آييه وامه تشكل هاي اسالمي داوشگاهيان
( ٗػٞث ٠خٔس 448 ٠ضٞـاي ػبٓي اٛوالة كفِٜ١ي ٗٞـظ ) 1378/6/9

فصل اول :كليات و تعاريف
ٗبؼ – 1 ٟؼـ اي ٚآييٛ ٚبٗ ٠تؼبـيق قيف ٗٞـؼ ٛظف است :
 -1-1ؼاٛطِب : ٟث١ ٠فيي اق ؼاٛطِب٢١ب ٗ ٝإسسبت آٗٞقش ػبٓي  ٝپژ١ٝطي اػٖ اق ؼٓٝتي  ٝؿي ـ ؼٓٝتي اقالم
ٗي ضٞؼ.
تجػف١ : ٟف ٗفًك يب ٝاضؽ ؼاٛطِب١ي ٝاثست ٠ث ٠ؼاٛطِب٢١بي ؼٓٝتي ؼـ ؼيِف ض٢ف١ب ٛ ٝيك ١ف ٝاضؽ ؼاٛطِب ٟؿيف
ؼٓٝتي ؼـ اي ٚآييٛ ٚبٗ٘١ ٠بٜٛؽ ؼاٛطِبٗ ٟطسٞة ٗي ضٞؼ.
 -1-2ؼاٛطِب١يب : ٙػجبـت اق ؼاٛطدٞيب ٝ ٙاػؿبي ١يأت ػٔ٘ي ؼاٛطِبٗ ٟي ثبضؽ.
 -1-3تطٌْ اسالٗي  :خ٘ؼيتي ٗفًت اق ؼاٛطِب١يب ٙاست ً ٠پس اق ؼـيبكت ٗدٞق ـس٘ي كؼبٓيت اق ٗفخغ
ؾيػالش (١يأت ٛظبـت ؼاٛطِبٗ – ٟػفّش ؼـ كػْ س ٕٞاي ٚآييٛ ٚبٗ ) ٠ؼـ خ٢ت تطون ا١ؽاف اسالٗي  ٝاـقض٢بي
اٛوالة ٛ ٝظبٕ سيبسي ٗ ٝػفّش ؼـ زبـزٞة هب ٙٞٛاسبسي  ٝاي ٚآييٛ ٚبٗ ٠كؼبٓيت ٗي ٘ٛبيٜؽ.
 -1-4ػؿ : ٞث١ ٠فيي اق ؼاٛطِب١يبٛ ٠ً ٙسجت ث ٠ثجت ٛبٕ غٞؼ ثفاي ػؿٞيت ؼـ يٌي اق تطٌٔ٢بي اسالٗي
اهؽإ ٞ٘ٛؼ ٝ ٟپؿيفكت ٠ضؽ ٟاست اقالم ٗي ضٞؼ ( ػؿٞيت ثٜٗ ٠كٓٞٗ ٠اكوت ثب اسبسٜبٗ ٠تطٌْ است ).
تجػف١ : ٟف كفؼ ٗي تٞاٛؽ ؼـ قٗبٝ ٙاضؽ ؼـ يي تطٌْ اسالٗي ػؿٞيت

ؼاضت ٠ثبضؽ  ٝؼـ ؿيف اي ٚغٞـت

ػؿٞيت ٗإغف هبثْ هج ّٞاست.

ٗبؼٗ : 2 ٟطؽٝؼ ٟكؼبٓيت:
١ف ٞٛع كؼبٓيت سيبسي ،كفِٜ١ي  ٝاخت٘بػي تطٌْ ١بي اسالٗي ؼـ ضؽٝؼ اسبسٜبٗ ٠تطٌْ ؼـ ؼاغْ ؼاٛطِبٝ ٟ
ؼـ زبـزٞة ؾٞاثف ٗ ٝوفـات ؼاٛطِب ٝ ٟاي ٚآييٛ ٚبٗ ٝ ٠سبيف هٞاٛيٞٗ ٚؾٞػً ٠طٞـ ٗدبق است.
تجػف :ٟثفاي ١ف ُ ٠ٛٞكؼبٓيت ؼـ غبـج اق ؼاٛطِب ٟتطٌْ ١ب ٗٞظلٜؽ قجن هب ٙٞٛاضكاة ٗدٞق كؼبٓيت ؼـيبكت
ؼاـٛؽ.
 -2-1ثفُكاـي سػٜفاٛي :تد٘غ  ،ـا١پي٘بييٗ ،يكُفؼ ،تفثي ٙٞآقاؼ ٛ ٝػت تبثٔ١ٞبي تطٌْ ١بي ؼاٛطدٞيي ثب
اـائٗ ٠دٞق اق ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟاٌٗب ٙپؿيف است.
تجػف : 1 ٟاٛتطبـ ١ف ٞٛع ٛطفي ٠اي ث ٠استثٜبي ػٔ٘ي ؼاٛطِب١ي ثب ٗدٞق ضٞـاي كفِٜ١ي ؼاٛطِب ٟغٞـت ٗي
ُيفؼ.
تجػف : 2 ٟضٞـاي كفِٜ١ي ؼاٛطِب ٟؼـ غٞـت ٗـبيفت ١ف ٞٛع كؼبٓيت كفِٜ١ي ،سيبسي  ٝاخت٘بػي ثب ٗػبٓص
ؼاٛطِب ،ٟؾٞاثف ضفػي  ٝاـقش ١بي اٛوالة اسالٗيٗ ،فاتت ـا ث ٠ـيبست ؼاٛطِب ٟاػالٕ ٗي ٘ٛبيؽ  ٝـئيس ؼاٛطِبٟ
ٗٞظق است ؼـ غٞـت اػالٕ ضٞـاي كفِٜ١ي  ٝيب ٗطب١ؽٞٗ ٟاـؼ غالف اق آ٢ٛب خُٔٞيفي ًٜؽ.

فصل دوم  :تشكل ها
ٗبؼ : 3 ٟتطٌْ ١ب ثب قي ٗفاضْ قيف تأسيس ٗي ُفؼٛؽ:
 – 3-1ضؽاهْ ٛ 5لف اق ؼاٛطدٞيب ٙيب ٛ 3لف اق اػؿبي ١يأت ػٔ٘ي ثب ؼ اضت ٚضفايف قيف ٗي تٞاٜٛؽ ث ٠ػٜٞاٙ
١يأت ٗإسس ثب اـايٛ ٠بٕ ٗطػػي ثفاي تطٌْ ،توبؾبي غؽٝـ پفٝا ٠ٛكؼبٓيت ٘ٛبيٜؽ.
آق – اػتوبؼ آتكإ ػ٘ٔي ث ٠اسالٕٝ ،اليت ٗكٔو ٠كوي ٝ ٠هب ٙٞٛاسبسي.
ة – ثفغٞـؼاـي اق ضس ٚض٢فت  ٝاغالم اسالٗي  ٝضؽاهْ ؼٛ ٝيٖ سبّ تطػئي اضتـبّ ث ٠تطع

يْ ؼـ

ؼاٛطِبٗ ٟكثٞـ ثفاي تطٌْ ١بي ؼاٛطدٞيي  ٝضؽاهْ ؼ ٝسبّ استػؽإ ـس٘ي آقٗبيطي ؼـ ؼاٛطِبٗ ٟكثٞـ ثفاي تطٌْ
١بي اػؿبي ١يأت ػٔ٘ي.
ً -3-2سبٛي ً ٠ثٞٗ ٠خت ٗبؼ 7 ٟهب ٙٞٛكؼبٓيت اضكاة ،خ٘ؼيت٢ب  ٝاٛد٘١ ٚبي سيبسي  ٝغٜلي اق ضن
تأسيس خ٘ؼيت  ٝضكة سيبسي  ٝيب ضفًت ؼـ ١يأ ت ـ١جفي آٗ ٙطفٜٗٝؽ ٘ٛي تٞاٜٛؽ ث ٠ػٜٞا١ ٙيأت ٗإسس
توبؾبي غؽٝـ پفٝا ٠ٛثفاي ايدبؼ تطٌْ ؼـ ٗفاًك آٗٞقش ػبٓي ٘ٛبيٜؽ.
 -3-3ؼـ غٞـت تأييؽ غالضيت ضؽاهْ القٕ اػؿبي ١يأت ٗإسس ( ٗٞؾٞع ثٜؽ  ٝ ) 3-1تأييؽ ٛبٕ تطٌْ،
١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟضؽاًثف ظفف پبٛكؼ ٟـٝق ًبـي ٗٞاكوت اغٓٞي ثب تأسيس تطٌْ ـا غبؼـ ٗي ٘ٛبيؽ.
١ -3-4يأت ٗإسس ٌٗٔق است ضؽاًثف ظفف ٗؽت سٗ ٠ب ٟاق تبـيع ؼـيبكت ٗٞاكوت اغٓٞي ك٢فست اسبٗي
اػؿب  ٝاسبسٜبٗ ٠ـا ث١ ٠يأت ٛظبـت تسٔيٖ ٘ٛبيؽ .ؼـ ؿيف ايٜػٞـت ؼـغٞاست تأسيس ًب ٖٓ ٙيٌ ٚتٔوي ٗي ضٞؼ.
تجػف : ٟآتكإ ث ٠هب ٙٞٛاسبسيٝ ،اليت كوي ، ٠هٞاٛيٞٗ ٚؾٞػً ٠طٞـ  ٝآييٛ ٚبٗ١ ٠بي ٗػٞة ثبيستي ٗػفضبَ ؼـ
اسبسٜبٗ ٠تطٌْ آٗؽ ٟثبضؽ.
١ -3 – 5يأت ٛظبـت پس اق ؼـيبكت ك٢فست اسبٗي اػؿبء ( ؼـ ضؽ ٛػبة القٕ ) ضؽاًثف ظفف ٗؽت ؼٗ ٝبٟ
ٛسجت ث ٠ثفـسي  ٝتػٞيت اسبسٜبٗ ٝ ٠غؽٝـ ٗدٞق ثفاي تطٌْ ٝاخؽ ضفايف اهؽإ ٗي ٘ٛبيؽ.
١ -3 – 6يأت ٛظبـت ٗٞظق است ؼـ غٞـت ػؽٕ تػٞيت اسبسٜبٗٗ ،٠فاتت ـا ث ٠قٞـ ًتجي ثب ؾًف ؼاليْ ٝ
ٗستٜؽات ثٗ ٠توبؾيب ٙاػالٕ ٘ٛبيؽ ٗ ٝتوبؾيبٗ ٙي تٞاٜٛؽ ظفف ٗؽت يي ٗب ٟؾ٘ ٚتأٗيٛ ٚظف ١يأت ٛظبـت توبؾبي
تدؽيؽ ٛظف ٘ٛبيؽ.
تجػف : 1 ٟؼـ غٞـت اٗتٜبع ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟاق غؽٝـ پفٝا ٝ ٠ٛيب اػتفاؼ ١يأت ٗإسس تطٌْ ثٛ ٠ظفات
١يأت ٛظبـت ؼـثبـ ٟاسبسٜبٗ ٠تطٌْ١ ،يأت ٗإسس ٗي تٞاٛؽ اػتفاؼ غٞؼ ـا ث١ ٠يأت ٛظبـت ٗفًكي ( ٗٞؾٞع ٗبؼٟ
 5اي ٚآييٛ ٚبٗ ) ٠اـسبّ ٘ٛبيؽ ١ ٝيأت ٛظبـت ٗفًكي ٗٞظق است ظفف ضؽاًثف ٗؽت ؼٗ ٝبٛ ٟسجت ث ٠اػتفاؼ
ٝاغٔ ٠ـسيؽُي  ٝاػالٕ ٛظف ٘ٛبيؽ.
تجػف١ : 2 ٟف ٞٛع تـييف ؼـ اسبسٜبٜٗٞٗ ٠ـ ث ٠تأييؽ ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِبٗ ٟي ثبضؽ.
 -3 – 7ضؽ ٛػبة تؼؽاؼ اػؿبي تطٌْ ١بي ؼاٛطدٞيي ثب اضتسبة ١يأت ٗإسس  3ؼـغؽ ًْ ؼاٛطدٞيب ٙآٙ
ؼاٛطِب ٝ ٟضؽاهْ ٛ 50لف ٗي ثبضؽ.

 -3 – 8ضؽ ٛػبة تؼؽاؼ اػؿبي تطٌْ ١بي ١يأت ػٔ٘ي ثب اضتسبة ١يأت ٗإسس

 5ؼـغؽ ًْ اػؿبي

١يأت ػٔ٘ي آ ٙؼاٛطِب ٝ ٟضؽاهْ ٛ 10لف ٗي ثبضؽ.

فصل سوم  :وظارت
ٗبؼ : 4 ٟثٜٗ ٠ظٞـ ض٘بيت اق ضوٞم سيبسي  ٝاخت٘بػي ؼاٛطِب١يب ٝ ٙاٛدبٕ ٝظبيق ٗوفـ ؼـ اي ٚآييٛ ٚبٗ،٠
١يأت ٛظبـت ؼـ ١ف ؼاٛطِب ٟثب تفًيت  ٝشـش ٝظبيق قيف تطٌيْ ٗي ضٞؼ :

 -4-1تفًيت ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب:ٟ
آق – ـئيس ؼاٛطِب( ٟـئيس ١يأت)
ة – ٗسئ٢ٛ ّٞبؼ ٘ٛبيٜؽُي ٗوبٕ ٗؼظٖ ـ١جفي ؼـ ؼاٛطِبٟ
ج – ٘ٛبيٜؽ ٝقاـت كف ٝ َٜ١إٓــٝقش ػبٓي يب ث ٠ــؼاضت ،ؼـٗب ٝ ٙآٗٞقش پكضٌي يب ؼاٛطِب ٟآقاؼ اسالٗي
ضست ٗٞـؼ.

ٝ -4-2ظبيق ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب: ٟ
آق -ثفـسي اسبسٜبٗ ٝ ٠غالضيت اػؿبي ٗإسس تطٌْ ١بي اسالٗي.
ة – اػالٕ ٗٞاكوت اغٓٞي  ٝغؽٝـ پفٝا ٠ٛكؼبٓيت ثفاي تطٌْ ١بي اسالٗي.
ج – غؽٝـ ٗدٞق اٛدبٕ كؼبٓيت تطٌٔ٢ب.
ؼ – ٛظبـت ثف ضس ٚاخفاي اٛتػبثبت تطٌْ ١بي اسالٗي.
١ـ  -ـسيؽُي ث ٠تغٔلبت تطٌٔ٢ب ثفاسبس آييٛ ٚبٗٗ ٠فثٞـ .
ــ ٟضٌبيبت ٝاظــّ ضؽ ٟاق سٞي اضػبظ ضويوي  ٝضوٞهي ؼـ اـتجبـ ثب كؼبٓيت٢بي تطٌْ ١بي
 – ٝـسيؽُي ة
اسالٗي.
ق – تٞهق  ٝيب ٓـ ٞپفٝا ٠ٛكؼبٓيت تطٌْ ١بي اسالٗي .
تجػف١ :ٟيبت ٛظبـت ؼاٛطِبٗ ٟي تٞاٛؽ پس اق تبييؽ ١يبت ٗفًكي ٛظبـت ة غطي اق ٝظبيق غٞؼ ـا ضبْٗ
ثٜؽ١بي (ج ،ؼ )ٝ ،ٟ ،ث ٠ضٞـايي ٗتطٌْ اق ٗؼبٛٝت ؼاٛطدٞيي  ٝكفِٜ١ي ؼاٛطِبٗ ،ٟؼبٛٝت ؼكتف ٢ٛبؼ ٘ٛبيٜؽُي ؼـ
ؼاٛطِب٘ٛ ٝ ٟبيٜؽٝ ٟقاـتػب١ ٠ٛبي ػٔ ،ٕٞتطويوبت  ٝكٜبٝـي  ٝث٢ؽاضت ،ؼـٗب ٝ ٙآٗٞقش پكضٌي  ٝؼاٛطِب ٟآقاؼ
اسالٗي ضست ٗٞـؼ تلٞيؽ ٘ٛبيؽ.
ٗبؼ : 5 ٟثٜٗ ٠ظٞـ اٛدبٕ ٝظبيق ٗوفـ ؼـ آييٛ ٚبٗ١ ، ٠يأت ٛظبـت ٗفًكي ؼـ ٝقاـتػب١ ٠ٛبي كف ٝ َٜ١آٗٞقش
ػبٓي  ٝث٢ؽاضت ،ؼـٗب ٝ ٙآٗٞقش پكضٌي ؼاٛطِب ٟآقاؼ اسالٗي ثب تفًيت  ٝضفش ٝظبيق قيف تطٌيْ ٗي ضٞؼ:
آق – ٝقيف يب ـئيس ؼستِب. ٟ
ة – ـئيس ٢ٛبؼ ٘ٛبيٜؽُي ٗوبٕ ٗؼظٖ ـ١جفي ؼـ ؼاٛطِب٢١ب.

ج – يٌي اق ٗؼبٛٝبٝ ٙقيف ثب ـئيس ؼستِب ٟث ٠اٛتػبة ٝي.
ؼ – يي ٛلف اق ـؤسبي ؼاٛطِب٢١ب ضست ٗٞـؼ.
١ـ ٘ٛ -بيٜؽ ٟضٞـاي ػبٓي اٛوالة كفِٜ١ي.
 – ٝؼـ ٗٞاـؼ ي ًٗ ٠سبئْ ٗفثٞـ ث ٠ثسيح ؼاٛطدٞيي ؼـ ١يأت ٛظبـت ٗفًكي ٗكفش ضٞؼ كفٗبٛؽٛ ٟيفٝي
ٗوبٗٝت ثسيص ثب ضن ـأي ؼـ آ١ ٙيأت ضؿٞـ غٞا١ؽ ؼاضت .
ٝ – 2 – 5ظبيق ١يأت ٛظبـت ٗفًكي :
آق – ـسيؽُي ٛسجت ث ٠ؼـغٞاست٢بي تدؽيؽ ٛظف ؼـ تػ٘ي٘بت ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب٢١ب  ٝتػٔلبت آ٢ٛب
ضؽاىثف ظفف ٗؽت ؼٗ ٝب. ٟ
ة -تؽٝي ٝ ٚتػٞيت ؼستٞـآؼْ٘ ١بي اخفايي اي ٚآييٛ ٚبٗ ٠ضست ٗٞـؼ.
ج – تؽٝي ٝ ٚتػٞيت آييٛ ٚبٗ ٠ـسيؽُي ث ٠ضٌبيبت  ٝتػٔلبت تطٌٔ٢بي اسالٗي.
آييٛ ٚبٗ ٠كٞم ؼـ ٗ 5بؼ 8 ٝ ٟتجػف ٟؼـ خٔسٞٗ 448 ٠ـظ  1378/6/9ضٞـاي ػبٓي اٛوالة كفِٜ١ي ث ٠تػٞيت
ـسيؽ  ٝاق تبـيع تػٞيت ،آييٛ ٚبٗ١ ٠بي ٗـبيف ثب آٔٗ ٙـي ٗي ضٞؼ.

تكميل آييه وامه تشكل هاي اسالمي داوشگاهيان
(ٗػٞة خٔس 449 ٠ضٞـاي ػبٓي اٛوالة كفِٜ١ي ٗٞـظ )78/7/6

ٗبؼًٔ : 6 ٟي ٠تطٌْ ١بي اسالٗي ؼاٛطِب١يب ٠ً ٙثفاسبس ٗػٞث ٠خٔسٞٗ 265 ٠ـظ  70/8/28ضٞـاي ػبٓي
اٛوالة كفِٛ ٟي تطٌيْ ضؽ ٟاٛؽ هبٛٞٛي اٛؽ  ٝـس٘يت ؼاـٛؽ .
 – 6-1كؼبٓيت ١بي ًٔي ٠تطٌٔ٢بي اسالٗي ؼاٛطِب١ي اق تبـيع تػٞيت ثفاسبس ٗلبؼ اي ٚآييٛ ٚبٗ ٠غٞا١ؽ ثٞؼ.
 – 6-2تطٌْ ١بي اسالٗي ٗكثٞـ ٗٞظلٜؽ ضؽاًثف ؼـ ظفف يي سبّ اسبسٜبٗ١ ٠بي غٞؼ ـا ثب اي ٚآييٛ ٚبٗ٠
تكجين ؼٜ١ؽ.
 -6-3ذٛبٛس ٠ثفاسبس تطػيع ١يبت ٛظبـت ٗفًكي١ ،ف ًؽإ اق تطٌْ ١بي ٗكثٞـ ضبئك ضفايف ٛجٞؼٛؽ ثب آٙ
تطٌْ ثفغٞـؼ هبٛٞٛي غٞـت ٗي ُيفؼ.
ٗبؼٗ : 7 ٟسإٓٝيت ٘١بِٜ١ي  ٝتٞقيغ ػبؼال٢ًٌ٘ ٠ٛبي ؼاٛطِب ٟث ٠تطٌْ ١ب ث ٠ػ٢ؽ١ ٟيأت ٛظبـت غٞا١ؽ ثٞؼ.
ٗ – 7-1سإٝال ٙؾيفثف ت٢ٜب ٗدبقٛؽ ث ٠ت ضٌْ ١بيي تس٢يالت اـاي ٠ؼاؼ ٝ ٟيب اخبق ٟاستلبؼ ٟاق اٌٗبٛبت
ؼاٛطِب١ي ـا ثؽٜ١ؽ ًٗ ٠دٞق كؼبٓيت ـا قجن اي ٚآييٛ ٚبٗ ٠ؼـيبكت ًفؼ ٟثبضٜؽ.
ٗبؼ : 8 ٟؼستٞـآؼْ٘ ١بي اخفايي اي ٚآييٛ ٚبٗ٘١ ٝ ٠سٜي ٚآييٛ ٚبٗ ٠ـسيؽُي ث ٠ضٌبيبت  ٝتػٔلبت تطٌٔ٢بي
اسالٗي ؼـ خٔسٗ ٠طتفى ١يأت ٛظبـت ٗفًكي ٝقـاتػب١ ٠ٛبي كف ٝ َٜ١آٗٞقش ػبٓي  ٝث٢ؽاضت  ٝؼـٗب ٝ ٙآٗٞقش
پكضٌي  ٝؼاٛطَــا ٟآقاؼ اسالٗي ؼـ ٗطْ ؼثيفغب ٠ٛضٞـاي ػبٓي اٛوالة كفِٜ١ي  ٝؼـ ضٌْ ٝاضؽ ث ٠تػٞيت ٢ٛبيي
ٗي ـسؽ.

« دستور العمل اجرايي آييه وامه تشكلهاي اسالمي داوشگاهيان »
مقذمه:
پس اق اثالؽ آييٛ ٚبٗ ٠تطٌٔ٢بي اسالٗي ؼاٛطِب١يبٗ ٙوفـ ضؽ ؼستٞـآؼْ٘ اخفايي آييٛ ٚبٗٗ ٠كثٞـ تٞسف
ٝقاـتػب١ ٠ٛبي ػٔ ،ٕٞتطويوبت  ٝكٜبٝـي ،ث٢ؽاضت ،ؼـٗب ٝ ٙآٗٞقش پكضٌي  ٝؼاٛطِب ٟآقاؼ اسالٗي ثٜٗ ٠ظٞـ اضػبء
ٗسبئْ اخفايي ثفاي ٗؽت س ٠سبّ ث ٠غٞـت آقٗبيطي تؽٝي ٝ ٚاثالؽ ُفؼؼ.
ثب اٛوؿبي ٗؽت آقٗبيطي ٗؿًٞـ ؼـ اخفاي هس٘ت

(ة) اق ثٜؽ ٗ 2بؼ 5 ٟآييٛ ٚبٗ ٠تطٌٔ٢بي اسالٗي

ؼاٛطِب١يبٗ ٙػٞة خٔسٞٗ 448 ٠ـظ ٛ ٝ 78/6/9يك ٗبؼ( 8 ٟتٌ٘ئي ) ٗػٞة خٔسٞٗ 449 ٠ـظ ٗ ٝ 78/7/6لبؼ
تٌٔ٘ ٝ ٠تجػف١ ٟبي آطبهي ٗػٞة خٔسٞٗ 472 ٠ـظ  ٝ 1379/10/13خٔسٞٗ 493 ٠ـظ  ٝ 1380/11/ 9خٔس511 ٠
ٗٞـظ  1381/11/8ضٞـاي ػبٓي اٛوالة كفِٜ١ي  ٝثٜٗ ٠ظٞـ تس٢يْ  ٝتسفيغ ؼـ اٛدبٕ ٝظبيق ٗ ٝسإٓٝيت ١بي
ٛظبـت ؼاٛطِب٢١ب ،ؼستٞـآؼْ٘ اخفايي اي ٚآييٛ ٚبٗ ٠ث ٠ضفش قيف تؽٝيُ ٚفؼيؽ ٟاست ً ٠ثفاي اخفا اثالؽ ٗي ُفؼؼ.

بخش اول – شرح وظايف دبيرخاوه هيأت نظارت ،وحوه تشكيل جلسات هيأت وظارت و مراحل
صذور مجوز فعاليتها
ٗبؼ – 1 ٟؼثيفغب١ ٠ٛيأت ٛظبـت ؼاٛطِبٝ ٝ ٟظبيق آ: ٙ
 -1-1تس٢يْ ؼـ اٛدبٕ كؼبٓيت ١بي ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟؼـ قٗي ٠ٜت٘بس ٌٗ ٝبتج ٠ثب تطٌٔ٢بي اسالٗي  ٝسبيف
٠ٛــاؼ١بي ؾيفثف ،ضلظ  ٠ِٛ ٝــؼاـي اسٜبؼ ٗ ٝؽاـ ى ؼثيفغب١ ٠ٛيأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟثب ضفش ٝظبيق قيف تطٌيْ
ٗيُفؼؼ:
آق) اػالٕ ؼستٞـ ًبـ  ٝؼػٞت اق اػؿب ثفاي ضفًت ؼـ خٔسبت ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٝ ٟيب ٝاضؽ ؼاٛطِب١ي.
ة) تطٌيْ ٛظبٕ ثبيِبٛي ،ثجت ٢ِٛ ٝؽاـي اسٜبؼ ٌٗ ٝبتجبت  ٝقجو ٠ثٜؽي پفٛٝؽ١ ٟب.
ج) ؼـيبكت ؼـغٞاست ىتجي ١يأت ٗإسسٗ ٠توبؾي تأسيس تطٌْ اسالٗي  ٝقفش آ٢ٛب ؼـ خٔسبت ـس٘ي
١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب.ٟ
ؼ) ؼـيبكت ؼـغٞاست ًتجي ٗدٞق كؼبٓيت  ٝقفش آ ٙؼـ خٔسبت ـس٘ي ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب.ٟ
١ـ) ؼـيبكت ضٌبيبت ٗكفٝض ٠اق سٞي اضػبظ ضويوي  ٝضوٞهي ؼـ اـتجبـ ثب كؼبٓيت ١بي تطٌْ ١بي اسالٗي
 ٝقفش آ٢ٛب ؼـ خٔسبت ـس٘ي ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب.ٟ
 )ٝاثالؽ تػ٘يٖ ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟث ٠غٞـت ٌٗتٞة  ٝثب اٗؿبي ـيبست ؼاٛطِب ٟؼـ ٗٔ٢ت هبٛٞٛي تؼييٚ
ضؽ ٟث ٠تطٌْ اسالٗي.
ق) تؽٝي ٚغٞـت خٔسبت  ٝاٛدبٕ ٌٗبتجبت ؾفٝـي ثٜب ث ٠ؼستٞـ ـئيس ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب.ٟ

ش) ت٢ي ٝ ٠تٜظيٖ ُكاـش خٔسبت ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٝ ٟاـسبّ آ ٙثب اٗؿبي ـيبست ؼاٛطِب ٟثفاي ؼثيفغب٠ٛ
١يأت ٛظبـت ٗفًكي.
ـ) اقالع ـسبٛي ثٞٗ ٠هغ ؼـ ٗٞـؼ آييٛ ٚبٗ ٠تطٌٔ٢بي اسالٗي ؼاٛطِب١يب ٝ ٙؼستٞـآؼْ٘ ١بي اخفايي آ ٙث٠
ؼاٛطِب١يب ٝ ٙتطٌٔ٢بي اسالٗي.
ي) ؼػٞت  ٝتطٌيْ خٔسبت ١يأت ٕٛػل ٠ـسيؽُي ث ٠تػٔلبت ؼاٛطدٞيب. ٙ
ى) پيِيفي اخفاي ٗػٞثبت ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٝ ٟاغؿ ُكاـش كؼبٓيت ١بي تطٌٔ٢بي اسالٗي ؼاٛطِب١يب.ٙ
ّ) اٛدبٕ سبيف اٗٞـ ٗط. ٠ٓٞ

 -1-2ـئيس ؼاٛطِب ٟيي ٛلف اق ًبـٜٗؽا ٙيب اػؿبي ١يأت ػٔ٘ي ؼاٛطِب ٟـا ث ٠ػٜٞاٗ ٙسئ ّٞؼثيفغب١ ٠ٛيأت
ٛظبـت ؼاٛطِب ٟاٛتػبة  ٝث ٠اػؿبء ٗؼفكي ٗي ٘ٛبيؽ.
ٗبؼٛ – 2 ٟط ٟٞتطٌيْ خٔسبت ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِبٟ
١ -2-1يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟخ٢ت ـسيؽُي ثِٜ١ ٠بٕ ث ٠ؼـغٞاست ًتجي تطٌٔ٢ب  ٝيب غؽٝـ ٗدٞق كؼبٓيت٢بي
ٗػتٔق اخت٘بػي ،سيبسي ،كفِٜ١ي  ٝاٛدبٕ ؼيِف ٝظبيق ٗط ٠ٓٞؼـ كٞاغْ قٗبٛي ٗؼيٝ ٚ

يب ث ٠قٞـ كٞم آؼبؼٟ

تطٌيْ خٔسٗ ٠ي ؼ١ؽ.
تجػف : ٟـئيس ؼاٛطِب ٟيب ؼ ٝس ٕٞاػؿبي ١يأت ٛظبـت ٗي تٞاٜٛؽ ؼـغٞاست تطٌيْ خٔس ٠كٞم آؼبؼ٘ٛ ٟبيٜؽ ٝ
ـئيس ١يأت ٗٞظق ث ٠ؼػٞت اق اػؿب ثفاي تطٌيْ خٔس ٠كٞم آؼبؼٗ ٟي ثبضؽ.
 -2-2خٔسبت ١يأت ٛظبـت ثب ضؿٞـ ـيبست ؼاٛطِب ( ٟـئيس ١يأت )  ٝضؽاهْ يي ػؿ ٞؼيِف ـس٘ي است.
 -2-3ضؿٞـ ٗسئ ّٞؼثيفغب١ ٠ٛيأت ٛظبـت ؼاٛطِبٗ ٝ ٟؼب ٙٝؼاٛطدٞيي  ٝكفِٜ١ي ؼاٛطِب٘ٛ ٝ ٟبيٜؽ ٟتطٌْ
اسالٗي ( ضست ٗٞـؼ) ؼـ خٔسبت ثؽ ٙٝضن ـأي  ٝثب ٗٞاكوت ـئيس ؼاٛطِب ٟثالٗبٛغ است.
ٗبؼٛ -3ٟط ٟٞغؽٝـ ٗدٞق كؼبٓيت ١ب :
ًٔ -3-1ي ٠تطٌٔ٢بي اسالٗي ؼاٛطِب١يب ٙؼـ ؼاٛطِب ٟالقٕ است ؼـ غٞـت ت٘بيْ ث ٠اٛدبٕ ١ف يي اق كؼبٓيت٢بي
ٜٗؽـج ؼـ ثٜؽ (  ) 2-1آييٛ ٚبٗ ٠تطٌٔ٢بي اسالٗي ؼاٛطِب١يبٛ ٙسجت ث ٠اغؿ ٗدٞق اق ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟقجن
ٗلبؼ اي ٚؼستٞـآؼْ٘ اهؽإ ٘ٛبيٜؽ.
 -3-2تطٌٔ٢بي اسالٗي ٗتوبؾي غؽٝـ ٗح

ٝق كؼبٓيت ثبيستي ثفٍ ؼـغٞاست ٗدٞق كؼبٓيت

(پيٞست

ؼستٞـآؼْ٘ اخفايي ) ـا تٌ٘يْ  ٝثفاي ثجت  ٝتطٌيْ پفٛٝؽ ٟث ٠ؼثيفغب١ ٠ٛيأت ٛظبـت تطٞيْ ٘ٛبيٜؽ.
 -3-3ضؽاًثف ٗٔ٢ت پبسػِٞيي  ٝاـايٗ ٠دٞق تٞسف ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟؼـ ٗٞـؼ كؼبٓيت ١بيي ٛظيف
سػٜفاٛي ،تطٌيْ ٗيك ُفؼ ،تف يجٛ ٝ ٙٞػت تبثٔ ٞاق تبـيع ثجت ؼـغٞاست ًتجي ؼـ ؼثيفغب١ ٠ٛيأت ،ـٝق ًبـي  ٝؼـ
ٗٞـؼ تد٘غ  ٝـا١پي٘بيي ز٢بـ ـٝق ًبـي ٗي ثبضؽ.

:

تجػف :ٟتطٌٔ٢بي اسالٗي ً ٠ؼـغٞاست اٛدبٕ كؼبٓيت٢بي ٜٗؽـج ؼـ ثٜؽ  3-3ؼستٞـآؼْ٘ ـا ؼاـٛؽ القٕ است ثب
تٞخ ٠ث ٠ضؽاًثف ٗٔ٢ت هبٛٞٛي پبسػِٞيي اق سٞي ١يأت ٛكبـت ؼاٛطِب ٟتبـيع ثفٛبٗ ٠غٞؼ ـا تٜظيٖ  ٝتبقٗب ٙاغؿ
ٗدٞق اق اٛدبٕ ١فُ ٠ٛٞكؼبٓيت تجٔيـبتي اختٜبة ٘ٛبيٜؽ.
١ -3-4يأت ٛظبـت ؼاٛطِبٞٗ ٟظق است ؼـ ٗٔ٢ت هبٛٞٛي تؼيي ٚضؽ ٟؼـ ثٜؽ (ٛ ) 3-3سجت ث ٠تطٌيْ خٔس٠
ـس٘ي ،ثفـسي ٗؽاـى ،اغؿ تػ٘يٖ  ٝاػالٕ ًتجي آ ٙاهؽإ ٘ٛبيٜؽ .ـئيس ١يأت ٗسئ ّٞاي ٚاٗف ٗي ثبضؽ  ٝػؽٕ
پبسػِٞيي ؼـ ٗٔ٢ت ٗوفـ ثٜٗ ٠كٓ ٠تأييؽ تٔوي ٗي ضٞؼ.
 -3-5ؼـ غٞـت ػؽٕ ٗٞاكوت ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟثب ؼـغٞاست ًتجي تطٌْ ،ؾفٝـيست ؼاليْ ػؽٕ ٗٞاكوت
ث ٠غٞـت ٌٗتٞة ٗ ٝستؽّ ؼـ ٗٔ٢ت تؼيي ٚضؽ ٟؼـ ثٜؽ  3-3ث ٠تطٌْ اسالٗي اثالؽ ضٞؼ.
تجػف :1ٟزٜبٛس ٠تطٌْ اسالٗي ٛسجت ث ٠ـأي ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟاػتفاؼ ؼاضت ٠ثبضؽ ٗي تٞاٛؽ ٗفاتت
اػتفاؼ غٞؼ ـا ظفف ٗٔ٢ت يي ١لت ٠اق تبـيع اثالؽ ـأي ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟث ٠غٞـت ٌٗتٞة ث ٠ؼثيفغب١ ٠ٛيأت
ٛظبـت اـايٗ ٝ ٠تؼبهجبَ ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِبٛ ٟيك القٕ است ٛظـ ٢ٛبيي غٞؼ ـا ظفف ٗٔ٢ت ١لت ـٝق اق تبـيع ؼـيبكت
اػتفاؼ ًتجبَ ث ٠تطٌْ اػالٕ ٘ٛبيؽ.
تجػف :2 ٟؼـ غٞـت اعــتفاؼ تطٌْ اسالٗي ثٛ ٠ظف ٢ٛبيي ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟيب اٗتٜبع ١يأت ٛظبـت اق
حـــاسػِٞييٞٗ ،ؾٞع ؼـ ظــٝـت ؼـغٞاست تطٌْ ث١ ٠يأت ٛظبـت ٗفًكي اـخبع  ٝـأي ١يأت  ٙظبـت ٗفًكي
القٕاالخفا است.
تجػف١ :3 ٟيأت ٛظبـت ٗفًكي ٌٗٔق است ظفف ٗ 2ب ٟاق تبـيع اػتفاؼ ثٞٗ ٠ؾٞع ـسيؽُي  ٝتػ٘يٖ ٗوتؿي
اتػبؾ ٘ٛبيٜؽ .اي ٚتػ٘يٖ ٗي ثبيست ظفف يي ١لت ٠ث ٠غٞـت ٌٗتٞة ث١ ٠يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟاػالٕ ضٞؼ.
 -3-6تطٌٔ٢بي اسالٗي ٗي تٞاٛؽ ث ٠غٞـت ٗطتفى ٝؼ ـ هبٓت ثفٛبٗٝ ٠اضؽ اق ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟتوبؾبي
ٗدٞق كؼبٓيت ًٜٜؽ .ثؽي٢ي است ؼـ ايٞٗ ٠ُٛٞ ٚاـؼ ثفٍ ؼـغٞاست تٞسف ٘ٛبيٜؽُب ٙتطٌٔ٢بي ٗكثٞـ تٌ٘يْ  ٝاٗؿبء
ٗي ضٞؼ .
ٛ -3-7ػت تبثٔٛ ٞيبق ث ٠اغؿ ٌٗفـ ٛؽاضتٝ ٠تب قٗب ٙـػبيت ٗوفـات ٗ ،دٞق اغؿ ضؽ ٟث ٠هٞت غٞؼ ثبهي است ٝ
ٗكبٓت ٜٗؽـج ؼـ آ ٙقجن ٗوفـات ٛبظف ثٛ ٠طفيبت ؼاٛطدٞيي هبثْ ـسيؽُي است.
ٗ -3-8ستٜؽأ ث ٠تجػف ٟآطبهي ث ٠ثٜؽ  2-1آييٛ ٚبٗ ٠تطٌٔ٢بي اسالٗي ؼاٛطِب١يبٗ ( ٙػٞث ٠خٔس ٠ض٘بـ511ٟ
ٗٞـظ  1381/11/8ضٞـاي ػبٓي اٛوالة اسالٗي كفِٜ١ي ) :ـا ٟاٛؽاقي ١ف ٞٛع پبيِب ٟاقالع ـسبٛي ثب ٗدٞق ضٞـاي
كفِٜ١ي ؼاٛطِب ٟغٞـت ٗي ُيفؼ.

بخش دوم – وحوه بررسي و صذور مجوز ايجاد تشكل و وظارت بر اجراي اوتخابات
ٗبؼ -4 ٟاػالٕ ٗٞاكوت اغٓٞي :
اػالٕ ٗٞاكوت اغٓٞي ثفاي تأسيس تطٌٔ٢بي اسالٕ ؼاٛطِب١يبٗ ٙي ثبيست ثفاسبس ؾٞاثف ٜٗؽـج ؼـ آييٛ ٚبٗ٠
تطٌٔ٢بي اسالٗي ؼاٛطِب١يب ٝ ٙـػبيت ٌٛبت قيف اٛدبٕ پؿيفؼ:

 -4-1ؼـ ثفـسي غالضيت اػؿبي ١يأت ٗإسس ،اػالٕ ًتجي ث ٠اػتوبؼ  ٝآتكإ ػ٘ٔي ث ٠اسالٕٝ ،اليت ٗكٔو٠
كوي ٝ ٠هب ٙٞٛاسبسي ثفاي اضفاق ضفايف ٜٗؽـج ؼـ هس٘ت

(آق ) ثٜؽ (  )3-1آييٛ ٚبٗ ٠تطٌْ ١بي اسالٗي

ؼاٛطِب١يبٌٗ ٙلي است ث ٠خك ؼـ ٗٞاـؼي ً١ ٠يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟغالف اي ٚاؼػب ـا ثفاسبس ضٞا١ؽ  ٝهفائٝ ٚ
ٗستٜؽات هبثْ هج ّٞاضفاق ٘ٛبيؽ.
 -4-2اضفاق ضس ٚض٢فت  ٝـػبيت اغالم اسالٗي ثف ػ٢ؽ ٟاػؿبي ١يأت ٛظبـت ٗي ثبضؽ ١ ٝيأت ٗي تٞاٛؽ اق
قفين ٗفاخغ ٗسئٛ ّٞيك استؼالٕ ٘ٛبيؽ.
 -4-3اػؿبي ١يأت ٗإسس ؼـ ِٛ ٟبٕ اـاي ٠توبؾبي غٞؼ ٛجبيؽ ػؿ١ ٞير تطٌْ اسالٗي ؼيِفي ؼـ ؼـٙٝ
ؼاٛطِب ٟثبضٜؽ.
 -4-4اػؿبي ١يأت ٗإسس ٛجبيؽ قي ؼ ٝتفٕ تطػئي ٗتٞآي اغيف  ٝيب س ٠تفٕ ؿيف ٗتٞآي ،هجْ اق اـاي٠
ؼـغٞاست تأسيس تطٌْ ٗطفٝـ ضؽ ٟثبضٜؽ.
١ -4-5يأت ٗإسس ٗتوبؾي ايدبؼ تطٌْ ثبيؽ تؼ٢ؽ ًتجي ٗجٜي ثف ػؽٕ كؼبٓيت تب قٗب ٙغؽٝـ ٗدٞق ( اػٖ اق
ٗٞخٞؼيت يب اٛدبٕ سبيف كؼبٓيت٢ب ) ٘ٛبيؽ.
ٗ -4-6ؽت قٗبٗ ٙدبق ثفاي ٌٗبتجبت  ٝاٛدبٕ ٗفاضْ ثفـسي غالضيت ١يأت ٗإسس تٞسف ١يأت ٛظبـت
ؼاٛطِب ٟضؽاًثف يي ٗب ٟاق تبـيع ؼـغٞاست ًتجي است ١ ٝيأت ٛظبـت ٗٞظق است قجن ثٜؽ

( ) 3-3آييٛ ٚبٗ٠

ظفف ٗؽت  15ـٝق ًبـي پس اق ات٘بٕ ٗفاضْ ثفـسي ،ؼـ غٞـت تأييؽ غالضيت ١يأت ٗإسسٛ ،سجت ث ٠غؽٝـ
ٗٞاكوت اغٓٞي  ٝؼـ غٞـت ػؽٕ تأييؽ ٛسجت ث ٠اػالٕ ًتجي ؼاليْ ـؼّ غالضيت ث ٠غٞـت قجو ٠ثٜؽي ضؽ ٟثب اٗؿبي
ؼثيف ١يئت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟاهؽإ ٘ٛبيؽ  .اػؿبي ١يأت ٗإسس ـؼ غالضيت ضؽ ٟظفف ٗؽت ؼ ٟـٝق اق تبـيع اثالؽ
ًتجي ـأي ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِبٗ ٟي تٞاٜٛؽ ث ٠ـأي ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟؼـ ١يأت ٛظبـت ٗفًكي اػتفاؼ ٘ٛبيٜؽ.
تجػف : ٟؼـ ٗٞاـؼي ً ٠ثفاي ثفـسي غالضيت ١يأت ٗإسس ٛيبق ثٌٗ ٠بتج ٠ثب ٗطبًٖ هؿبيي ثبضؽٗ ،ؽت قٗبٙ
ٗدبق ثفاي اٛدبٕ ٕـاضْ ثفـسي تب  45ـٝق هبثْ اككايص است.
ٗبؼ - 5 ٟـئٞس اغٔي  ٝسبغتبـ اسبسٜبٗ: ٠
ـػبيت ٗٞاـؼ قيف ؼـ ٗطتٞا  ٝسبغتبـ اسبسٜبٗ ٠تطٌْ ١بي اسالٗي القٕ است :
 -5-1تػفيص ٌٛبت ٜٗؽـج ؼـ تجػف )3-4( ٟآييٛ ٚبٗ.٠
ٗ – 5-2جتٜي ثٞؼ ٙتػ٘ي٘بت  ٝكؼبٓيت ١بي تطٌْ ثف آـاي اػؿب ً ٠ضؽ ٛػبة آـاي ٗكثٞـ ضست ٗٞـؼ ٗكبثن
ٗلبؼ اسبسٜبٗ ٠غٞا١ؽ ثٞؼ.
تجػف : ٟت٢ٜب اػؿبي تطٌْ ٗي تٞاٜٛؽ ؼـ اٛتػبثبت ضٞـاي ٗفًكي آ ٙتطٌْ ضفًت ٘ٛبيٜؽ.
ٗ – 5-3ؼفكي اـًب ٙتطٌْ  ٝتطٌيالت قيف ٗد٘ٞػ ٠آٛب.ٙ
 -5-4ضفش ؼهين ٝظبيق اـًب ٙتطٌْ .
 -5-5زِِٛٞي تطٌيْ خٔسبت ،ضؽ ٛػبة ـس٘يت آ٢ٛب  ٝاغؿ تػ٘يٖ.
 -5-6ضفايف ػؿٞيتٛ ،ط ٟٞػؿُ ٞيفي  ٝغفٝج اػؿبء اق تطٌْ ( اغفاج يب استؼلب).

تجػفٛ : ٟبٗكؼ١بي ػؿٞيت ؼـ ضٞـاي ٗفًكي تطٌٔ٢بي اسالٗي ٛجبيؽ قي ؼ ٝتفٕ ٗتٞآي  ٝيب  3تفٕ ؿيف ٗتٞآي
ٗطفٝـ ضؽ ٟثبضٜؽ.
 - 5-7پبيجٜؽي ث ٠اضٌبٕ اسالٗي  ٝاػالٕ ىتجي اػتوبؼ ثٞٗ ٠اـؼ ٜٗؽـج ؼـ هس٘ت آق ثٜؽ ( )3-1آييٛ ٚبٗ ٠اق
سٞي ٛبٗكؼ١بي ػؿٞيت ؼـ ١يأت ٗفًكي١ ،ستٗ ٠فًكي  ٝيب ضٞـاي ٗفًكي تطٌْ اسالٗي.
ٛ – 5 -8ط ٟٞاٛطالّ تطٌْ.
ٛ -5 -9ط ٟٞـكغ اغتالف تطٌْ ؼـ غٞـت ثفٝق اغتالف ثي ٚاػؿبي ضٞـاي ٗفًكي آ ٙث ٠غٞـت غفيص ٝ
ـٝض.ٚ
 -5-10زِِٛٞي ثفُكاـي اٛتػبثبت ؼـ ٗفتج ٠ا ٝ ّٝسبيف ؼٝـ١ ٟب ٘١ ٝسٜي ٚتدؽيؽ اٛتػبثبت ؼـ غٞـت غؽٝـ
ـأي اثكبّ اٛتػبثبت اق سٞي ٗفاخغ غبٓط ٠ؾيفثف.
ٛ – 5-11ط ٟٞتؽا ٕٝكؼبٓيت هبٛٞٛي تطٌْ ؼـ غٞـت ثفُكاـ ٛطؽ ٙاٛتػبثبت ضٞـاي ٗفًكي ؼـ ٗٞػؽ ٗوفـ  ٝيب
تؼٞين اٛتػبثبت ضٞـاي ٗفًكي.
ٛ -5-12ط ٟٞتـييف ؼـ اسبسٜبٗ ٠تطٌْ اسالٗي.
 -5 -13اػالٕ تفاق ٛبٗٗ ٠بٓي تطٌْ ٛ ٝط ٟٞتػٞيت آ ٙثٗ ٠د٘غ ػ٘ٗٞي تطٌْ ٗ ٝفاخغ ؾيفثف.
 -5-14تػفيص ث ٠اٛتلبػي ٛجٞؼ ٙتطٌْ ،ػؽٕ سٞء استلبؼ ٟاق اٌٗبٛبت ٗبٓي ؼاٛطِب ٝ ٟػؽٕ سٞء استلبؼ ٟاق ٛبٕ
تطٌْ.
تجػف : ٟتطٌْ ١بي اسالٗي ـس٘ي  ٝكؼٔي ؼاٛطِب٢١ب ٗي ثبيست ظفف ٗؽت سٗ ٠ب ٟاق تبـيع اثالؽ ايٚ
ؼستٞـآؼْ٘ ٛسجت ث ٠تكجين اسبسٜبٗ ٠غٞؼ ثب ٗلبؼ آييٛ ٚبٗ ٝ ٠اي ٚؼستٞـآؼْ٘ اهؽإ ٘ٛبيٜؽ ،ؼـ غٞـت ػؽٕ
تكجين اسبسٜبٗ ٝ ٠يب ـػبيت ٛطؽٗ ٙلبؼ ؼستٞـآؼْ٘ كؼبٓيت تطٌْ ٗكثٞـ ؿيف هبٛٞٛي است.
ٗبؼ – 6 ٟثفـسي اسبسٜبٗ: ٠
١ -6-1يأت ٛظبـت ؼاٛطِبٞٗ ٟظق است اسبسٜبٗ ٠تطٌْ ١بي اسالٗي ـا ثٜٗ ٠ظٞـ ـػبيت ٗلبؼ آييٛ ٚبٗٝ ٠
ٗبؼ )5( ٟاي ٚؼستٞـآؼْ٘ ثفـسي ٞ٘ٛؼ ٝ ٟؼـ غٞـت ػؽٕ ـػبيت ٌٛبت كٞم ٗفاتت ـا ًتجبً  ٝثب ؾًف ٌٛبت ٗٞـؼ استٜبؼ
ظفف ٗؽت يي ٗبٔ٢ٗ( ٟت ٗوفـ ؼـ ثٜؽ  3-6آييٛ ٚبٗ )٠ث١ ٠يأت ٗإسس اػالٕ ٘ٛبيؽ.
١ -6-2فُ ٠ٛٞتـييف ؼـ اسبسٜبٗٗ ٠ػٞة القٕ است ؼـ ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟث ٠تػٞيت ثفسؽ.
ٗبؼٛ - 7 ٟظبـت ثف اٛتػبثبت :
 – 7-1ثفاسبس هس٘ت «ؼ» ثٜؽ ( )4-2آييٛ ٚبٗ١ ، ٠يأت ٛظبـت ١ف ؼاٛطِبٝ ٟظيل ٠ثف ضس ٚاخفاي اٛتػبثبت
ـا ثف ػ٢ؽ ٟؼاـؼ.
 -7-2تطٌْ ١بي اسالٗي ٗٞظلٜؽ ؼ١ ٝلت ٠هجْ اق ثفُكاـي ١ف ُ ٠ٛٞاٛتػبثبت ،تبـيع پيط٢ٜبؼي غٞؼ ـا ث٠
غٞـت ًتجي ؼـ قٗي ٠ٜاٛتػبثبت ثفاي ٘١بِٜ١ي ثب ٗسإٓٝي ٚؾيفثف ث١ ٠يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟاػالٕ ٘ٛبيٜؽ.

تجػف١ : ٟيأت ٛظبـت ٗٞظق است ضؽاًثف ظفف ٗؽت يي ١لت ٠ا ق تبـيع اػالٕ تطٌْ ٗٞاكوت غٞؼ ـا ثب تبـيع
تؼيي ٚضؽً ٟتجبً اػالٕ ٘ٛبيؽ  ٝؼـ غٞـت ػؽٕ ٗٞاكوت ،ؼاليْ غٞؼ ـا ؼـ ٘١بٔ٢ٗ ٙت ًتجبً  ٝثب اٗؿبي ـئيس ١يأت
ٛظبـت ث ٠تطٌْ اثالؽ ًٜؽ ،ؼـ اي ٚغٞـت تطٌْ ٗٞظق است قٗب ٙؼيِفي ـا ثفاي ثفُكاـي اٛتػبثبت ث١ ٠يأت
ٛظبـت ؼاٛطِب ٟپيض٢ٜبؼ ٘ٛبيؽ .
١ -7-3يأت ٛظبـت ؼاٛطِبٗ ٟي تٞاٛؽ ثب غالضؽيؽ٘ٛ ،بيٜؽ ٟغٞؼ ـا ً ٠ضتي آ٘وؽٝـاقاػؿبي ١يأت ٜٗػل ٠است
ثفاي ٛظبـت ثف اٛتػبثبت ٗؼفكي ٘ٛبيؽ  .ؼـ اي ٚغٞـت تطٌْ ٛيك ثب اٛتػبة ٗ ٝؼفكي يي ٘ٛبيٜؽ ( ٟث ٠غٞـت ٌٗتٞة )
اق خبٛت غٞؼ ٗٞظق ثٌ٘١ ٠بـي ثب ٘ٛبيٜؽ١ ٟيأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟاست .
٘ٛ -7-4بيٜؽ١ ٟيئت ٛظبـت ثف ـٛٝؽ اخفاي اٛتػبثبت ،ثؽ ٙٝؼغبٓت ؼـ اٗٞـ اخفاييٛ ،ظبـت ٞ٘ٛؼٛ ٝ ٟطٟٞ
ثفُكاـي  ٝاٛكجبم اٛتػبثبت ثب ٗلبؼ اسبسٜبٗٗ ٠ػٞة ـا ث ٠غٞـت ًتجي ٗ ٝستٜؽ ث١ ٠يأت ٛظبـت ؼاٛطِبُ ٟكاـش ٗي
٘ٛبيؽ.
 -7-5زٜبٛس١ ٠ف يي اق تطٌْ ١ب ي اسالٗي ثؽ ٙٝاغؿ ٗٞاكوت ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٝ ٟيب ثف غالف ٗلبؼ
اسبسٜبٗٗ ٠ػٞة اهؽإ ث ٠ثفُكاـي اٛتػبثبت ٘ٛبيٜؽ ٛتبيح اٛتػبثبت ٗؿًٞـ اق سٞي ١يأت ٛظبـت ؿيف هبثْ هج ّٞثٞؼٝ ٟ
ثبقْ اػالٕ ٗي ضٞؼ.

بخش سوم– وحوه طرح ورسيذگي به شكايات و تخلفات تشكلهاي اسالمي
ٗبؼ - 8 ٟتؼبـيق :
ٗ -8-1طؽٝؼ ٟؼاٛطِب :ٟػجبـت است اق ٗطٞق ٠ؼاٛطِب ،ٟؼاٛطٌؽ١ ٟب،غٞاثِب٢١ب  ٝثي٘بـستب٢ٛبي آٗٞقضي.
تجػف : ٟاـؼُٝب٢١ب  ٝسبيف اٗبً ٝ ٚكؿب١بيي ً ٠ؼـ قٗب ٙثفُكاـي ٗفاسٖ٘١ ،بيص ١ب ُ ٝفؼش ١بي ػٔ٘ي،
كفِٜ١ي ،تلفيطي  ...... ٝثفاي اٛدبٕ ثفٛبٗ١ ٠بي ١فيي اق تطٌْ ١ب ٗٞـؼ استلبؼ ٟهفاـ ٗي ُيفٛؽ ؼـ ضٌٖ ٗطؽٝؼٟ
ؼاٛطِب٢١ب ٗي ثبضٜؽ.
 -8-2تٞهق كؼبٓيت  :ثٝ ٠ؾؼيتي ٗي ُٞيٜؽ ً ٠تطٌْ ػٔيفؿٖ ؼـ اغتيبـ ؼاضتٗ ٚدٞق ،ضن ١يسِ ٠ٛٞكؼبٓيتي
ٛؽاـؼ.
 -8-3تؼٔين ٗدٞق  :ثٝ ٠ؾؼيتي ٗي ُٞيٜؽ ًٗ ٠دٞق تطٌْ ث ٠ػٔت تػٔق ثبيؽ ؼـ ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟثفـسي
ضٞؼ  ٝتب هجْ اق اػالٕ ٛظف ١يأت ٛظبـت ،تطٌْ ضن ١يسِ ٠ٛٞكؼبٓيتي ٛػٞا١ؽ ؼاضت.
ٓ – 8-4ـٗ ٞدٞق  :ثٝ ٠ؾؼيتي ٗي ُٞيٜؽ ًٗ ٠دٞق تطٌْ ث ٠ػٔت تػٔق يب تػٔلبت ثب ـأي ١يأت ٛظ

اـت

ؼاٛطِب ٟاثكبّ ٗي ُفؼؼ.
ٗبؼ – 9 ٟـسيؽُي ث ٠تػٔلبت تطٌْ ١بي اسالٗي ؼاٛطِب١يبٗ ٙكبثن ثب ؼستٞـآؼْ٘ ؼـ ٗطؽٝؼ١ ٟف ؼاٛطِبٟ
ؼـ غالضيت ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟثب ضؿٞـ ١يأت ٜٗػلٗ ٠ي ثبضؽ  ٝضٌبيبت ث ٠ػْ٘ آٗؽ ٟاق اػؿبي تطٌٔ٢ب ،اق
ضيث ضػػيت ضويوي ؼـ ١يأت ٛظبـت هبثْ ـسيؽُي ٛجٞؼ ٝ ٟضست ٗٞـؼ ؼـ غالضيت ً٘يت ٠اٛؿجبقي يب ٗفاخغ
ؾيفثف غٞا١ؽ ثٞؼ.

تجػف١ : ٟيأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟت٢ٜب ث ٠ضٌبيبتي ً ٠اق قفين ؼثيفغب١ ٠ٛيأت ؼـ ؼستٞـ ًبـ خٔسبت ١يأت ٛظبـت
ؼاٛطِب١ ٝ ٟيأت ٜٗػل ٠هفاـ ٗي ُيفؼ ـسيؽُي ث ٠ػْ٘ ٗي آٝـؼ  ٝؼثيفغب١ ٠ٛيأت ٗٞظق است ث ٠ت ـتيت ؼـيبكت
ضٌبيبت  ٝاٞٓٝيت ( ثب تطػيع ـئيس ١يأت ) آ٢ٛب ؼـ خٔس١ ٠يأت ٛظبـت ؼاٛطِبٗ ٟكفش ًٜؽ.
ٗبؼ – 10 ٟـسيؽُي ث ٠تػٔلبت تطٌْ ١بي اسالٗي ؼاٛطِب١يبٜٗ ٙؽـج ؼـ ٗٞاـؼ  18ث ٠ثؼؽ اي ٚؼستٞـآؼْ٘
ثب اـايُ ٠كاـش تػٔق تٞسف ١فيي اق اػؿبي ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟيب اػؿبي ش ٝـاي كفِٜ١ي  ٝيب قفش ضٌبيت
تٞسف اضػبظ ضويوي يب ضوٞم ث ٠ؼثيفغب١ ٠ٛيأت ٛظبـت ؼـ ؼستٞـ ًبـ خٔسبت ١يأت ٛظبـت هفاـ ٗي ُيفؼ.
ٗبؼ١ – 11 ٟيأت ٜٗػل ٠ـسيؽُي ث ٠تػٔلبت تطٌْ ١ب ؼاـاي  5ػؿ ٞاغٔي  ٝيي ػؿ ٞػٔي آجؽّ است ً ٠ث٠
تفتيت قيف پيط٢ٜبؼ  ٝاضٌبٕ آٛب ٙاق سٞي ـئيس ؼاٛطِب ٟغبؼـ ٗي ضٞؼ :
آق) يي ٛلف اق اػؿبي ضٞـاي ؼاٛطِب ٟث ٠اٛتػبة آ ٙضٞـا.
ة) يي ٛلف اق اػؿبي ١يأت ػٔ٘ي ؼاٛطِب ٟث ٠اٛتػبة ضٞـاي كفِٜ١ي ؼاٛطِب.ٟ
ج) ؼٛ ٝلف اق اػؿبي ضٞـاي كفِٜ١ي ؼاٛطِب ( ٟيي ٛلف اغٔي  ٝيي ٛلف ػؿ ٞػٔي آجؽّ ) ث ٠اٛتػبة آ ٙضٞـا.
ؼ) ؼٛ ٝلف اق ؼاٛطدٞيب ٙآضٜب ثٗ ٠سبيْ كفِٜ١ي – سيبسي ث ٠اٛتػبة ضٞـاي كفِٜ١ي ؼاٛطِب. ٟ
ٗبؼ – 12 ٟخٔسبت ١يأت ٜٗػل ٠ثب ؼػٞت ًتجي ؼثيفغب١ ٠ٛيأت ٛظبـت اق ًٔي ٠اػؿبي ١يأت ٜٗػل ٠تطٌيْ ٝ
ثب ضؿٞـ ضؽاهْ ٛ 4لف اق اػؿب ـس٘يت يبكت ٝ ٠تػ٘ي٘بت ٗتػؿ ٟثب ـأي ضؽاهْ ٛ 3لف اق اػؿبي ضبؼ ـ ؼـ خٔس٠
ٗؼتجف است.
تجػف : 1 ٟػؿ ٞػٔي آجؽّ ؼـ ؿيبة ١فيي اق اػؿبي اغٔي ١يأت ٜٗػل ٠ضن ـأي غٞا١ؽ ؼاضت.
تجػف : 2 ٟؼثيف ١يأت ٜٗػل ٠ؼـ آٝي ٚخٔس ٠اي١ ٚيأت اق ثي ٚاػؿب تٞسف اػؿب اٛتػبة ٗي ضٞؼ.
ٗبؼ – 13 ٟـئيس ١يأت ٛظبـت ٗٞظق است پس اق ؼـيبكت ضٌبيت ،تطٌْ ٗٞـؼ ٛظف ـا ثب اثالؽ ًتجي ٗكٔغ
ٞ٘ٛؼ ٝ ٟقٗب ٙتطٌيْ خٔس ٠ـسيؽُي ـا ضؽاهْ يي ١لت ٠هجْ اق ـسيؽُي ضٌبيت ث ٠تطٌْ ،ضبًي  ٝاػؿبي ١يأت
ٜٗػلً ٠تجبً اػالٕ ٘ٛبيؽ.
تجػف : ٟزٜبٛس ٠تطٌْ ث ٠تبـيع تؼيي ٚضؽ ٟثفاي ـسيؽُي اػتفاؼ ؼاضت ٠ثبضؽ١ ،يأت ٛظبـت ؼاٛطِبٗ ٟي تٞاٛؽ
ثب غالضؽيؽ خٔس ٠ـا ث ٠قٗب ٙؼيِفي ٗ٘ٛ ًّٞٞبيؽ ،ث١ ٠ف ضبّ تبـيع خٔس ٠ـسيؽُي ٘ٛي تٞاٛؽ ثيطتف اق
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ًبـي اق قٗب ٙؼـيبكت ضٌبيت تؼيي ٚضٞؼ.
ٗبؼ – 14 ٟپس اق تطٌيْ خٔس ٠ـسيؽُي ؼـ ضؿٞـ ١يأت ٜٗػل ،٠ضٌبيت  ٝيب ُكاـش ؼـيبكتي هفائت ٝ
ؼكبػيبت ٘ٛبيٜؽ ٟتطٌْ است٘بع ٗي ضٞؼ  .سپس اعؾبي ١يأت ٛظبـت ٗي تٞاٜٛؽ سإاالتي ـا ثٜٗ ٠ظٞـ ـٝض ٚضؽٙ
ٗٞؾٞع  ٝاٌٗب ٙتػ٘يٖ ُيفي ؼهيوتف تٞسف ١يأت ٜٗػلٗ ٠كفش ٘ٛبيٜؽ.
تجػف١ : ٟيأت ٛظبـت ٗٞظق است اٌٗب ٙؼكبع ثفاي ٘ٛبيٜؽ ٟتطٌْ  ٝضبًي ـا كفا ٖ١آٝـؼ.
ٗبؼ – 15 ٟپس اق اػالٕ غتٖ ـسيؽُي تٞسف ـئيس ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ١ ٟيأت ٜٗػل ٠ثٜٗ ٠ظٞـ پبسع ث ٠ؼٝ
سإاّ تطٌيْ خٔس ٠غٞا١ؽ ؼاؼ :
 -1آيب تػٔق ٝاهغ ضؽ ٟاست يب غيف؟

 -2ؼـ غٞـت ٝؾٞع تػٔقٗ ،تػٔق ٗستطن تػليق است يب غيف؟
ٗبؼ١ – 16 ٟيأت ٜٗػلٞٗ ٠ظق است ثالكبغٔ ٠پس اق غتٖ ـسيؽُي  ٝؼـ اؼاٗ٘١ ٠ب ٙخٔسٛ ٠ظف غٞؼ ـا پس اق
٘ٛبي .
ضٞـا اػالٕ ؼ
ٗبؼ١ – 17 ٟيأت ٛظبـت ٗٞظق است پس اق اػالٕ ٛظف ١يأت ٜٗػل ،٠ضؽاًثف ظفف  3ـٝق ًبـي ـأي غٞؼ ـا
ٗكبثن ٗلبؼ آييٛ ٚبٗ ٝ ٠ؼستٞـآؼْ٘ ضبؾف  ٝثفاسبس ٛظف ١يأت ٜٗػل ٠غبؼـ ٘ٛبيؽ.
تجػف : ٟـأي غبؼـ تٞسف ١يأت ٛظبـت ؼـ غٞـتي ٗؼتجف  ٝهبثْ اخفا است ً ٠ضؽاهْ ث ٠اٗؿبي ؼ ٝػؿ١ ٞيأت
ٛظبـت ـسيؽ ٟثبضؽ.
ٗبؼ١ – 18 ٟيأت ٛظبـت پس اق ـسيؽُي ـأي غٞؼ ـا ث ٠ضفش قيف غبؼـ ٗي ٘ٛبيؽ:
 -18-1ؼـ غٞـتي ً١ ٠يأت ٗإسس ثفغالف تؼ٢ؽ ٗؿًٞـ ؼـ ثٜؽ ٗ 5بؼ 4 ٟاي ٚؼستٞـآؼْ٘ اهؽإ ٘ٛبيؽ اػؿبي
١يأت ٗإسس ثٗ ٠ؽت  3تب ٗ 6ب ٟاق ضن تأسيس تطٌْ ٗطف ٕٝغٞاٜ١ؽ ضؽ.
– 18-2ؼـ غٞـتي ً ٠تطٌْ ثف غالف اسبسٜبٗٗ ٠ػٞة غٞؼ اهؽإ ٘ٛبيؽ ثب تطػيع ١يأت ٛظبـت ٗدٞق آٙ
تطٌْ ٓـ ٞغٞا١ؽ ضؽ.
 -18-3ؼـ غٞـتي ً ٠تطٌْ ثؽ ٙٝؼـيبكت ٗدٞق كؼبٓيت اق سٞي ٛظبـت ٗكبثن ثٜؽ ( ) 2-1آييٛ ٚبٗ ٠اهؽإ ث٠
ثفُكاـي سػٜفاٛي ،تد٘غ ،ـا١پي٘بيي ،تفيج ٙٞآقاؼ  ٝيب ٛػت تبثٔٞي آقاؼ ٘ٛبيؽ ثفاي ثبـ ا ّٝتطٌْ ثٗ ٠ؽت يي تب ؼٝ
ٗب ٟاق ضن اٛدبٕ آ ٙكؼبٓيت ٗطف ٝ ٕٝؼـ غٞـت تٌفاـ ،تطٌْ ثٗ ٠ؽت  3تب ٗ 4ب ٟاق اٛدبٕ كؼبٓيت ١بي ٜٗؽـج ؼـ ثٜؽ
 2-1آييٛ ٚبٗٗ ٠طف ٝ ٕٝثبـ س ٕٞث ٠تؼٔين ٗدٞق ٗطٌٗ ٕٞي ضٞؼ.
 -18-4ؼـ غٞـتي ً ٠تطٌْ اق قفين كؼبّيت غٞؼ ؼـ اٗٞـ خبـي ؼاٛطِب ٟايدبؼ غالّ ٘ٛبيؽ ث ٠ُٛٞ ٠اي ً٠
ٗٞخت تٞهق اٗٞـ آٗٞقضي ؼاٛطِب ٟضٞؼ ث ٠تؼٔين ٗدٞق اق  3تب ٗ 6بٗ ٟطٌٗ ٕٞي ُفؼؼ.
 – 18-5ؼـ غٞـتي ً ٠تطٌْ آقاؼي ١بي ٗطفٝع ٗػفش اضػبظ ؼـ هب ٙٞٛاسبسي ـا ٛوؽ ٘ٛبيؽ يب ث ٠ايفاؼ
ت٘٢ت ،اكتفا ،ا١بٛتٛ ،طف اًب ؾيت ،تفٝيح  ٝتجٔيؾ اضكاة ُ ٝف٢١ٝبي ؿيف هبٛٞٛي ٗ ٝؼبٛؽت ثب اغ ّٞهب ٙٞٛاسبسي اهؽإ
٘ٛبيؽ ٗدبقات ٝي ثبـ ا ّٝتٞهق كؼبٓيت اق  3تب ٗ 6ب ٝ ٟؼـ غٞـت تٌفاـ ،تؼٔين ٗدٞق غٞا١ؽ ثٞؼ.
 – 18-6ؼـ غٞـتي ً ٠تطٌٔي پس اق اغؿ ٗدٞق ،ؼـ ِٜ١بٕ اٛدبٕ كؼبٓيت اق ؾٞاثف تؼيي ٚضؽ ٝ ٟي ا ضفٝـ
١يأت ٛظبـت ػؽ٘ٛ ّٝبيؽ ،ثفاي ثبـ ا ّٝث ٠ضٞـاي ٗفًكي تطٌْ تؿًف ًتجي ؼاؼٗ ٟي ضٞؼ  ٝؼـ غٞـت تٌفاـ تػٔق،
ثٗ ٠ؽت  3تب ٗ 6ب ٟاق اٛدبٕ ٘١ب ٙكؼبٓيت ٗطف ٝ ٕٝؼـ ٗفتج ٠س ٕٞث ٠تؼٔين ٗدٞق ٗطٌٗ ٕٞي ضٞؼ.
 – 18-7تؼٔين ٗدٞق ت٢ٜب ؼـ غٞـت تٌفاـ تػٔق ؼـ ق ّٞيي ؼٝـ ٟاٛتغبثبتي اػ٘بّ ضؽ ٝ ٟپس اق قي ٗؽت
ٗكثٞـ  ٝثب ثفُكاـي اٛتػبثبت خؽيؽ تطٌيْ١ ،يأت ٛظبـت ثف ضست ـٛٝؽ ٗؼ٘ٗ ّٞكبثن آييٛ ٚبٗ ٝ ٠اي ٚؼستٞـآؼْ٘
ٗي ٘ٛبيؽ.
 – 18-8زٜبٛس ٠تطٌْ ؼـ قٗ ّٞؽت تؼٔين  ،اهؽإ ث١ ٠فُ ٠ٛٞكؼبٓيت ٜٗؽـج ؼـ ثٜؽ  2-1آييٛ ٚبٗ٘ٛ ٠بيؽ .
١يأت ٛظبـت ٛسجت ثٓ ٠ـٗ ٞدٞق تطٌْ اهؽإ ٗي ٘ٛبيؽ.

 – 18-9ؼـ ٗٞاـؼ ٗطٌٗٞيت ث ٠تؼٔين ٗدٞق١ ،يأت ٛظبـت ٗٞظق است ضؽاًثف ظفف ٗؽت ٗ 3بٛ ٟسجت ث٠
غؽٝـ يب ػؽٕ غؽٝـ ٗدٞق ٗ ٝؽت ٗطٌٗٞيت اػالٕ ٛظف ٘ٛبيؽ.
ٗبؼ – 19 ٟـئيس ١يأت ٛظبـت ظفف يي ١لت ٠ـأي غبؼـ ٟؼـ ٗٞاـؼ كٞم ـا اثالؽ ًتجي ٗي ٗ ٙبيؽ  ٝظفف
ٗؽت ؼ ٟـٝق اق تبـيع اثالؽ ،قفكيٗ ٚي تٞاٜٛؽ ث ٠ـأي غبؼـ ٟاػتفاؼ ٘ٛبيٜؽ  .ؼـ اي ٚغٞـت ١يأت ٛظبـت پفٛٝؽ ٟـا
ظفف ٗؽت پبٛكؼ ٟـٝق ثفاي ـسيؽُي ث١ ٠يأت ٛظبـت ٗفًكي اـسبّ ٗي ٘ٛبيؽ  .ؼـ اي ٚغٞـت اخفاي ضٌٖ ٜٗٞـ ث٠
ـأي ١يأت ٛظبـت ٗفًكي غٞا١ؽ ثٞؼ.
ٗبؼٕ – 20 ٟـخغ تدؽيؽ ٛظف ؼـ آـاي ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب١ ٟيأت ٛظبـت ٗفًكي است  ٝاي١ ٚيأت ٗٞظق
است ظفف ٗؽت ؼٗ ٝب ٟاق تبـيع ؼـيبكت پفٛٝؽ ٟؼـ غػٞظ ـأي غبؼـ ٟاق سٞي ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟاػالٕ ٛظف
٘ٛبيؽ .ـأي ١يأت ٛظبـت ٗفًكي هكؼي است.
ٗبؼ - 21 ٟـسيؽُي ث ٠تػٔلبت اٛتػبثبتي :
ٗ – 21-1فخغ ـسيؽُي ث ٠تػٔلبت اٛتػبثبتي تطٌٔ٢ب١ ،يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟاست.
١ -21-2يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟؼـ غٞـت ُكاـش ٘ٛبيٜؽ١ ٟيأت ٛظبـت ٗجٜي ثف ٝهٞع تػٔق اٛتػبثبتي  ٝيب اـاي٠
ضٌبيت ٌٗتٞة ٗ ٝستٜؽ اق سٞي يي س ٕٞاػؿبي تطٌْ اسالٗي  ،اهؽإ ث ٠ثفـسي ٛط ٟٞثفُكاـي اٛتػبثبت ٗ ٝكبثوت
آ ٙثب اي ٚؼستٞـآؼْ٘  ٝاسبسٜبٗ ٠تطٌْ  ٝاػالٕ ـأي ؼـ ٗٞـؼ ضٌبيت  ٝيب اػتفاؾبت ٗؿًٞـ ٘ٛبيؽ.
 – 21-3ضٌبيت ؼـثبـٛ ٟط ٟٞثفُكاـي اٛتػبثبت ضؽاًثف تب پبٛكؼ ٟـٝق پس اق اػالٕ ٛتبيص اٛتػبثبت ٗكثٞـ تٞسف
تطٌْ ،هبثْ قفش  ٝـسيؽُي ٗي ثبضؽ.
 – 21-4ـسيؽُي ث ٠تػٔقات اٛتػبثبتي ٘١بٜٛؽ ؼيِف تػٔلبت ثب ضؿٞـ ١يأت ٜٗػل ٠غٞـت ٗي پؿيفؼ ١ ٝيأت
ٛظبـت ؼاٛطِب ٟپس اق ـسيؽُي ـأي غٞؼ ـا ث ٠ضفش قيف اػالٕ ٗي ٘ٛبيؽ:
آق) ؼـ غٞـت خكئي ثٞؼ ٝ ٙثي تأثيف ثٞؼ ٙتػٔق ؼـ ٛتبيح اٛتػبثبت ،ث ٠تطٌْ اسالٗي تؿًفًتجي ؼاؼٗ ٟي
ضٞؼ.
ة) ؼـ غٞـتي ً ٠اٙتػبثبت ث ٠قٞـ ًٔي ٗػؽٝش تطػيع ؼاؼ ٟضٞؼ ،ـأي ث ٠اثكبّ اٛتػبثبت ؼاؼٗ ٟي ضٞؼ .
 – 21-5ضبًي يب ضبًيبٗ ٙي تٞاٜٛؽ ظفف ٗؽت ؼ ٟـٝق اق تبـيع اػالٕ ًتجي ـأي ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِبٛ ،ٟسجت
ث ٠ـأي غبؼـ ٟاق سٞي اي١ ٚيأت ث١ ٠يأت ٛظبـت ٗفًكي اػتفاؼ ٘ٛبيٜؽ ١ ٝيأت ٛظبـت ٗفًكي ٗيٓق است ظفف
ٗؽت  45ـٝق اق تبـيع ؼـيبكت اػتفاؼ ثٞٗ ٠ؾٞع ـسيؽُي  ٝـأي ٗوتؿي غبؼـ ٘ٛبيٜؽ  .اي ٚـأي هكؼي  ٝالقٕ االخفا
است.
تجػف : ٟؼـ غٞـت اثكبّ اٛتػبثبت  ٝاػتفاؼ تطٌْ اسالٗي ث١ ٠يأت ٛظبـت ٗفًكي ،ؼـ قٗ ّٞؽت ـسيؽُي
ٗدؽؼ كؼبٓيت ١بي تطٌْ ث ٠ضبٓت تؼٔين ؼـ ٗي آيؽ.
– 21-6ؼـ غٞـت هكؼيت اثكبّ اٛتػبثبت ،تطٌْ اسالٗي ٗٞظق است ضؽاًثف ظفف ٗؽت يي ٗب ٟاق تبـيع
اػالٕ ـأي ًتجي ١يأت ٛظبـت ٛسجت ث ٠ثفُكاـي ٗدؽؼ اٛتػبثبت ثب ٛظبـت ٘ٛبيٜؽ١ ٟيأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟاهؽإ ٘ٛبيؽ.

 – 21-7ؼـ غٞـتي ً ٠تطٌْ اسالٗي ثفاسبس ـأي غبؼـٛ ٟسجت ث ٠تدؽيؽ اٛتػبثبت ؼـ ٗٔ٢ت ٗوفـ اهؽإ ٌٜٛؽ
ًٔي ٠كؼبٓيت٢بي تطٌْ تب قٗب ٙثفُكاـي اٛتػبثبت ٗدؽؼ ثب ضٌٖ ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟث ٠ضبٓت تؼٔين ؼـ ٗي آيؽ.
ٗبؼٗ – 22 ٟوفـات ٢ٛبيي
 -22-1اي ٚؼستٞـآؼْ٘ ؼـ ٗ 22بؼ 63 ٝ ٟثٜؽ  18 ٝتجػف ٝ ٟيي پيٞست ؼـ تبـيع

 1382/2/23ؼـ ٗطْ

ؼثيفغب ٙضٞـاي ػبٓي اٛوالة كف َٜ١ث ٠تػٞيت ١يأت ٛظبـت ٗفًكي ٝقاـتػب١ ٠ٛبي ػٔ ،ٕٞتطويوبت  ٝكٜبٝـي،
ٟ
ث٢ؽاضت ،ؼـٗب ٝ ٙآٗٞقش پكضٌي  ٝؼاٛطِب ٟآقاؼ اسالٗي ـسيؽ.
 – 22-2اي ٚؼستٞـ آؼْ٘ اق تبـيع تػٞيت آ ،ٙخبيِكي ٚؼستٞـآؼْ٘ اخفايي ٗػٞة ٗٞـظ

1380/7/30

ٝقاـتػب١ ٠ٛبي ػٔ ،ٕٞتضويوبت  ٝكٜبٝـي  ٝث٢ؽاضت ،ؼـٗب ٝ ٙآٗٞقش پكضٌي  ٝسبيف ٗوفـات ٗطبثٗ ٠ي ُفؼؼ .
 – 22-3اي ٚؼستٞـ آؼْ٘ پبٛكؼ ٟـٝق پس اق اثالؽ ؼـ ًٔي ٠ؼاٛطِب٢١بي ًطٞـ القٕ االخفا است.

آييه وامه اتحاديه تشكلهاي اسالمي داوشگاهيان
( ٗػٞة خٔس 488 ٠ضٞـاي ػبٓي اٛوالة كفِٜ١ي ٗٞـظ )1380/8/15
ٗبؼ – 1 ٟتؼبـيق
آق  « -اتطبؼي ٠تطٌٔ٢بي اسالٗي ؼاٛطِب١يبٗ »ٙد٘ؼي است هبثْ اقالم ثف ١فيي اق:
تطٌٔ٢بي اسالٗي ؼاٛطدٞيب.ٙ
تطٌٔ٢بي اسالٗي اػؿبي ١يأت ػٔ٘ي.
ً ٠ؼـ زبـزٞة آييٛ ٚبٗ ٠تطٌٔ٢بي اسالٗي ؼاٛطِب١يب ٙؼـ ؼاٛطِب٢١ب كؼبٓيت ٗي ٘ٛبيٜؽ  ٝث ٠اغتعاـ ؼـ ايٚ
آييٛ ٚبٗ « ٠اتطبؼيٛ » ٠بٗيؽٗ ٟي ضٛٞؽ.
ة  « -ػؿ١ »ٞفيي اق تطٌٔ٢بي اسالٗي ٝاثست ٠ث ٠اتطبؼي ٠ؼـ ضٌٖ يي ػؿٗ ٞطسٞة ٗي ضٛٞؽ.
ٗبؼ – 2 ٟا١ؽاف
 تالش خ٘ؼي ثفاي ٛيْ ثٝ ٠ضؽت ٘١بِٜ١ي  ٝاٛسدبٕ ؼـ ٗيب ٙتطٌٔ٢بي ػؿ.ٞ تؼ٘ن ِٛفش اسالٗي ،ػالين ٗٔي ٗ ٝفؼٕ سبالـي ؼيٜي. ث٢فُ ٟيفي ث٢ي ٠ٜاق تٞاٜ٘ٛؽي اػؿبي اتطبؼي ٠ؼـ ـاستبي آييٗ ٝ ٚيثبم ٗطتفى ٜٗ ٝبكغ ٗٔي . توٞيت ـٝضي ٠اغالم خ٘ؼي  ٝثٜيب٢ٛبي اػتوبؼي اػؿبي اتطبؼي.٠ ثفهفاـي اـتجبـ سبقٛؽ ٟثب تطٌٔ٢بي ؼاٛطِب١ي ؼـ سكٞش ٗٔيٜٗ ،كو ٠اي  ٝثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ زبـزٞة ٜٗبكغٛظإ اسالٗي .
 توٞيت ثٜيب٢ٛبي ٗطبـًت ،ـهبثت  ٝهبِٛٞٛفايي.ٗبؼ – 3 ٟتطٌٔ٢بي اسالٗي ؼاٛطدٞيي ثب ػؿٞيت ضؽاهْ  20تطٌْ  ٝتطٌٔ٢بي اسالٕ اػؿبي ١يأت ػٔ٘ي ثب
ػؿٞيت ضؽاهْ  8تطٌْ ٗي تٞاٜٛؽ اتطبؼي ٠اي ـا تطٌيْ ؼاؼ ٝ ٟاق ١يأت ٛظبـت ٗفًكي ؾيفثف پفٝا ٠ٛكؼبٓيت ؼـ
ؼاغْ ؼاٙضِب ٟؼـيبكت ٘ٛبيٜؽ .
تجػفٗ : 1 ٟفخغ ٗٞاكوت ثب تطٌيْ اتطبؼي ٠اي ٗتطٌْ اق تطٌٔ٢بي اسالٗي ؼاٛطِب١يب ٙؼ ٝيب س ٠ؼستِبٟ
١يأت ٛظبـت ٗفًكي ٗطتفى ؼستِب٢١بي كٞم است ً ٠ثفاي تأييؽ ضؽ ٛػبة ٗؿًٞـ ؼـ ٗبؼٟ

 3تػ٘يٖ ُيفي

غٞا١ؽ ًفؼ.
تجػف : 2 ٟزٜبٛس ٠اتطبؼي ٠اي ثػٞا١ؽ كؼبٓيتي ؼـ يٌي اق ٝاضؽ١بي ؼاٛطِب١ي ػؿ ٞاٛدبٕ ؼ١ؽ ثبيؽ اق قفين
ٝاضؽ ػؿ ٞاق ١يأت ٛظبـت آ ٙؼاٛطِبٗ ٟدٞق القٕ ـا اغؿ ٘ٛبيؽ.
تجػف : 3 ٟتطٌْ ػؿ ٞيي اتطبؼي ٠ؼـ آٝ ٙاضؽ ٘ٛي تٞاٛؽ ؼـ اتطبؼي ٠ؼيِف ػؿ ٞثبضؽ.
ٗبؼ – 4 ٟـئٞس اغٔي  ٝسبغتبـ اسبسٜبٗ ٠اتطبؼي٠
ـػبيت ٗٞاـؼ قيفؼـتؽٝيٗ ٚطتٞا ٝسبغتبـ اسبسٜبٗ ٠اقسٞي اتطبؼي ٠القٕ است:
ٗ -1-4جتٜي ثٞؼ ٙكؼبٓيت٢بي اتطبؼي ٠ثف ا١ؽاف ٜٗؽـج ؼـ ٗبؼ. 2 ٟ

ٗ – 2-4جتٜي ثٞؼ ٙكؼبٓيت٢بي اتطبؼي ٠ثف آـاء اػؿبء .
ٗ – 3-4ؼفكي اـًب ٙاتطبؼي ٝ ٠تطٌيالت قيف ٗد٘ٞػ ٠آٛ ٝ ٙط ٟٞاـتجبـ اتطبؼي ٠ثب قيف ٗد٘ٞػ.٠
 -4-4ضفش ٝظبيق اـًب ٙاتطبؼي.٠
 -5-4زِِٛٞي تطٌيْ خٔسبت ،ضؽ ٛػبة ـس٘يت آ٢ٛب  ٝاغؿ تػ٘يٖ.
 -6-4ضفايف ػؿٞيتٛ ،ط ٟٞػؿُ ٞيفي  ٝغفٝج اػؿب اق اتطبؼي.٠
 -7-4اػالٕ ًتجي آتكإ ث ٠هب ٙٞٛاسبسيٝ ،اليت ٗكٔو ٠كوي ،٠هٞاٛيٞٗ ٚؾٞػً ٠طٞـ  ٝآييٛ ٚبٗ١ ٠بي ٗػٞة.
ٛ 4-8ط ٟٞاٛصالّ اتطبؼي. ٠
 4-9زِِٛٞي ثفُكاـي اٛتػبثبت ؼـ ٗفتج ٠ا ٝ ّٝسبيف ؼٝـ١ ٟب ٘١ ٝسٜي ٚتدؽيؽ اٛتػبثبت ؼـ غٞـت غؽٝـ ـأي
اثكبّ اٛتػبثبت.
 – 10-4تؼييٗ ٚفخغ پبسػِ ٞثٗ ٠فاخغ هبٛٞٛي ؼـ ٗوبثْ ػٌ٘ٔفؼ  ٝكؼبٓيت ١بي اتطبؼي.٠
ٛ -11-4ط ٟٞتـييف اسبسٜبٗ ٠اتطبؼي.٠
 -12-4اػالٕ ػ٘ٗٞي تفاقٛبٗٗ ٠بٓي اتطبؼيٛ ٝ ٠ط ٟٞتػٞيت آ.ٙ
تجػف : ٟاتطبؼي١ ٠بي ٗٞخٞؼ اق تبـيع اثالؽ اي ٚآييٛ ٚبٗ ، ٠يٌسبّ كفغت ؼاـٛؽ ٛسجت ث ٠تكجين اسبسٜبٗ ٠غٞؼ
ثب ٗلبؼ اي ٚآييٛ ٚبٗ ٠اهؽإ ٘ٛبيٜؽ.
ٗبؼًٔ – 5 ٟي ٠كؼبٓيت٢بي غبـج اق ؼاٛطِب١ ٟف اتطبؼي ٠ثبيؽ ثفاسبس هٞاٛيٗ ٝ ٚوفـات ػ٘ٗٞي ًطٞـ ثبضؽ.
ٗبؼٗ – 6 ٟفخغ تػٞيت ؼستٞـآؼْ٘ اخفايي اي ٚآييٛ ٚبٗ ٠اق هجيْ ٗفاضْ اغؿ ٗدٞق ،ـسيؽُي ث ٠تػٔلبت ٝ
١ .....يأت ١بي ٛظبـت ٗفًكي ٗطتفى ٝقاـت ث٢ؽاضت ،ؼـٗب ٝ ٙآٗٞقش پكضٌيٝ ،قاـت ػٔ ،ٕٞتطويوبت  ٝكٜبٝـي ٝ
ؼاٛطِب ٟآقاؼ اسالٗي ٗي ثبضؽ.

دستورالعمل اجرايي آييه وامه اتحاديه تشكلهاي اسالمي داوشگاهيان
مقذمه
ثفاسبس ٗبؼ 6 ٟآييٛ ٚبٗ ٠اتطبؼي ٠تطٌْ ١بي اسالٗي ؼاٛطِب١يبٗ ٙػٞة خٔس٠
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ضٞـاي ػبٓي اٛوالة كفِٜ١ي ،ؼستٞـآؼْ٘ اخفايي آييٛ ٚبٗٗ ٠ؿًٞـ ث ٠ضفش ؾيْ اثالؽ ٗيضٞؼ:
ٗبؼ1 ٟـ ؼثيفغب ٟ ٠ٛيأت ٛظبـت ٗفًكي ٝ ٝظبيق آٙ
ثب تٞخ ٠ثٗ ٠بؼ ٝ 3 ٟتجػف١ٟبي ٗفثٞق ٠ؼـ آييٛ ٚبٗ ٠اتطبؼي١٠بي تطٌْ ١بي اسالٗي ؼاٛطِب١يبٗ ٙسئٓٞيت
ؼثيفغب ٠ٛثف ػ٢ؽ ٟؼثيف ١يأت ٛظبـت ٗفًكي ٗيثبضؽ ً ٠ثب ضفش ٝظبيق ؾيْ تطٌيْ ٗيضٞؼ.
1ـ 1ـ اػالٕ ؼستٞـ ًبـ  ٝؼػٞت ًتجي اق اػؿبي ١يأت ٛظب ـت ٗفًكي ثفاي ضفًت ؼـ خٔسبت ؼستِبٟ

١بي

ٗفثٞق٠
2ـ1ـ تطٌيْ ٛظبٕ ثبيِبٛي ،ثجت ٢ِٛ ٝؽاـي اسٜبؼ ٌٗ ٝبتجبت  ٝقجو٠ثٜؽي پفٛٝؽ١ٟب
3ـ 1ـ ؼـيبكت ؼـغٞاست ًتجي توبؾبي تأسيس اتطبؼي ٝ ٠قفش ا ٙپس اق تٌ٘يْ پفٛٝؽ ٟؼـ خٔسبت ـس٘ي
١يأت ٛظبـت ٗفًكي
4ـ1ـ ؼـيبكت ؼـغٞاست ًتجي غؽٝـ ٗدٞق كؼبٓيت  ٝقفش آ ٙؼـ خٔسبت ٗؿًٞـ
5ـ1ـ ؼـيبكت ضٌبيبت ٗكفٝض ٠اق سٞي اضػبظ ضويوي  ٝضوٞهي ؼـ اـتجبـ ثب كؼبٓيت

١بي اتطبؼي١ ٠بي

تطٌْ١بي اسالٗي  ٝقفش آ٢ٛب ؼـ خٔسبت ٗفثٞق٠
6ـ1ـ اثالؽ تػ٘يٖ ١يأت ٛظبـت ٗفًكي تٞسف ؼثيف ١يأت ثٗ ٠توبؾي ٗ ٝفاخغ ؾيفثف
7ـ1ـ تؽٝي ٚظٝـت خٔسبت  ٝاٛدبٕ ٌٗبتجبت
8ـ1ـ اقالعـسبٛي ٟة ٗٞهغ ؼـٗٞـؼ آييٛ ٚبٗ١٠ب ٝؼستٞـآؼْ٘ اخفايي ؾيفثف ث ٠ؼاٛطِب٢١ب ٗٝإسسبت آٗٞقش ػبٓي

9ـ 1ـ ؼػٞت اق اػؿبء ١ ٝيأت ٜٗػل ٠ثفاي تطٌيْ خٔس ٠ثٜٗ ٠ظٞـ ـسيؽُي ث ٠تػّٔلبت  ٝيب ضٌبيبت ٗفثٞـ ث٠
اتطبؼي٠
10ـ1ـ پيِيفي اخفاي ٗػٞثب ت ١يأت ٛظبـت ٗفًكي  ٝاغؿ ُكاـش كؼبٓيت اتطبؼي١ ٠بي تطٌّْ ١بي اسالٗي
ؼاٛطِب١يب ٝ ٙاـائ ٠آ ٙث١ ٠يأت ٛظبـت ٗفًكي
11ـ1ـ ٌٗبتج ٠ثب اتطبؼي١ ٠بي ٗٞخٞؼ ٔٗ ٝكٕ سبغت ٚآ٢ٛب ث ٠تكجين ؼاؼ ٙاسبسٜبٗ ٠اتطبؼي ٠ثب آييٛ ٚبٗٝ ٠
ؼستٞـآؼْ٘١بي اخفايي آٙ
12ـ1ـ ؼـيبكت ضٌبيبت ؼـ ٕٝـؼ تػٔق ؼـ اٛتػبثبت
ٗبؼ2 ٟـ ٛط ٟٞتطٌيْ خٔسبت ١يأت ٛظبـت ٗفًكي
1ـ2ـ خٔسبت ٗؿًٞـ ثفاي اٛدبٕ ٝظبيق ٗػفش ؼـ ٗبؼ )5( ٟآييٛ ٚبٗ ٠تطٌْ ١بي اسالٗي ؼاٛطِب١يبٗ ٝ ٙبؼٟ
( )6آييٛ ٚبٗ ٠اتطبؼي ٠تطٌْ١بي اسالٗي ؼاٛطِب١يب ٙثب ٛظف ـئيس ١يأت ٛظبـت  ٝؼـ ؼكتف ايطب ٙتطٌيْ ٗيشٝؼ .
تجػف :ٟتطٌيْ خٔسبت كٞم آؼبؼ ٟثب پيط٢ٜبؼ ضؽاهْ ٛ 2لف اق اػؿبي ١يأت ٛظبـت ٗفًكي  ٝثب ٗٞاكوت ـئيس
١يأت ٛظبـت ثالٗبٛغ است.

2ـ2ـ خٔسبت ثب ضؽاهْ  3ػؿ١ ٞيأت ٛظبـت ٗفًكي ـس٘ي است  ٝتػ٘ي٘بت ٛيك ثب  3ـأي ٗٞاكن هبثْ اخفا
ٗيثبضؽ.
3ـ2ـ ضؿٞـ ٗسئ ّٞؼثيفغب١ ٠ٛيأت ٛظاـت ٗفًكي  ٝسبيف ٗؽػٞي ٚؼـ خٔسبت ثؽ ٙٝضن ـأي  ٝثب ٗٞاكوت
ـئيس ١يأت ٛظبـت ٗفًكي ثالٗبٛغ است.
ٗبؼ3 ٟـ ٛط ٟٞغؽٝـ ٗدٞق اتطبؼي٠
اػالٕ ٗٞاكوت اغٓٞي ثفاي تأسيس اتطبؼيٗ ٠ي ثبيست ثف اسبس ؾٞاثف ٜٗؽـج ؼـ آييٛ ٚبٗ ٠اتطبؼي ٠تطٌْ ١بي
اسالٗي ؼاٛطِب١يبٗ( ٙبؼ ٝ 3 ٟتجػف١ٟبي ٗفثٞق )٠اٛدبٕ پؿيفؼ.
1ـ3ـ ضٞـاي ٗفًكي اتطبؼيٗ ٠ي ثبيست ؼـغٞاست ًتجي غٞؼ ـا ً ٠ث ٠تأييؽ اًثفيت ضٞـاي ٗفًكي اتطبؼي٠
ـسيؽ ٟثبضؽ ثفاي ؼـيبكت ٗٞاكت اغٓٞي ث ٠ؼثيفغب١ ٠ٛيأت ٛظبـت ٗفًكي اـائ٘ٛ ٠بيؽ.
تجػف :1 ٟؼـغٞاست تطٌيْ اتطبؼيٗ ٠ي ثبيست ث ٠تأييؽ اًثفيت ضٞـاي ٕ ـًكي اتطبؼي ٠ـسيؽ ٟثبضؽ ٞ٢٘ٗ ٝـ
ث٢ٗ ٠ف  ٝاٗؿبي تطٌْ١بي ؾيفثف ثبضؽ.
تجػف :2 ٟتطٌْ ١بيي ً ٠غٞاستبـ پيٞست ٚث ٠اتطبؼي١ ٠ستٜؽ ثبيؽ اق ٛظف اغؿ ٗدٞق  ٝـػبيت ٗوفـات ٗفثٞق٠
ٗٞـؼ تأييؽ ١يأت ٛظبـت ؼاٛطِب ٟهفاـ ُفكت ٝ ٠ؾفٝـي است هجْ اق پيٞست ٚث ٠اتطبؼي:٠
آق ـ ؼـ يٌي اق ثٜؽ١بي اسبسٜبٗ ٠غٞؼ ٗٞؾٞع زِِٛٞي پيٞست ٚث ٠اتطبؼي ٝ ٠يب ٛط ٟٞغفٝج اق آٛفا هيؽ ٘ٛبيٜؽ.
ة ـ ٗٞؾٞع پيٞست ٚتطٌْ غٞؼ ث ٠اتطبؼي ٠ـا ث ٠ؼثيفغب١ ٠ٛيأت ٛظبـت ٗفًكي اػالٕ ٘ٛبيٜؽ.
2ـ3ـ ٗؽت قٗبٗ ٙدبق ثفاي پبسػِٞيي ث ٠ؼـغٞاست تطٌيْ اتطبؼي ٠ضؽاًثف ٗ 3ب ٟاست  ٝقي ايٚ

ٗؽت

١يأت ٛظبـت ٗفًكي ٗٞظق است ٛسجت ث ٠غؽٝـ ٗٞاكوت اغٓٞي  ٝؼـ غٞـت ٗػبٓلت ٛسجت ث ٠اػالٕ ًتجي ؼاليْ
ـؼ غالضيت ث ٠غٞـت قجو٠ثٜؽي ضؽ ٝ ٟثب اٗؿبي ؼثيف ١يأت اهؽإ ٘ٛبيؽ.
تجػف :3 ٟتطٌّْ١بي هبٛٞٛي ً ٠ػالهٜ٘ؽ ث ٠تطٌيْ اتطبؼي١ ٠ستٜؽ پس اق ًست ٗٞاكوت اغٓٞي ثب تطٌيْ
4

اتطبؼي ٠ضؽاًثف ظفف ٗؽت يي ٗبٗ ٟي ثبيست ث ٠اـائ ٠اسبسٜبٗ ٠اتطبؼي( ٠ثف اسبس سبغتبـ پيط٢ٜبؼي ؼـ ٗبؼٟ
آييٛ ٚبٗٗ ٠فثٞق )٠ث ٠ؼثيفغب١ ٠ٛيأت ٛظبـت ٗفًكي اهؽإ ٘ٛبيؽ.
تجػف :4 ٟيي تطٌْ ٘ٛيتٞاٛؽ ٘١كٗب ٙػؿ ٞؼ ٝاتطبؼي ٠ثبضؽ.
3ـ3ـ ؼـ غٞـت ػؽٕ ٗٞاكوت ١يأت ٛظبـت ٗفًكي ثب تطٌيْ يب اؼاٗ ٠كؼبٓيت اتطبؼي ٝ ،٠اق تبـيع اثالؽ ـأي
١يأت ٛظبـت ٗفًكي ،اتطبؼيٗ ٠ي تٞاٛؽ ظفف ٗؽت  10ـٝق ٛسجت ث ٠ـأي غبؼـ ٟاػتفاؼ ٘ٛبيؽ  ٝؼـ غٞـت تأييؽ
ـئيس ١يأت ٛظبـت ٗٞؾٞع خ٢ت ـسيؽُي ٗدؽؼ ؼـ ؼستٞـًبـ ١يأت ٛظبـت ٗفًكي هفاـ غٞا١ؽ ُفكت

( .ؼـ

غٞـتيٌ ٠اتطبؼي ٠اق تطٌْ ١بي زٜؽ ؼستِب ٟتطٌيْ ضؽ ٟثبضؽ ٗٞؾٞع ؼـ خٔس١ ٠يأت ٗطتفى ٛظبـت ٗفًكي
ثفـسي ٗيضٞؼ).
تجػف :5 ٟزٜبٛس ٠ػؿٞي اق اػؿبي اتطبؼي ٠هػؽ غفٝج اق اتطبؼي ٠ـا ؼاضت ٠ثبضٜؽ ٗي ثبيست توبؾبي ًتجي غٞؼ
اتطبؼي ٛتيد ٠ث١ ٠يأت ٛظبـت ٗفًكي ُكاـش ضٞؼ .
ٟ
ـا ث ٠ؼثيفغب ٠ٛاتطبؼي ٠اـائ٘ٛ ٠بيؽ  ٝپس اق تأييؽ ضٞـاي ٗفًكي

تجػف :6 ٟزٜبٛس ٠ثف اسبس ُكاـش ؼثيفغب١ ٠ٛيأت ٛظبـت ٗفًكي تطػيع ؼ١ؽ اتطبؼي ٠اق ضيث تؼؽاؼ اػؿبء اق
ضؽ ٛػبة هبٛٞٛي غٞؼ ػؽً ّٝفؼ ٟاست ٗفاتت ـا ؼـ خٔسبت ١يأت قفش  ٝاتػبؾ تػ٘يٖ غٞا١ؽ ضؽ.
ٗبؼ4 ٟـ ٛط ٟٞقفش  ٝـسيؽُي ث ٠ضٌبيبت  ٝتػٔلبت
1ـ 4ـ ـسيؽُي ث ٠تػٔلبت  ٝيب ضٌبيبت ثب اـائُ ٠كاـش تٞسف ١يأت ٛظبـت ٗفًكي  ٝيب اتطبؼي١ ٠ب  ٝيب قفش
ضٌبيت تٞسف اضػبظ ضويوي  ٝيب ضوٞهي ث ٠ؼثيفغب١ ٠ٛيأت ٛظبـت ٗفًكي ؼـ ؼستٞـ ًبـ خٔسبت ٗفثٞق ٠هفاـ
ٗيُيفؼ.
2ـ4ـ ١يأت ٛظبـت ٗفًكي خ٢ت ـسيؽُي ث ٠ضٌبيبت  ٝتع ٓلبت ٗفتجف ثب كؼبٓيت اتطبؼي ٠تطٌيْ خٔس٠
ٗي ؼ١ؽ  ٝپس اق است٘بع ُكاـش  ٝضٞـ ١يأت ٜٗػل ٝ ٠اػالٕ ٛظف ٗفثٞقٛ ٠سجت ث ٠غؽٝـ اضٌبٕ ٗتٜبست ثب ٗٞؾٞع
ضٌبيت يب تػٔق اهؽإ ٗي٘ٛبيؽ.
3ـ4ـ ١يأت ٜٗػل ٠ـسيؽُي ث ٠تػٔلبت اتطبؼي١٠ب ؼاـاي  5ػؿ ٞاغٔي ث ٠ضفش ؾيْ است:
ـ ٛ 3لف ضعغيت ١بي ػٔ٘ي ،كفِٜ١ي  ٝؼاٛطِب١ي ؼستِبٗ ٟفثٞق٠
ـ ٛ 1لف ضوٞهؽاٙ
ـ ٛ 1لف اق ؼاٛطدٞيب ٙتطػيالت تٌ٘ئي
اي ٚاكفاؼ ثب پيط٢ٜبؼ ـئيس ١يأت ٛظبـت ٗفًكي ؼستِبٗ ٟفثٞق ٝ ٠تأييؽ ١يأت ٛظبـت اٛتػبة  ٝاضٌبٕ آ٢ٛب اق
سٞي ـئيس ١يأت غبؼـ غٞا١ؽ ضؽ.
تجػف :1 ٟؼاٛطدٞيب ٙؼًتفاي ضفك ٠اي اق سبّ پٜدٖ ث ٠ثؼؽ ٗي تٞاٜٛؽ ث ٠ػٜٞا ٙػؿ ٞؼاٛطدٞيي ١يأتٜ٘ػل٠
اٛتػبة ضٛٞؽ.
تجػف :2 ٟخٔسبت ١يأت ٜٗػل ٠ثب ؼػٞت ًتجي تٞسف ؼثيف اق ًٔي ٠اػؿبي ١يأت ٜٗػل ٠تطٌيْ  ٝثب ضؿٞـ
ضؽاهْ ٛ 3لف اق اػؿبء ـس٘يت يبكت ٝ ٠تػ٘ي٘بت ٗتػؿ ٟثب ـأي  3ػؿ ٞضبؾف ؼـ خٔسٗ ٠ؼتجف است.
تثػف :3 ٟؼثيف ١يأت ٜٗػل ٠ؼـ آٝي ٚخٔس ٠اي١ ٚيأت اق ثي ٚاػؿبء  ٝتٞسف اػؿبء اٛتػبة ٗيضٞؼ.
4ـ 4ـ ؼثيف ١يأت ٛظبـت ٗفًكي ٗٞظق است پس اق ؼـيبكت ضٌبيت ،قٗبٌٗ ٝ ٙب ٙتطٌْ خٔس ٠ـسيؽُي ث٠
ٗٞؾٞع ـا ثب ٘١بِٜ١ي ـئيس ١يأت ٛظبـت ضؽاهْ ؼ١ ٝلت ٠هجْ اق تطٌيْ خٔس ٠ث ٠اتطبؼي ،٠اػؿبي ١يأت ٜٗػلٝ ٠
اػؿبي ١يأت ٛظبـت ٗفًكي ًتجبً اػالٕ ٘ٛبيؽ.
5ـ 4ـ پس اق تطٌيْ خٔس ٠ـسيؽُي ؼـ ضؿٞـ ١يأت ٜٗػل ،٠ضٌبيت  ٝيب ُكاـش ؼـيبكتي هفائت  ٝؼكبػيبت
ٗطتٌي ػ ٠ٜاست٘بع ٗيضٞؼ.
تجػف١ :ٟيأت ٛظبـت ٗفًكي ٗٞظق است اٌٗب ٙقفش ضٌبيت  ٝؼكبع ثفاي ضبًي ٗ ٝتطبًي ـا كفا٘ٛ ٖ١بيؽ.
6ـ 4ـ پس اق اػالٕ غتٖ ـسيؽُي تٞسف ؼثيف ١يأت ٛظبـت ٗفًكي ،آِٛب١ ٟيأت ٜٗػل ٠ثٜٗ ٠ظٞـ پبسع ث ٠ؼٝ
سئٞاّ تطٌيْ خٔس ٠غٞا١ؽ ؼاؼ:
1ـ آيب تػٔق ٝاهغ ضؽ ٟاست يب غيف؟

2ـ ؼـ غٞـت ٝهٞع تػٔقٗ ،تػٔق ٗستطن تػليق است يب غيف؟
7ـ4ـ ١يأت ٜٗػلٞٗ ٠ظق است ثالكبغٔ ٠پس اق غتٖ ـسيؽُي  ٝؼـ اؼاٗ٘١ ٠ب ٙخٔسٛ ٠ظف غٞؼ ـا پس اق ضٞـ
اػالٕ ٘ٛبيؽ.
8ـ 4ـ ١يأت ٛبـت ٗفًكي ٗٞظق است پس اق اػالٕ ٛظف ١يأت ٜٗػل ٠ـأي غٞؼ ـا ٗكبثن ٗلبؼ آييٛ ٚبٗٝ ٠
ؼستٞـآؼْ٘ ضبؾف  ٝثف اسبس ٛظف ١يأت ٜٗػل ٠غبؼـ ٘ٛبيٜؽ.
تجػف :ٟؼـ ٗٞاـؼي ً ٠ـسيؽُي ث ٠تػٔق ؼـ ؼستٞـ ًبـ هفاـ ؼاـؼ ـأي غبؼـ ٟتٞسف ١يأت ٛظبـت ٗفًكي ؼـ
غٞـتي ٗؼتجف  ٝهبثْ اخفاست ً ٠ث ٠اٗؿبي ضؽاهْ  3ػؿٗ ٞفثٞـ ـسيؽ ٟثبضؽ.
ٗبؼ5 ٟـ ٛظبـت ثف اٛتػبثبت اتطبؼي٠
ؼثيفغب١ ٠ٛيأت ٛظبـت ٗفًكي ٗٞظق است ثف اسبس اػالٕ تبـيع ٗ ٝطْ اٛتػبثبت تٞسف اتطبؼي ٠ثؽ ٙٝؼغبٓت
ؼـ اٗٞـ اخفائي اٛتػبثبت اق قفين ٘ٛبيٜؽ١ ٟيأت ثف اٛتػبثبت ٛظبـت ٘ٛبيؽ.
تجػف :1 ٟاتطبؼيٞٗ ٠ظق است قٗب ٙؼهين اٛتػبثبت ـا ضؽاهْ ؼ١ ٝلت ٠هجْ اق ثفُكاـي اٛتػبثبت ث١ ٠يأت ٛظبـت
اػالٕ ٘ٛ ٝبيٜؽ ٟغٞؼ ـا ثفاي ٌ٘١بـي ثب ٘ٛبيٜؽٛ ٟبظف ١يأت ٗؼفكي ٘ٛبيؽ.
تجػف١ :2 ٟفُ ٠ٛٞضٌبيت ٛسجت ث ٠ضس ٚاٛدبٕ اٛتػبثبت ٗي ثبيست ضؽاًثف يي ١لت ٠ثؼؽ اق ثفُكاـي اٛتػبثبت
ث١ ٠يأت ٛظبـت اـائ ٠ضٞؼ١ .يأت ٛظبـت ث ٠ضٌبيبتي ً ٠پس اق ائ٢ٗ ٚت قفش ضؽ ٟثبضؽ ـسيؽُي ٛػٞا١ؽ ًفؼ.
تجػفُ :3 ٟكاـش اٛتػبثبت اتطبؼي ٠تٞسف ؼثيف ١يأت ؼـ آٝي ٚخٔس ٠پس اق ثفُكاـي اٛتػبثبت ث ٠جٓس١ ٠يأت
اـائٗ ٠يضٞؼ.
تجػف :4 ٟؼـ غٞـتي ً ٠اٛتػبثبت ٗٞـؼ تأييؽ ١يأت ٛظبـت هفاـ ِٛيفؼ اتطبؼيٞٗ ٠ظق ث ٠ثفُكاـي ًٔي يب خكئي
ٗدؽؼ اٛتػبثبت غٞا١ؽ ثٞؼ.
ٗبؼ6 ٟـ ٛظبـت ثف ػٌ٘ٔفؼ ٗبٓي اتطبؼي٠
اتطبؼي١٠ب ٗٞظق ١ستٜؽ ثف اسبس ثٜؽ ( )12-4اق ٗبؼ( 4 ٟـئٞس اغٔي سبغتبـ اسبسٜبٗ ٠اتطبؼي ) ٠آييٛ ٚبٗ٠
اتطبؼي ٠اسالٗي ؼاٛطِب١يب١ ٙف سبُٓ ٠كاـش تفاقٛبٗٗ ٠بٓي اتطبؼي ٠ـا ثٗ ٠د٘غ ػ٘ٗٞي اـائ ٝ ٠خ٢ت اقالع ث٠
ؼثيفغب١ ٠ٛيأت ٛظبـت ٗفًكي اػالٕ ٘ٛبيؽ.
ٗبؼ7 ٟـ اتطبؼي١٠بي ٗٞخٞؼ اق تبـيع اثالؽ اي ٚؼستٞـآؼْ٘ ضؽاًثف ٗ 4ب ٟكفغت ؼاـٛؽ اسبسٜبٗ ٠ظٝؼ ـا ثب آييٚ
ٛبٗ ٠اتطبؼي ٠تطٌْ١بي اسالٗي  ٝؼستٞـآؼْ٘ اخفايي ٗفثٞق ٠اٛكجبم ؼٜ١ؽ.
ٗبؼ8 ٟـ ؼستٞـآؼْ٘ اخفايي آييٛ ٚبٗ ٠اتطبؼي ٠تطٌْ ١بي اسالٗي ؼاٛطِب١يب ٙثفاي اخفاء ثٗ ٠ؽت  2سبّ ث٠
اضؽ .
غٞـت آقٗبيطي ؼـ تبـيع  84/5/31ث ٠تػٞيت ـسيؽ  ٝاق تبـيع اثالؽ هبثْ اخفا ٗية

