
 اساسنامه ساختار هيأت امناء

 :كليات و اهداف- فصل اول

 1ماده 

ثب سبذتبض  (ٍ ًؾبيط آى)هؤسسِ /گطٍُ/هطوع/جوقيت/اًجوي/ذبًِ/ًبم سبظهبى هطزم ًْبز ٍ تطىل غيطزٍلتي هَضزًؾط وبًَى

 .ًبهيسُ هي ضَز"..........." ّيأت اهٌبء است وِ زض ايي اسبسٌبهِ ثِ لحبػ ضفبيت اذتػبض 

  2ماده 

 غيطسيبسي ٍ غيطاًتفبفي غيطزٍلتي ثَزُ ٍ زض هَضَؿ "فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"وليِ فقبليت ّبي : ًَؿ فقبليت

 .ثب ضفبيت وبهل لَاًيي ٍ همطضات جوَْضي اسالهي ايطاى ٍ ايي اسبسٌبهِ فقبليت ذَاّس ًوَز"................" 

 3ماده 

 . است"ضْطستبًي/استبًي/فطا استبًي/هلي" زض سغح "فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"هحسٍزُ فقبليت 

  4ماده 

 ٍالـ است ...................... ثِ ًطبًي ........ ضْطستبى   : ..........زض استبى" فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"هطوع اغلي : هحل

 ٍ زض غَضت لعٍم هي تَاًس پس اظ وست هجَظ اظ هطجـ غسٍض پطٍاًِ، ثطاثط همطضات زض سبيط ًمبط زاذل يب ذبضج وطَض ضقجِ 

 .يب زفتط ًوبيٌسگي ايجبز ًوبيس

 5ماده 

تبثقيت جوَْضي اسالهي ايطاى ضا زاضز ٍ وليِ افضبي آى التعام ذَز ضا ثِ لبًَى اسبسي " فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز": تبثقيت

 .جوَْضي اسالهي ايطاى افالم هي زاضًس

 6ماده 

 .اظ تبضيد تأسيس ثِ هست ًبهحسٍز هي ثبضس" فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"هست فقبليت 

 7ماده 

ضيبل هي ثبضس وِ اظ سَي ّيأت .......................... افن اظ هٌمَل ٍ غيطهٌمَل هجلغ " فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"زاضايي اٍليِ 

 .لطاض گطفتِ است" فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"هؤسس توبهبً پطزاذت ضسُ ٍ زض اذتيبض 



 8ماده 

اضربغي ّستٌس وِ ثطاي تْيِ همسهبت تطىيل ليبم ًوَزُ اًس ٍ ثقس اظ تأسيس، " فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"ّيأت هؤسس 

 .تحت فٌَاى هؤسس هسؤٍليتي ًرَاٌّس زاضت

 9ماده 

 :فجبضتٌس اظ" فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"اّساف 

 وليبت: الف

................................ 

 ضٍش اجطاي ّسف: ة

................................ 
 

 :ساختار- فصل دوم

 10ماده 

 :فجبضتٌس اظ" فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"اضوبى 

 هجوـ فوَهي -1

 ّيأت هسيطُ -2

 هسيطفبهل -3

 ثبظضس -4

 11ماده 

 :ٍؽبيف هجوـ فوَهي هؤسس

 تْيِ عطح اسبسٌبهِ ٍ تػَيت آى" فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"اًجبم الساهبت اٍليِ ثطاي تأسيس  .1

 اًتربة افضبء ّيأت اهٌبء .2

 اًتربة اٍليي هسيطاى ٍ ثبظضسبى .3

اوثطيت الظم جْت تطىيل هجوـ فوَهي هؤسس زض ثبض اٍل حضَض ًػف ثقالٍُ يه افضبء ثَزُ ٍ زض غَضت : 1تجػطُ

 .فسم حسًػبة اوثطيت الظم، زض ثبض زٍم ثب حضَض يه سَم افضبء ضسويت ذَاّس يبفت



تػويوبت هجوـ فوَهي هؤسس ثب اوثطيت زٍ سَم آضاء حبضطيي ثب تأييس هطجـ غسٍض پطٍاًِ ٍ زستگبُ : 2تجػطُ 

 .ترػػي اتربش ٍ ضسوي هي ضَز

  12ماده 

 ًفط تطىيل ٍ فبليتطيي هطجـ تػوين گيطي است ........... هجوـ فوَهي فبزي هتطىل اظ وليِ افضبء ّيأت اهٌبء وِ ثِ تقساز 

ِ غَضت فبزي يب فَق القبزُ تطىيل هي ضَز  .وِ ث
 

  13ماده 

چٌبًچِ ازاهِ ّوىبضي ّط يه اظ افضبء ّيأت اهٌبء ثِ فلل فَت، فعل ٍ يب استقفب غيطهوىي ضَز، ّيأت اهٌبء ضرع ٍاجس 

ِ فٌَاى فضَ ّيأت اهٌبء اًتربة هي ًوبيس  .ضطايظ ٍ هَضز افتوبز زيگطي ضا ثب ضأي اوثطيت ًسجي افضبء ث
 

 14ماده 

ِ فالٍُ يه افضبء زض ثبض اٍل . هبُ تطىيل ذَاّس ضس...... هجوـ فوَهي فبزي ّيأت اهٌبء سبالًِ زض  جلسِ ثب حضَض ًػف ث

 .ضسويت يبفتِ ٍ ثب حضَض ّط تقساز اظ افضبء زض ثبض زٍم تطىيل ٍ ضسوي ذَاّس ثَز

ِ فالٍُ يه آضاء حبضطيي زض جلسِ ضسوي هجوـ : 1تجػطُ  اوثطيت الظم جْت اتربش تػوين هجوـ فوَهي فبزي ًػف ث

زضغَضتي وِ زض زفَت ًرست، . هي ثبضس هگط زضذػَظ اًتربة هسيطاى يب ثبظضسبى وِ ثب ضأي اوثطيت ًسجي ذَاّس ثَز

ضٍظ تطىيل ٍ ثب ّط تقساز اظ افضبي حبضط، جلسِ ضسويت ذَاّس  (زُ)10اوثطيت حبغل ًطس، جلسِ زٍم ثِ فبغلِ حسالل 

 .يبفت

ِ غَضت فَق القبزُ زض ّط ظهبى ثِ تمبضبي ّيأت هسيطُ : 2تجػطُ   هجوـ فوَهي فبزي ّيأت اهٌبء هوىي است ث

 ضٍظ، 20يب ثِ زضذَاست يه پٌجن افضبء ّيأت اهٌبء زض غَضتي وِ ّيأت هسيطُ يب ثبظضس ؽطف هست  (ّب)يب ثبظضس

 .ثِ زضذَاست افضبء هجٌي ثط ثطگعاضي هجوـ فوَهي فول ًٌوبيس، تطىيل هي گطزز

 ضٍظ 40 ضٍظ ٍ حساوثط 10زفَت ثطاي هجوـ فوَهي فبزي اظ عطيك زضج آگْي زض ضٍظًبهِ وثيطاالًتطبض حسالل : 3تجػطُ 

 .لجل اظ ثطگعاضي هجوـ ٍ ثب زفَت وتجي يب تلفٌي غَضت هي پصيطز

 .هي ثبضس..................... ، ضٍظًبهِ "فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"ضٍظًبهِ وثيطاالًتطبض ثطاي زضج آگْي ّبي : 4تجػطُ 

  



 15ماده 

 :ٍؽبيف هجوـ فوَهي فبزي ّيأت اهٌبء

 (اغل ٍ فلي الجسل)اًتربة افضبي ّيأت هسيطُ ٍ ثبظضسبى .1

 (ّب)استوبؿ ٍ ضسيسگي ثِ گعاضش ّيأت هسيطُ ٍ ثبظضس .2

 "فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"تقييي ذظ هطي ولي  .3

 ثطضسي ٍ تػَيت يب ضز پيطٌْبزّبي ّيأت هسيطُ .4

 تقييي فضَ جبًطيي ّيأت اهٌبء .5

 "فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"تػَيت تطاظًبهِ ٍ ثَزجِ  .6

ِ ّب .7  تقييي ضٍظًبهِ وثيطاالًتطبض جْت زضج آگْي ّب ٍ زفَتٌبه

 فعل افضبي اهٌبء، ّيأت هسيطُ ٍ ثبظضسبى .8

 16ماده 

 :هجوـ فوَهي فَق القبزُ ثب ضطايظ ظيط تطىيل ذَاّس ضس

 ثب زضذَاست اوثطيت افضبي ّيأت هسيطُ يب ثبظضس  -1

 ثب زضذَاست يه پٌجن افضبي اهٌبء -2

ضٍظ لجل اظ تطىيل آى ثِ اعالؿ افضبء  (زُ)10زفَت ثطاي هجوـ فوَهي فَق القبزُ وتجي ثَزُ ٍ حسالل - 1تجػطُ

 .اهٌبء ذَاّس ضسيس

 اوثطيت الظم جْت تطىيل هجوـ فوَهي فَق القبزُ ثبض اٍل ّوبى ضطايظ هجوـ فوَهي فبزي هي ثبضس - 2تجػطُ

 .ٍ زض ثبض زٍم ثب حضَض ثيص اظ يه سَم افضبي اهٌبء تطىيل هي گطزز

 .تػويوبت هجوـ فوَهي فَق القبزُ ثب تػَيت زٍسَم افضبي حبضط زض جلسِ هقتجط ذَاّس ثَز- 3تجػطُ

 17ماده 

 :ٍؽبيف هجوـ فوَهي فَق القبزُ

 تػَيت تغييطات اسبسٌبهِ .1

 ثطضسي ٍ تػَيت يب ضز اًحالل .2

 تغييط زض هيعاى سطهبيِ .3

 اًحالل لجل اظ هَفس .4

 ّطگًَِ تغييط زض هبّيت .5



 18ماده 

ِ اي هطوت اظ يه ضئيس، يه هٌطي ٍ زٍ ًبؽط ازاضُ هي ضًَس  .جلسبت هجبهـ فوَهي اهٌبء تَسظ ّيأت ضئيس

افضبي ّيأت ضئيسِ ًجبيس اظ ثيي وبًسيساّبي ّيأت هسيطُ ٍ ثبظضسبى ثبضٌس ٍ ثب افالم لجَلي ًبهعزي ذَز زض هجوـ : 1تجػطُ

 .فوَهي، اًتربة ذَاٌّس ضس

ضئيس ّيأت هسيطُ، ضئيس ّيأت ضئيسِ هجوـ فوَهي ذَاّس ثَز هگط ايٌىِ هَضَؿ فعل يب اًتربة ّيأت هسيطُ : 2تجػطُ

 .ثبضس

 19ماده 

ًفط فضَ فلي الجسل ذَاّس .... ًفط فضَ اغلي ٍ .... زاضاي ّيأت هسيطُ اي هطوت اظ " فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز": ّيأت هسيطُ

 .ثَز

جلسبت ّيأت هسيطُ ثب حضَض ثيص اظ ًػف افضبء ضسويت يبفتِ ٍ تػويوبت هترصُ ثب اوثطيت آضاء حبضطيي هقتجط : 1تجػطُ

 .ذَاّس ثَز

 ضطوت افضبي ّيأت هسيطُ زض جلسبت ضطٍضيست ٍ غيجت ّط يه اظ افضبء ثسٍى فصض هَجِ ٍ ثسٍى اعالؿ لجلي : 2تجػطُ

 . جلسِ هتٌبٍة زض حىن استقفبي فضَ غبيت ذَاّس ثَز....... جلسِ هتَالي يب ....... تب 

 .ضٍظ لجل اظ تطىيل جلسِ ثِ غَضت لبًًَي اًجبم پصيطز...... زفَت اظ افضبي ّيأت هسيطُ ثبيس حسالل : 3تجػطُ

 20ماده 

زض غَضت استقفب يب فَت يب سلت ضطايظ ّط يه اظ افضبي ّيأت هسيطُ يب ثبظضس فضَ فلي الجسل ثطاي هست ثبليوبًسُ 

 .ّيأت هسيطُ يب ثبظضسي ثجبي فضَ اغلي اًجبم ٍؽيفِ ذَاّس ًوَز

زض غَضتيىِ تقساز ّيأت هسيطُ يب ثبظضس ثِ ّط زليل ووتط اظ تقساز افضبء اغلي ضَز ٍ ٍضٍز افضبء فلي الجسل ًيع هَجت 

ِ غَضت فَق القبزُ جْت تىويل تقساز ثبليوبًسُ افضبء ثطگعاض  ِ غَضت فبزي يب ث تىويل آى ًطَز هجوـ فوَهي حست هَضز ث

 .ذَاّس گطزيس

 21ماده 

ثبض تطىيل هي گطزز ثٌب ثِ ضطٍضت ثب زفَت وتجي يب ...... ّيأت هسيطُ فالٍُ ثط جلسبتي وِ ثغَض هطتت ٍ حسالل ّط هبُ 

 .تلفٌي ضئيس يب ًبيت ضئيس تطىيل جلسِ فَق القبزُ ذَاّس زاز

  .ًحَُ تطىيل جلسِ فَق القبزُ ثِ هَجت آئيي ًبهِ زاذلي است وِ ثِ تػَيت ّيأت هسيطُ ذَاّس ضسيس: تجػطُ



 22ماده 

ِ اي وِ ثقس اظ اًتربة ضسى تطىيل هي زٌّس اظ ثيي ذَز يه ًفط ضئيس ٍ يه ًفط  افضبي ّيأت هسيطُ زض اٍليي جلس

ِ اي وِ ثِ تػَيت هجوـ  ِ زاض اًتربة ذَاٌّس ًوَز، حسٍز اذتيبضات آًْب ضا اسبسٌبهِ يب آئيي ًبه ًبيت ضئيس ٍ يه ًفط ذعاً

 .فوَهي اهٌبء ذَاّس ضسيس، هطرع هي ًوبيس

 .ّيأت هسيطُ زض ّط هَلـ هي تَاًس افطاز فَق الصوط ضا اظ سوت ّبي هصوَض فعل وٌس: 1تجػطُ

 .ّيأت هسيطُ زض غَضت لعٍم هي تَاًس سوت ّبي زيگطي ثطاي سبيط افضبء ّيأت هسيطُ تقطيف ًوبيس: 2تجػطُ

 23ماده 

اًتربة هجسز افضبء ّيأت هسيطُ ثطاي زٍضُ ّبي ثقسي ثالهبًـ ثَزُ .  سبل اًتربة ذَاٌّس ضس2ّيأت هسيطُ ثطاي هست 

 هبُ لجل اظ پبيبى تػسي ذَز اظ هجوـ فوَهي فبزي اهٌبء ثِ هٌؾَض اًتربثبت 3ّوچٌيي ّيأت هسيطُ هَؽف است حساوثط 

ّيأت هسيطُ لجل اظ زضج آگْي هَؽف است زستَض ٍ ظهبى ثطگعاضي هجوـ ضا ثِ تأييس هطجـ . ّيأت هسيطُ جسيس زفَت ًوبيس

 .غسٍض پطٍاًِ ثطسبًس ٍ حسالل زُ ضٍظ لجل اظ پبيبى تػسي ذَز ًتيجِ اًتربثبت ضا ثِ هطاجـ شي ضثظ ٍ شي غالح افالم ًوبيس

 24ماده 

ثَزُ ٍ ٍؽبيف ٍ اذتيبضات آى زض چبضچَة اسبسٌبهِ ثِ ضطح شيل " فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"ّيأت هسيطُ ًوبيٌسُ لبًًَي 

 :هي ثبضس

حفؼ ٍ حطاست اهَال هٌمَل ٍ غيطهٌمَل، ضسيسگي ثِ حسبة ّب، پطزاذت زيَى ٍ ٍغَل هغبلجبت، اجطاي هػَثبت هجبهـ 

فوَهي، افتتبح حسبة زض ثبًه ّب عي اًجبم تططيفبت لبًًَي، تقميت جطيبًبت لضبئي ٍ ازاضي ٍ ثجتي زض وليِ هطاحل لبًًَي 

ٍ زض غَضت التضبء تفَيض  (هػبلحِ)زض هحبون، تقييي حىن ٍ تقييي ٍويل ٍ فعل آى، لغـ ٍ فػل زفبٍي اظ عطيك سبظش

 ٍ ٍاگصاضي توبم يب لسوتي اظ اذتيبضات ذَز ثِ ّط ضرع زيگط افن اظ حمَلي يب حميمي ثب حك تَويل ٍ سبيط ٍؽبيفي 

ِ اي ضا وِ ضطٍضي ثساًس . وِ ثط اسبس اسبسٌبهِ ثِ ّيأت هسيطُ ٍاگصاض گطزيسُ ِ عَض ولي ّيأت هسيطُ هي تَاًس ّط السام ٍ هقبهل ث

 زض هَضز ًمل ٍ اًتمبل اهَال هٌمَل وِ هستلعم تػَيت هجوـ فوَهي هي ثبضس پس اظ تػَيت هجوـ 

 . اًجبم زّس" فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"ثِ ًبم 

جع زضثبضُ هَضَفبتي وِ ثِ هَجت هفبز ايي اسبسٌبهِ اذص تػوين ٍ السام زضثبضُ آًْب زض غالحيت ذبظ ّيأت  : 1تجػطُ

 .اهٌبء است، ّيأت هسيطُ وليِ اذتيبضات الظم ثطاي ازاضُ اهَض هططٍط ثِ ضفبيت حسٍز اّساف ٍ اسبسٌبهِ ضا زاضا هي ثبضس

ِ ّبي جبضي : 2تجػطُ  " فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"ّيأت هسيطُ پس اظ تػَيت هي تَاًس زض اًجبم هقبهالت ٍ يب پطزاذت ّعيٌ

 .ضيبل ثسٍى تػَيت هجوـ فوَهي ضأسبً السام ًوبيس...................... تب هجلغ 



 25ماده 

ِ فٌَاى ثبظضس اغلي ٍ ..... هجوـ فوَهي اهٌبء  ِ فٌَاى ثبظضس فلي الجسل ثطاي هست يىسبل اًتربة ..... ًفط ضا ث ًفط ضا ث

 .ذَاّس ًوَز

 26ماده 

ّيأت هسيطُ اظ ثيي ذَز يب ذبضج يه ًفط ضا ثِ سوت هسيطفبهل اًتربة ًوَزُ ٍ حسٍز اذتيبضات ٍ هست تػسي ٍ حك العحوِ 

 .اٍ ضا تقييي هي ًوبيس

ِ چْبضم آضاء حبضطيي افضبي هجوـ : تجػطُ هسيطفبهل ًوي تَاًس زضفيي حبل ضئيس ّيأت هسيطُ ثبضس هگط ثب تػَيت س

 فوَهي

 27ماده 

 ، اًجبم زازُ ٍ اسٌبز "فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"ثبظضس هي تَاًس زض ّط هَلـ ّطگًَِ ضسيسگي ٍ ثبظضسي ضا زض هَضز فوليبت 

ٍ هساضن ٍ اعالفبت هطثَعِ ضا هغبلجِ وطزُ ٍ هَضز ضسيسگي لطاض زّس ٍ زضغَضت لعٍم تمبضبي تطىيل جلسِ فَق القبزُ 

 .هجوـ فوَهي ضا ثٌوبيس

 28ماده 

ّيأت هسيطُ، هسيطفبهل ٍ ثبظضسبى تب ظهبًيىِ جبًطيي آًْب اظ سَي هجوـ فوَهي اًتربة ًطسُ اًس زض هسئَليت ذَز ثبلي 

 .ذَاٌّس ثَز

 29ماده 

 :اضربظ شيل ًوي تَاًٌس ثِ فٌَاى ثبظضس اًتربة ضًَس

وسبًي وِ ثِ فلت اضتىبة جطم ٍ ثِ هَجت حىن لغقي زازگبُ اظ حمَق اجتوبفي والً ٍ يب ثقضبً هحطٍم ضسُ  .1

 ثبضٌس؛

 هسيطاى ٍ هسيطفبهل؛ .2

 الطثبي سججي ٍ ًسجي هسيطاى ٍ هسيطفبهل تب زضجِ سَم اظ عجمِ اٍل ٍ زٍم؛ .3

 .2ّوسط اضربظ هصوَض زض ثٌس  .4

 .اًتربة هجسز ثبظضسبى ثالهبًـ است: تجػطُ

  



 30ماده 

 :ٍؽبيف ثبظضس ثِ ضطح شيل است

 ثطضسي وليِ اسٌبز ٍ اٍضاق هبلي ٍ تْيِ گعاضش ثطاي هجوـ فوَهي اهٌبء؛ .1

 هغبلقِ گعاضش سبالًِ ّيأت هسيطُ افن اظ هبلي ٍ غيطهبلي ٍ تْيِ گعاضش فولىطز ثطاي اعالؿ هجوـ فوَهي؛ .2

 گعاضش ّطگًَِ ترلف ّيأت هسيطُ اظ هفبز اسبسٌبهِ ثِ هجوـ فوَهي اهٌبء؛ .3

اؽْبضًؾط وتجي زضثبضُ غحت غَضت زاضايي، فولىطز ٍ هغبلت ٍ اعالفبتي وِ ّيأت هسيطُ ٍ هسيطاى اذتيبض هجوـ  .4

ِ اًس؛  فوَهي گصاضت

 .سبيط ٍؽبيفي وِ اسبسٌبهِ ٍ لَاًيي ٍ همطضات هَضَفِ ثِ فْسُ ثبظضس لطاض زازُ است .5

 .ثبظضس هي تَاًس ثسٍى زاضتي حك ضأي زض جلسبت ّيأت هسيطُ ضطوت ًوبيس: تجػطُ

 31ماده 

است ٍ زض حسٍز اذتيبضاتي وِ اظ عطف ّيأت هسيطُ ٍ اسبسٌبهِ " فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"هسيطفبهل ثبالتطيي همبم اجطايي 

 .حك اهضبء زاضز" فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"ثِ ٍي تفَيض هي گطزز ًوبيٌسُ هحسَة ضسُ ٍ اظ عطف 

 .فعل هسيطفبهل اظ اذتيبضات ّيأت هسيطُ هي ثبضس وِ ثبيس هستٌس ٍ هسلل ثبضس: 1تجػطُ

اگط هسيطفبهل فضَ ّيأت هسيطُ ثبضس زٍضُ هسيطيت فبهلي اٍ اظ هست فضَيتص زض ّيأت هسيطُ ثيطتط ًرَاّس ثَز، : 2تجػطُ

 .ليىي اًتربة هجسز اٍ عجك همطضات ايي اسبسٌبهِ ثالهبًـ هي ثبضس

ِ زاض ثب اهضبي ضئيس : 3تجػطُ ِ زاض ٍ زض غيبة ذعاً وليِ اسٌبز ٍ اٍضاق ثْبزاض ٍ تقْسآٍض ثب اهضبي هسيطفبهل ٍ ذعاً

 .هقتجط ذَاّس ثَز" فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"ّيأت هسيطُ ٍ ثب هْط 

 32ماده 

 :هسيطفبهل هجطي هػَثبت هجوـ فوَهي ٍ ّيأت هسيطُ ثَزُ ٍ زاضاي اذتيبضات ٍ هسئَليت ّبي شيل هي ثبضس

 ًوبيٌسگي لبًًَي زض هطاجـ ضسوي ٍ ًْبزّب ٍ زض ثطاثط اضربظ حميمي ٍ حمَلي؛ .1

 استرسام ٍ فعل ٍ ًػت وبضوٌبى زض حسٍز ضَاثظ ٍ هػَثبت ٍ ثب تػَيت ّيأت هسيطُ؛ .2

 ًگْساضي زاضايي، اهَال، حسبة ّب، اسٌبز ٍ زفبتط؛ .3

ِ غَضت هَضزي يب همغقي اظ جبًت ّيأت هسيطُ ثِ ٍي تفَيض ضسُ ثبضس؛ .4  افوبل اذتيبضاتي وِ ث

  "فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"اضائِ پيطٌْبزّبي الظم زض ظهيٌِ گستطش، ثْجَز ٍ ّوبٌّگي زض فقبليت ّبي  .5

 ثِ ّيأت هسيطُ جْت اضائِ ثِ هجوـ فوَهي؛



 تْيِ پيص ًَيس تطاظًبهِ، ثَزجِ، ذظ هطي ٍ گعاضش سبليبًِ جْت ثطضسي ّيأت هسيطُ ٍ اضسبل ثِ هجوـ فوَهي؛ .6

ِ ّبي هَضز لعٍم جْت عطح ٍ تػوين گيطي زض ّيأت هسيطُ؛ .7  تْيِ پيص ًَيس آئيي ًبه

 ًؾبضت ٍ ايجبز ّوبٌّگي زض فقبليت ضقت، ًوبيٌسگي ّب ٍ زفبتط؛ .8

 پيطٌْبز ثطگعاضي جلسِ هجوـ فوَهي فَق القبزُ ثب شوط فلل هَجِ ثطاي تػَيت ثِ ّيأت هسيطُ؛ .9

 .اًجبم سبيط ٍؽبيف ٍ اذتيبضاتي وِ عجك اسبسٌبهِ ٍ لَاًيي ٍ همطضات هطثَعِ ثِ هسيطفبهل هحَل ضسُ يب ثطَز .10

 33ماده 

ِ ٍسيلِ ّيأت هسيطُ تقييي هي ضَز  .حمَق ٍ هعايبي هسيطفبهل ث

 .زضغَضتي وِ هسيطفبهل اظ افضبي ّيأت هسيطُ ًجبضس ثسٍى زاضتي حك ضأي هي تَاًس زض جلسبت ّيأت هسيطُ ضطوت ًوبيس

 34ماده 

هست هأهَضيت هسيطفبهل اظ هست هأهَضيت ّيأت هسيطُ تجبٍظ ًرَاّس وطز ٍ تغييط يب تجسيس اًتربة اٍ ًيع ثالهبًـ است 

ِ ّط غَضت هسيطفبهل زض غَضت اًمضبء هست هأهَضيت هَؽف است تب تقييي جبًطيي، ٍؽبيف هحَلِ ضا اًجبم زّس  .ث

 :بودجه و مواد متفرقه- فصل سوم

 35ماده 

 :اظ عطيك شيل تأهيي هي ضَز" فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"ثَزجِ 

............................... 

 36ماده 

ِ ّبي   هبُ پس اظ پبيبى  (2)زض زفبتط لبًًَي ثجت ٍ ضطح ثيالى آى، حساوثط تب زٍ" فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"زضآهس ٍ ّعيٌ

 .ّط سبل هبلي ثِ هطاجـ شي ضثظ اضائِ ذَاّس ضس

ّيأت هسيطُ هىلف است وليِ زضآهسّبي حبغلِ سبالًِ ضا هغبثك اسبسٌبهِ غطف اّساف ٍ ٍؽبيف ًوبيس ٍ چٌبًچِ - 1تجػطُ

ِ ّبي  ، "فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"، هَجَز است زض حسبة هرػَغي ثٌبم "فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"ٍجَّي هبظاز ثط ّعيٌ

 .ًعز يىي اظ ثبًه ّبي ضسوي ايطاى ًگْساضي ًوبيس

  هبُ ذتن هي ضَز ....... هٌغجك ثب سبل ضوسي ثَزُ ٍ ّوَاضُ ثِ پبيبى " فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"سبل هبلي - 2تجػطُ

 . ثِ استثٌبء سبل هبلي اٍل وِ اظ ثسٍ تأسيس لغبيت اسفٌسهبُ ّوبى سبل ذَاّس ثَز



 .ثب اهضبي هسيطفبهل غَضت هي پصيطز" فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"هىبتجبت ضسوي - 3تجػطُ

 .وليِ هساضن، پطًٍسُ ّب ٍ هىبتجبت زض زفتط هطوعي ًگْساضي هي ضَز- 4تجػطُ

هػَثبت ٍ غَضتجلسبت ّيأت هسيطُ زض زفبتط هرػَغي ثِ تطتيت تبضيد، ثجت ٍ ثِ اهضبي افضبي شيطثظ ذَاّس - 5تجػطُ

 .ضسيس

 37ماده 

ّيأت هسيطُ هىلف است ّطگًَِ تغييط يب اغالح اسبسٌبهِ ضا ثِ هطجـ غبزضوٌٌسُ پطٍاًِ فقبليت افالم ًوبيس ٍ زض غَضت 

هَافمت هطجـ غسٍض پطٍاًِ ثِ تػَيت هجوـ فوَهي ضسبًسُ ٍ ًتيجِ آى ضا ثطاي اًجبم تططيفبت ازاضي ثجت، ثِ هطجـ 

 .غسٍض پطٍاًِ افالم ًوبيس

 38ماده 

ٍ تغييطات ثقسي آى ضا ثِ هطجـ غبزضوٌٌسُ پطٍاًِ فقبليت افالم " فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"ّيأت هسيطُ هىلف است هحل 

 .ًوبيس

 39ماده 

زاضاي سطثطي، هْط ٍ يب آضم هرػَظ ذَاّس ثَز وِ هتي آى ثب تػَيت ّيأت هسيطُ ٍ ثطاثط " فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"

 ّيأت هسيطُ هىلف است ًوًَِ سطثطي، هْط ٍ آضم تْيِ ضسُ ضا ثِ هطجـ غبزضوٌٌسُ پطٍاًِ فقبليت . همطضات تْيِ ذَاّس ضس

 .ٍ ثجت ضطوت ّب اضسبل ًوبيس

 .ّيأت هسيطُ زض حفؼ ٍ حطاست اظ هْط ٍ آضم هسئَليت لبًًَي زاضز: تجػطُ

 40ماده 

ِ فٌَاى ّيأت تػفيِ 3هجوـ فوَهي فَق القبزُ حسالل ، "فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"زض غَضت اًحالل : اًحالل  ًفط ضا ث

اًتربة ٍ ايي ّيأت هَؽف ذَاّس ثَز پس اظ ضسيسگي ثِ حسبة ّب ٍ تػفيِ ثسّي ّب ٍ ٍغَل هغبلجبت ثبليوبًسُ ٍ تقييي 

.  ضا ثِ تػَيت هجوـ فوَهي فَق القبزُ ثطسبًس"فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"زاضايي هسلن افن اظ هٌمَل ٍ غيطهٌمَل، زاضايي 

 .ّيأت هصوَض هَؽف است ًتيجِ ضا ثِ هطجـ غبزض وٌٌسُ پطٍاًِ فقبليت اضائِ ًوبيس

، ضا پس اظ اًحالل وِ ثب ًؾبضت هطجـ "فٌَاى سبظهبى هطزم ًْبز"هجوـ فوَهي فَق القبزُ هَؽف است زاضايي : 1تجػطُ

 .غسٍض پطٍاًِ ثِ يىي اظ سبظهبى ّبي هطزم ًْبز ثب هَضَؿ فقبليت هطبثِ تقييي هي گطزز، ٍاگصاض ًوبيس

 .تػفيِ اهَض هطثَط ثط عجك هفبز اسبسٌبهِ ٍ لَاًيي هَضَفِ غَضت ذَاّس پصيطفت: 2تجػطُ



ِ فٌَاى هسيط تػفيِ اًتربة هي ًوبيس: 3تجػطُ  .ّيأت تػفيِ اظ ثيي ذَز، يه ًفط ضا ث

 .هسيط تػفيِ هَؽف است يه ًسرِ اظ گعاضش ضا ثِ هطجـ غسٍض پطٍاًِ ٍ ثجت ضطوت ّب اضائِ ًوبيس: 4تجػطُ

 41ماده 

فٌَاى "چٌبًچِ فقبليت ّبي هٌسضج زض اّساف ايي اسبسٌبهِ ًيبظهٌس وست هجَظ ذبظ اظ سبيط زستگبُ ّبي زٍلتي ثبضس، 

 .، هَؽف است ًسجت ثِ وست هجَظ هَضزًؾط السام ًوبيس"سبظهبى هطزم ًْبز

 42ماده 

 هَاضزي وِ زض ايي اسبسٌبهِ پيص ثيٌي ًطسُ است ثط اسبس آئيي ًبهِ شيطثظ تأسيس ٍ فقبليت سبظهبى ّبي هطزم ًْبز 

 .ٍ فوَهبت لبًَى تجبضت فول ذَاّس ضس

 43ماده 

 هجوـ فوَهي هؤسس ..............................  تجػطُ زض ًطست هَضخ 35 هبزُ ٍ 43 فػل ٍ 3ايي اسبسٌبهِ هطتول ثط 

 .ثِ تػَيت ضسيس

 


