخت تْویل آى ًكَز اًتربثبت هدسز هدوـ فوَ هی حؿت هَضز ثِ نَضت فبزی یب ثِ نَضت ىًَ القبزُ زض هْلت
ٍبًًَی خْت تْویل تقساز ثبٍیوبًسُ افضب ثطگعاض ذَاّس گطزیس .
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ماده 21
ّیبت هسیطُ فالٍُ ثط خلؿبتی ِّ ثغَض هطتت ٍ حساٍل هبّی یِ خلؿِ ثبض تكْیل هی گطزز ثٌب ثِ ضطٍضت ثب زفَت
ّتجی یب تليٌی ضئیؽ یب ًبیت ض ئیؽ تكْیل خلؿِ ىًَ القبزُ ذَاّس زاز .
تجهطُ ً :حَُ تكْیل خلؿِ ىًَ القبزُ ثوَخت آئیي ًبهِ زاذلی اؾت ِّ ثِ تهَیت ّیبت هسیطُ ذَاّس ضؾیس .
ماده 22
افضبی ّیبت هسیطُ زض اٍلیي خلؿِ ای ِّ ثقس اظ اًتربة قسى تكْیل هی زٌّس اظ ثیي ذَز یِ ًيط ضئیؽ ٍ یِ
ًيط ذعاًِ زاض اًتربة خ ٍاٌّس ًوَز ،حسٍز اذتیبضات آًْب ضا اؾبؾٌبهِ یب آییي ًبهِ ای ِّ ثِ تهَیت هدوـ فوَهی
افضبء ضؾیس هكرم هی ًوبیس .
تجهطُ ّ -1یبت هسیطُ هَؽو اؾت پؽ اظ تقییي ؾوتْب حساّثط تب یِ ّيتِ اظ ثیي ذَز یب ذبضج یِ ًيط ضا ثِ
ؾوت هسیط فبهل اًتربة ًوَزُ ٍ حسٍز اذتیبضات ٍ هست تهسی ٍ حٌ العحوِ اٍ ضا تقییي ٌّس .
تجهطُ  -2هسیط فبهل ًوی تَاًس زض فیي حبل ضئیؽ ّیبت هسیطُ ثبقس هگط ثب تهَیت ؾِ چْبضم افضبی هدوـ
فوَهی .
تجهطُ ّ -3یبت هسیطُ زض ّط هٍَـ هی تَاًس اىطاز ىًَ الصّط ضا اظ ؾوت ّبی هصَّض فعل ٌّس .
تجهطُ ّ -4یبت هسیطُ زض نَضت لعٍم هی تَاًس ؾوتْبی زیگطی ثطای افضب ّیبت هسیطُ تقطیو ًوبیس .
ماده 23
ّیبت هسیطُ ثطای هست  2ؾبل اًتربة ذَاٌّس قس  .اًتربة هدسز افضبء ّیبت هسیطُ ثطای زٍضُ ّبی ثقسی ثالهبًـ
اؾت.
ماده 24
ّیبت هسیطُ ًوبیٌسُ ٍبًًَی هَؾؿِ ثَزُ ٍ ٍؽبیو ٍ اذتیبضات آى زض چبضچَة اؾبؾٌبهِ ثِ قطح شیل هی ثبقس :
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حيؼ ٍ حطاؾت اهَال هٌََل ٍ میط هٌََل  ،ضؾیسگی ثِ حؿبثْب  ،پطزاذت زیَى ٍ ٍنَل هغبلجبت  ،اخطای ههَثبت
هدبهـ فوَهی  ،اىتتبح حؿبة زض ثبًْْب عی اًدبم تكطیيبت ٍبًًَی  ،تقَیت خطیبًبت ٍضبئی ٍ ازاضی ٍ ثجتی زض ّلیِ
هطاحل ٍبًًَی زض هحبّن  ،تقییي حْن ٍ تقییي ٍّیل ٍ فعل آى ٍ ،غـ ٍ ىهل زفبٍی اظ عطیٌ ؾبظـ ( ههبلحِ ) ٍ
زض نَضت اٍتضبء تيَیض ٍ ٍاگصاضی توبم یب ٍؿوتی اظ اذتیبضات ذَز ثِ ّط قرم زیگط افن اظ حٍََی یب حَیَی ثب
حٌ تَّیل ٍ ؾبیط ٍؽبیيی ِّ ثط اؾبؼ اؾبؾٌبهِ ثِ ّیبت هسیطُ ٍاگصاض گطزیسُ  .ثِ عَض ّلی ُ یبت هسیطُ هی تَاًس
ّط اٍسام ٍ هقبهلِ ای ضا ِّ ضطٍضی ثساًس زض هَضز تَل ٍ اًتَبل اهَال هٌََل ِّ هؿتلعم تهَیت هدوـ فوَهی هی
ثبقس پؽ اظ تهَیت هدوـ ثِ ًبم هَؾؿِ اًدبم زّس .
ّوچٌیي ّیبت هسیطُ هَؽو اؾت  3هبُ ٍجل اظ پبیبى تهسی ذَز اظ هدوـ فوَهی فبزی ثِ هٌؾَض اًتربثبت ّیبت
هسیطُ ٍ ثبظضؼ خسیس زفَت ًوبیس ّ .یبت هسیطُ ٍجل اظ زضج آگْی زض ضٍظًبهِ ّثیطاالًتكبض ثبیس زؾتَض ّبض هدوـ
فوَهی ظهبى ٍ هْبى ثط گعاضی ٍ ىْطؾت اؾبهی افضب ضا ثِ تبییز هطخـ نسٍض پطٍاًِ ثطؾبًس ٍ حساٍل  40ضٍظ ٍجل اظ
پبیبى تهسی ذَز ًتیدِ اًتربثبت ضا ثِ هطخـ نسٍض پطٍاًِ افالم ًوبیس .
تجهطُ  -1خع زضثبضُ هَضَفبتی ِّ ثِ هَخت هيبز ایي اؾبؾٌبهِ اذص تهوین ٍ اٍسام زضثبضُ آًْب زض نالحیت ذبل
هدوـ فوَهی افضبء اؾت ّیبت هسیطُ ّلیِ اذتیبضات الظم ثطای ازاضُ اهَض هكطٍط ثِ ضفبیت حسٍز اّساه ٍ
اؾبؾٌبهِ ضا زاضا هی ثبقس.
تجهطُ ّ -2یبت هسیطُ پؽ اظ تهَیت هی تَاًس زض اًدبم هقبهالت ٍ یب پطزاذت ّعیٌِ ّبی خبضی هَؾؿِ تب هجلل
 500000000ضیبل ثسٍى تهَیت هدوـ فوَهی ضاؾب اٍسام ًوبیس .
ماده 25
هَؾؿِ زاضای ً 1يط ثبظضؼ انلی ٍ ً 1يط ثبظضؼ فلی الجسل هی ثبقس ِّ زض هدوـ فوَهی فبزی ثب ضای ّتجی ٍ ثطای
هست یِ ؾبل اًتربة هی گطزًس  .اًتربة هدسز ثبظضؾبى ثالهبًـ اؾت .
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ماده 26
اقربل شیل ًوی تَاًٌس ثقٌَاى ثبظضؼ اًتربة قًَس .
ّ - 1ؿبًی ِّ ثِ فلت اضتْبة خطم ٍ ثِ هَخت حْن ٍغـی زازگبُ اظ حًََ اختوبفی ّال ٍ یب ثقضب هحطٍم قسُ
ثبقٌس .
 - 2هسیطاى ٍ هسیط فبهل هَؾؿِ
 - 3اٍطثبی ؾججی ٍ ًؿجی هسیطاى ٍ هسیط فبهل تب زضخِ ؾَم اظ عجَِ اٍل ٍ زٍم .
ّ - 4وؿط اقربل هصَّض زض ثٌس 2
ماده 27
وظایف بازرس به شرح ذیل است :
 - 1ثطضؾی ّلیِ اؾٌبز ٍ اٍضاً هبلی ٍ تْیِ گعاضـ ثطای هدوـ فوَهی
 - 2هغبلقِ گعاضـ ؾبالًِ ّیبت هسیطُ افن اظ هبلی ٍ میط هبلی ٍ تْیِ گعاضـ فولْطز ثطای اعالؿ هدوـ فوَهی
 - 3گعاضـ ّط گًَِ ترلو ّیبت هسیطُ اظ هيبز اؾبؾٌبهِ ثِ هدوـ فوَهی
 - 4اؽْبض ًؾط ّتجی زضثبضُ نحت نَضت زاضایی  ،فولْطز ٍ هغبلت ٍ اعالفبتی ِّ ّیبت هسیطُ ٍ هسیطاى زض
اذتیبض هدوـ فوَهی گصاقتِ اًس .
 - 5ؾبیط ٍؽبیيی ِّ اؾبؾٌبهِ ٍ ٍَاًیي ٍ هَطضات هَضَفِ ثِ فْسُ ثبظضؼ ٍطاض زازُ اؾت .
تجهطُ  :ثبضظؼ هی تَاًس ثسٍى زاقتي حٌ ضای زض خلؿبت ّیبت هسیطُ قطّت ًوبیس .
ماده 28
ثبظضؼ هی تَاًس زض ّط هٍَـ ّط گًَِ ضؾیسگی ٍ ثبظضؾی ضا زض هَضز فولیبت هَؾؿِ اًدبم زازُ ٍ اؾٌبز ٍ هساضُ ٍ
اعالفبت هطثَعِ ضا هغبلجِ ّطزُ ٍ هَضز ضؾیسگی ٍطاض زّس ٍ زض نَضت لعٍم تَبضبی تكْیل خلؿِ ىًَ القبزُ هدوـ
فوَهی ضا ثٌوبیس.
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ماده 29
ّیبت هسیطُ  ،هسیط فبهل ٍ ثبظضؾبى تب ظهبًیِْ خبًكیي آًْب اظ ؾَی هدوـ فوَهی اًتربة ًكسُ اًس زض هؿئَلیت
ذَز ثبٍی ذَاٌّس ثَز .
ماده 30
هسیط فبهل ثبالتطیي هَبم اخطایی هَؾؿِ اؾت ٍ زض حسٍز اذتیبضاتی ِّ اظ عطه ّیبت هسیطُ ٍ اؾبؾٌبهِ ثِ ٍی
تيَیض هی گطزز ًوبیٌسُ هحؿَة قسُ ٍ اظ عطه هَؾؿِ حٌ اهضبء زاضز .
تجهطُ  : 1فعل هسیط فبهل اظ اذتیبضات ّیبت هسیطُ هی ثبقس ِّ ثبیس هؿتٌس ٍ هسلل ثبقس .
تجهطُ  : 2زٍضُ تهسی هسیط فبهل اظ هست هؿٍَلیت ّیبت هسیطُ ثیكتط ًرَاّس ثَز ٍ لیْي اًتربة هدسز اٍ عجٌ
هَطضات ایي اؾبؾٌبهِ ثالهبًـ هی ثبقس  .هسیط فبهل زض نَضت اًَضب هست تهسی هَؽو اؾت تب تقییي خبًكیي ،
ٍؽبیو هحَلِ ضا اًدبم زّس .
تجهطُ ّ : 3لیِ اؾٌبز ٍ اٍضاً ثْبزاض ٍ تقْسآٍض ثب اهضبی هسیط فبهل ٍ ذعاًِ زاض ٍ زض میبة ذعاًِ زاض ثب اهضبی ضئیؽ
ّیبت هسیطُ ٍ ثب هْط هَؾؿِ هقتجط ذَاّس ثَز .
ماده 31
هسیط فبهل هدطی ههَثبت هدوـ فنٍهی ٍ ّیبت هسیطُ ثَزُ ٍ زاضای اذتیبضات ٍ هؿئَلیتْبی شیل هی ثبقس :
ً - 1وبیٌسگی ٍبًًَی زض هطاخـ ضؾوی ٍ ًْبز ّب ٍ زض ثطاثط اقربل حَیَی ٍ حٍََی
 - 2اؾترسام ٍ فعل ٍ ًهت ّبضٌّبى زض حسٍز ضَاثظ ٍ ههَثبت ٍ ثب تهَیت ّیبت هسیطُ
ً - 3گْساضی زاضایی  ،اهَال  ،حؿبثْب  ،اؾٌبز ٍ زىبتط هَؾؿِ
 - 4افوبل اذتیبضاتی ِّ ثهَضت هَضزی یب هَغقی ا ظ خبًت ّیبت هسیطُ ثِ ٍی تيَیض قسُ ثبقس
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 - 5اضائِ پیكٌْبزّبی الظم زض ظهیٌِ گؿتطـ  ،ثْجَز ٍ ّوبٌّگی زض ىقبلیتْبی هَؾؿِ ثِ ّیبت هسیطُ خْت
اضائِ ثِ هدوـ فوَهی
 - 6تْیِ حیكٌَیؽ تطاظًبهِ  ،ثَزخِ  ،ذظ هكی ٍ گعاضـ ؾبلیبًِ خْت ثطضؾی ّیبت هسیطُ ٍ اضؾبل ثِ هدوـ
فوَهی
 - 7تْیِ پیف ًَیؽ آئیي ًبهِ ّبی هَضز لعٍم خْت عطح ٍ تهوین گیطی زض ّیبت هسیطُ
ً - 8ؾبضت ٍ ایدبز ّوبٌّگی زض ىقبلیت ققت ً ،وبیٌسگی ّب ٍ زىبتط پؽ اظ عی هطاحل ٍبًًَی
 - 9پیكٌْبز ةضگعاضی خلؿِ هدوـ فوَهی ىًَ القبزُ ثب شّط فلل هَخِ ثطای تهَیت ثِ ّیبت هسیطُ
- 10

اًدبم ؾبیط ٍؽبیو ٍ اذتیبضاتی ِّ عجٌ اؾبؾٌبهِ ٍ ٍَاًیي ٍ هَطضات هطثَعِ ثِ هسیطفبهل هحَل

قسُ یب ثكَز.
ماده 32
حًََ ٍ هعایبی هسیط فبهل ثَؾیلِ ّیبت هسیطُ تقییي هی قَز .
زضنَضتی ِّ هسیط فبهل اظ افضبی ّیبت هسیطُ ًجبقس ثسٍى زاقتي حٌ ضای هی تَاًس زض خلؿبت ّیبت هسیطُ
قطّت ًوبیس.
فصل سوم  :بودجه و مواد متفرقه
ماده 33
ثَزخِ هَؾؿِ اظ عطیٌ شیل تبهیي هی قَز :
الو) ّسیِ  ،افبًِ ٍ ّجِ اقربل حَیَی ٍ حٍََی افن اظ زاذلی ٍ ذبضخی ٍ زٍلتی ٍ میط زٍلتی
ة) ٍٍو ٍ حجؽ
ح) ٍخَُ حبنل اظ ىقبلیتْبی اًدبم قسُ زض چبضچَة هَضَؿ ىقبلیت  ،اّساه ٍ اؾبؾٌبهِ ؾبظهبى ٍ ایي آئیي ًبهِ
ت) حٌ فضَیت زض ؾبظهبى
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ماده 34
هَؾؿِ هْلو اؾت زضآهس ٍ ّعیٌِ ّب ضا زض زىبتط ٍبًًَی ثجت ٍ قطح ثیالى آى ضا ّوطاُ ثب گعاضـ فولْطز اخطایی
حساّثط تب ز ٍهبُ پؽ اظ پبیبى ّط ؾبل هبلی ثِ هطخـ نسٍض پطٍاًِ اضایِ ًوبیس  .چٌبًچِ هطخـ هصَّض زض عَل ؾبل
حؿت هَضز زضذَاؾت گعاضـ هبلی یب اخطایی ًوبیس هَؾؿِ هَؽو ثِ اضایِ آى اؾت .
تجهطُ ّ -1یبت هسیطُ هْلو اؾت ًؿجت ثِ اىتتبح حؿبة ثبًْی زض یْی اظ ثبًْْب ی ضؾوی اٍسام ًوَزُ ٍ ّلیِ
زضآهسّبی حبنلِ ؾبالًِ ضا هغبثٌ اؾبؾٌبهِ نطه اّساه ٍ ٍؽبیو ًوبیس ٍ ٍخَُ هبظاز ثط ّعیٌِ ّب ضا زض ّوبى
حؿبة ًگْساضی ٌّس.
تجهطُ  -2ؾبل هبلی هَؾؿِ هٌغجٌ ثب ؾبل قوؿی ثَزُ ٍ ّوَاضُ ثِ پبیبى ًیط هبُ ذتن هی قَز ثِ اؾتثٌبء ؾبل
هبلی اٍل ِّ اظ ثسٍ تبؾیؽ لنبیت اؾيٌسهبُ ّوبى ؾبل ذَاّس ثَز ّ .لیِ هساضُ  ،پطًٍسُ ّب  ٍ ،هْبتجبت زض زىتط
هطّعی هَؾؿِ ًگْساضی هی قَز.
تجهطُ  -3هْبتجبت ضؾوی هَؾؿِ ثب اهضبی هسیط فبهل نَضت هی پصیطز .
تجهطُ  – 4ههَثبت ٍ نَضتدلؿبت ّیبت هسیطُ زض زىبتط هرهَنی ثِ تطتیت تبضید  ،ثجت ٍ ثِ اهضبی افضبی شیطثظ
ذَاّس ضؾیس.
ماده 35
ّیبت هسیطُ هْلو اؾت ّطگًَِ تنییط یب انالح اؾبؾٌبهِ ضا ثِ هطخـ نبزض ٌٌّسُ پطٍاًِ ىقبلیت افالم ًوبیس ٍ زض
نَضت هَاىَت هطخـ نسٍض پطٍاًِ ثِ تهَیت هدوـ فوَهی ضؾبًس ٍ ًتیدِ آى ضا ثطای اًدبم تكطیيبت ازاضی ثجت ،
ثِ هطخـ نسٍض پطٍاًِ افالم ًوبیس.
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ماده 36
ّیبت هسیطُ هْلو اؾت تنییطات ًكبًی افن اظ هحل  ،قوبضُ ّبی توبؼ ٍ پؿت الْتطًٍیْی ٍ زیگط هَاضز هكبثِ ضا
ثِ هطخـ نبزض ٌٌّسُ پطٍاًِ ىقبلیت افالم ًوبیس .
ماده 37
هَؾؿِ زاضای ؾطثطٓ  ،هْط ٍ یب آضم هرهَل ذَاّس ثَز ِّ هتي آى ثب تهَیت ّیبت هسیطُ ٍ ثطاثط هَطضات تْیِ
ذَاّس قس ّ .یبت هسیطُ هْلو اؾت ًوًَِ ؾطثطٓ  ،هْط ٍ آضم تْیِ قسُ ضا ثِ هطخـ نبزض ٌٌّسُ پطٍاًِ ىقبلیت
اضؾبل ًوبیس.
تجهطُ ّ :یبت هسیطُ زض حيؼ ٍ حطاؾت اظ هْط ٍ آضم هؿئَلیت ٍبًًَی زاضز .
ماده 38
اًحالل  :زض نَضت اًحالل هَؾؿِ هدوـ فوَهی ىًَ الفبزُ حساٍل ً 3يط ضا ثقٌَاى ّیبت تهيیِ اًتربة ٍ ایي ّیبت
هَؽو ذَاّس ثَز پؽ اظ ضؾیسگی ثِ حؿبثْب ٍ تهيیِ ثسّی ّب ٍ ٍنَل هغبلجبت ثبٍیوبًسُ ٍ تقییي زاضایی هؿلن افن
اظ هٌََل ٍ میط هٌََل زاضایی هَؾؿِ ضا ثِ تهَیت هدوـ فوَهی ىًَ القبزُ ثطؾبًس ّ .یبت هصَّض هَؽو اؾت
ًتیدِ ضا ثِ هطخـ نبزض ٌٌّسُ پطٍاًِ ىقبلیت اضائِ ًوبیس .
تجهطُ  -1هدوـ فوَهی ىًَ القبزُ هَؽو اؾت زاضایی ؾبظهبى ضا پؽ اظ اًحالل ِّ ثب ًؾبضت هطخـ نسٍض پطٍاًِ ثِ
یْی اظ ؾبظهبًْبی هطزم ًْبز ثب هَضَؿ ىقبلیت هكبثِ تقییي هی گطزز ٍاگصاض ًوبیس .
تجهطُ  -2تهيیِ اهَض هطثَعِ ثِ هَؾؿِ ثط عجٌ هيبز اؾبؾٌبهِ ٍ ٍَاًیي هَضَفِ نَضت ذَاّس پصیطىت .
تجهطُ ّ -3یبت تهيیِ اظ ثیي ذَز یِ ًيط ضا ثقٌَاى هسیط تهيیِ اًتربة هی ًوبیس .
تجهطُ  -4هسیط تهيیِ هَؽو اؾت یِ ًؿرِ اظ گعاضـ تهيیِ ضا ثِ هطخـ نسٍض پطٍاًِ ٍ ثجت قطّتْب اضائِ ًوبیس .
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ماده 39
چٌبًچِ ىقبلیتْبی هٌسضج زض اّساه ایي اؾبؾٌبهِ ًیبظهٌس ّؿت هدَظ ذبل اظ ؾبیط زؾتگبّْبی زٍلتی ثبقس ،
هَؾؿِ هَؽو اؾت ًؿجت ثِ ّؿت هدَظ هَضز ًؾط اٍسام ًوبیس .
ماده 40
ثِ هَاضزی ِّ زض ایي اؾبؾٌبهِ پیف ثیٌی ًكسُ اؾت ثط اؾبؼ آئیي ًبهِ شیطثظ تبؾیؽ ٍ ىقبلیت ؾبظهبًْب ی هطزم
ًْبز ٍ فوَهبت ٍبًَى تدبضت فول ذَاّس قس .
ماده 41
ایي اؾبؾٌبهِ هكتول ثط  3ىهل ٍ  41هبزُ ٍ  34تجهطُ زض ًكؿت هَضخ  1394/02/23هدوـ فوَهی هَؾؽ ثِ
تهَیت ضؾیس.
لیؿت افضب تكْل
 - 1هْسی هقهَهی
 - 2ؾحط اهیٌی
 - 3هطتضی ایطاًسٍؾت
 - 4قیطیي زاك ثلٌساى فطاٍی
 - 5هٌْبظ آمَى
 - 6تَضاى ثبٍطی لغو آثبز
 - 7ظّطا فطٍخی
 - 8هحوس خَاز ىبعوی زذت چبضٍُ
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