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زضضاستبي اخطاي تػَيت ًبهِ ضوبضُ /27862ت ُ 31281هَضخ ّ 84/5/8يبت ٍظيطاى (آئيي ًبهِ اخطايي

تبسيس ٍ ـعبليت سبظهبًْبي ؼيطزٍلتي)  ،زستَض العول ًحَُ ثطگعاضي هدبهع عوَهي سبظهبًْبي هطزم ًْبز
ثططح ظيط اثالغ هي گطزز:
ماده یل  :تؼاریف :

 .1هدبهع عوَهي وِ زض اسبسٌبهِ سبظهبًْبي هطزم ًْبز پيص ثيٌي ضسُ است  ،ضبهل خلسبتي است
وِ ثب حؿَض اعؿبء يب ّيبت اهٌبي ايي تطكىل ّكب  ،ثكِ هٌظكَض تجكبزن ًظكط ٍ اتركبش تػكوين زض
ذػَظ اهَض اخطايي ٍ هبلي تطىل ٍ ّوچٌيي اًتربة هسيطاى ٍ ثبظضسيي ٍ سبيط اهَض هحكَن
زض اسبسٌبهِ ثطگعاض هي ضَز  .هدوع عوَهي  ،عبلي تطيي ضوي سبظهبًْبي هكطزم ًْكبز اسكت ٍ
سبيط اضوبى تطىل اظلجيل ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسكيي  ،هَخَزيكت ٍ ضسكويت ذكَز ضا اظ هدوكع
عوَهي هي گيطًس.
 .2هدبهع عوَهي تطىل ّبي عؿَپصيط "هدوع عوَهي اعؿكب" ٍ هدكبهع عوكَهي تطكىل ّكبي
ّيبت اهٌبيي "هدوع عوَهي اهٌب" ًبهيسُ هي ضَز.
 .3اًكَا هدككبهع عوكَهي  ،غككالحيت هدككبهع ٍ ًحكَُ ثطگككعاضي آًْككب  ،زض اسبسكٌبهِ تطككىل ّككب
پيص ثيٌي هي ضَز ٍ ّيكبت هكسيطُ هَ كؿ اسكت الكساهبت اظم ضا خْكت ثطگكعاضي هدكبهع
عوَهي  ،قجك ضًٍس پيص ثيٌي ضسُ زض اسبسٌبهِ ٍ همطضات ايي زستَضالعول اًدبم زّس .
 .4اتركبش تػككوين زض هدكبهع عوككَهي  ،اظقطيككك ضاي گيكطي اظ اعؿككبي حبؾككط زض خلسككِ اًدككبم
هي ضَز ٍهَؾَعبتي وِ ثِ تػَيت هدوع عوكَهي هكي ضسكس  ،ثكطاي اعؿكب ّ ،يكبت هكسيطُ ،
ثبظضسيي ٍ هسيطعبهل تطىل اظم ااخطاست.
 .5اعوبن ّطگًَِ تؽييطات  ،تدسيس ًظط ٍ يب اثككبن هػكَثبت هدكبهع عوكَهي  ،غكطـب اظ قطيكك
ثطگعاضي هدوع عوَهي ٍ اذص هػَثِ اظ هدوع اهىبًپصيط است .
 .6سبظهبًْبي هطزم ًْبز وِ زضايي زستَض العول ثكَض اذتػبضي " تطىل" ًبهيسُ هي ضًَس ضبهل
تطىلْبيي است وِ ثِ استٌبز تػكَيت ًبهكِ ضكوبضُ /27862ت ُ 31281هكَضخ ّ 84/5/8يكبت
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ٍظيطاى (آئيي ًبهِ اخطايي تبسيس ٍ ـعبليت سكبظهبًْبي ؼيطزٍلتكي ) ،پطٍاًكِ ـعبليكت زضيبـكت
ًوَزُ ٍضرػيت حمَلي آًْب ثِ ثجت ضسيسُ است ٍيب هتمبؾي زضيبـت پطٍاًِ ٍ ثجكت ثطاسكب
تػَيت ًبهِ هصوَض ّستٌس .
ماده  : 2انواع مجامغ ػمومی سازمانهای مردم نهاد

 - 1هدوع عوَهي هؤسسيي.
 - 2هدوع عوَهي عبزي ؛(هدوع عوَهي عبزي سبليبًِ  ،هدوع عوَهي عبزي ثكَض ـَق العبزُ ).
 - 3هدوع عوَهي ـَقالعبزُ.

ماده  : 3مجمغ ػمومی موسسین :
هدوع عوَهي هَسسيي ضبهل خلسبتي است وِ اعؿبي ّيبت هَسس  ،زض ثسٍ تبسكيس تطكىل ثطگكعاض
هي وٌٌس .زضغَضتدلسبت هدوع عوَهي هَسسكيي ٍسكبيط غَضتدلسكبت ّيكبت هَسكس ً ،كبم تطكىل
ثبپسًَس "زضضطؾ تبسيس" زضج هي ضَز.
 ٍ .3.1بيؿ هدوع عوَهي هَسسيي  ،قجك هفبزاسبسٌبهِ هػَة تطىل است ٍ هي تَاًس ضكبهل هكَاضز
ظيط ثبضس :

 ضسيسگي ثِ گعاضش هؤسسيي ٍ تػَيت آى .
 تعييي ًبم تطىل .

 تػَيت قطح اسبسٌبهِ ٍ زض غَضت لعٍم اغالح آى.
 اًتربة اٍليي هسيطاى ٍ ثبظضسبى .

 تعييي ضٍظًبهِ وثيطااًتطبض خْت زضج آگْي ّب.
 .3.2حسًػبة اظم خْت ثطگعاضي هدوع عوَهي هَسسيي ثططح ظيط هي ثبضس :
زض هدوع عوَهي هؤسسكيي ًَثكت اٍن  ،حؿكَض حكسالل ًػكؿ ثعكالٍُ يكه اعؿكبي ّيكبت هَسكس
ؾطٍضي است .اگط زض ًَثت اٍن اوثطيكت هكصوَض حبغكل ًطكس  ،زضًَثكت زٍم ًٍَثكت سكَم حؿكَض
حسالل يه سَم هَسسيي العاهي است .
 .3.3اتربش تػويوبت زض هدوع عوَهي هَسسيي  ،ثب اوثطيت زٍسَم آضاي حبؾطيي اًدبم هي ضَز.
 .3.4زض غَضتيىِ زض هدوع عوَهي هَسسيي (ًَثت سَم)  ،يكه سكَم اوثطيكت اظم حبؾكط ًطكسًس ،
هؤسسيي عسم تبسيس تطىل ضا اعالم هيزاضًس ٍ تبسيس تطىل هٌتفي هي گطزز.
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 .3.5پس اظ ثجت ضرػيت حمَلي تطىل ّ ،يبت هَسس ٍ هدوع عوَهي هَسسيي  ،زاضاي ّيچگًَكِ
هسئَليت اخطايي  ،سيبستگصاضي يب تػوين گيطي ًرَاٌّس ثَز ٍ اهَض هطثَـ ثِ سيبستگصاضيْبي تطىل
 ،اظقطيك ثطگعاضي هدبهع عوَهي عبزي ٍ هدوع عوَهي ـَق العبزُ اًدبم ذَاّس ضس ٍ اهَض اخطايكي
ًيع ثطعْسُ ّيبت هسيطُ ٍثبظضسيي هي ثبضس .

ماده  : 4مجمغ ػمومی ػادی (مجمغ ػمومی ػادی سالیانه ،مجمغ ػمومی ػادی تطورفوق الؼاده) :

هدوع عوَهي عبزي يب هدوع عوَهي عبزي سبليبًِ  ،هي ثبيست حسالل سبلي يه ثبض  ،قجكك هَعكس
همطض زض اسبسٌبهِ هػَة تطىل ثطگعاض ضَز  .ظهبى ثطگعاضي هدوع عوَهي سبليبًِ  ،ثبيس زض اسبسكٌبهِ
تطىل تعييي ضَز.
 ٍ .4.1بيؿ ٍ غالحيت "هدوع عوَهي عبزي " قجك هفبز اسبسٌبهِ هػَة تطىل است ٍ هي تَاًكس
ضبهل هَاضز ظيط ثبضس :

 استوب گعاضش ّيبت هسيطُ .
 استوب گعاضش ثبظض

.

 استوب گعاضش هبلي  ،ضسيسگي ثِ ٍؾعيت حسبثْب ٍ اتربش تػوين زضايٌرػَظ .
 تػَيت ثيالى هبلي يب تطاظًبهِ سبليبًِ تطىل .
 تػَيت ثَزخِ سبن آيٌسُ .

 تعييي ذف هطي ٍ تػَيت ثطًبهِ ّبي آتي تطىل .

 اًتربة اعؿبي اغلي ٍ علي الجسن ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي.
 ععن اعؿبي اغلي ٍ علي الجسن ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي ٍ اًتربة خبيگعيي آًْب .
 ثطضسي ٍ تػَيت پيطٌْبزات ّيبت هسيطُ .
 ثطضسي گعاضش ٍ پيطٌْبزات هسيطعبهل .

 قطح ٍ تػَيت همطضات  ،زستَضالعول ٍآئيي ًبهِ ّبي زاذلي تطىل .
 پصيطش ٍ يب لؽَ عؿَيت اعؿب يب اهٌبي خسيس .
 تعييي حك عؿَيت سبليبًِ .

 تػَيت آييي ًبهِ ّبي زاذلي ٍ هبلي ٍ تعييي هيعاى حمَق ٍ هعايبي هسيطعبهل ٍ وبضوٌبى.
 تعييي ضٍظًبهِ وثيطااًتطبض خْت زضج آگْي ٍ زعَتٌبهِ ّبي تطىل .

 .4.2خلسبت "هدوكع عوكَهي عكبزي " زض ًَثكت اٍن ثكب حؿكَض ًػكؿ ثعكالٍُ يكه اعؿكبي زاضاي
حك ضاي (اعؿبي اغلي) ضسيوت زاضتِ ٍ زض ًَثت زٍم ثب حؿَض ّطتعساز اظ اعؿب  ،ضسويت هي يبثس.
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 .4.3اتربش تػوين ٍ هػَثبت "هدوع عوَهي عبزي" ثب اوثطيت ًػؿ ثعالٍُ يه حبؾطيي زضخلسِ
هدوع عوَهي  ،اًدبم هي ضَز ٍ ضسويت هي يبثس .
 .4.4زضغَضتيىِ هدوع عوَهي عبزي سبليبًِ  ،زضهَعس همطضزضاسبسٌبهِ تطىيل ًطكَز ٍ يكبزض ضكطايف
ذككبظ  ،ثطگككعاضي هدوككع عوككَهي عككبزي عككالٍُ ثككط هَعككس همككطض زضاسبسككٌبهِ هككَضز ًيككبظ ثبضككس ،
"هدوع عوَهي عبزي ثكَضـَق العبزُ" ثب زضذَاست ّيبت هكسيطُ  ،ثبظضسكيي ٍ يكب يكه پكٌدن اعؿكب
تطىيل هي گطزز .وليِ ٍ بيؿ ٍ اذتيبضات هدوع عوَهي عكبزي  ،اظ قطيكك "هدوكع عوكَهي عكبزي
ثكَض ـَق العبزُ" ًيع لبثل قطح ٍ تػَيت است ٍ همطضات آًْب يىسبى هي ثبضس .
ماده  : 5مجمغ ػمومی فوق الؼاده :

هدوع عوَهي ـَق العبزُ حست ًيبظ تطكىل ٍ ثٌبثكِ زضذَاسكت اعؿكبء ّ ،يكبت اهٌكب ّ ،يكبت هكسيطُ ٍ
ثبظضسيي ثطگعاض هي گطزز.
ٍ بيؿ هدوع عوَهي ـَق العبزُ  ،قجك هفبز اسبسٌبهِ هػَة تطىل است ٍ هكي تَاًكس ضكبهل هكَاضز
ظيط ثبضس :
 تؽييط هَاز اسبسٌبهِ (.تؽييطًبم  ،تؽييط ًطبًي هحل ـعبليت  ،توسيس هست ـعبليت  ،تؽييكط ضٍظًبهكِ
وثيطااًتطككبض  ،اـككعايص يككب وككبّص سككطهبيِ  ،تؽييطتعككساز اعؿككبي ّيككبت هككسيطُ  ،ثبظضسككيي ،
ّيبت اهٌبء ٍ)...
 تػَيت قطح خسيس اسبسٌبهِ

 اتربش تػوين زضذػَظ اًحالن تطىل .

 تعييي ّيبت تػفيِ زضغَضت تػَيت اًحالن تطىل .
 تعييي تىليؿ اهَان ٍ زاضائيْبي تطىل زض غَضت تػَيت اًحالن .
 ايدبزّطگًَِ تؽييطات زض هبّيت ٍ اّساؾ تطىل .

تجػطُ يه  :خلسبت "هدوع عوَهي ـَق العبزُ " زض ًَثت اٍن ثب حؿَض ًػؿ ثعكالٍُ يكه اعؿكبي
زاضاي حك ضاي ضسيوت زاضز ٍزض ًَثت زٍم ثب حؿَض حسالل يكه سكَم اظ اعؿكبي زاضاي حكك ضاي
ضسويت پيسا هي وٌس .تعييي حسًػبة ثيطتط ثكطاي ثطگكعاضي هدوكع عوكَهي ـكَق العكبزُ زضاسبسكٌبهِ
تطىل ثالهبًع است.
تجػطُ  : 2هػَثبت "هدوع عوَهي ـَق العبزُ " ثب اوثطيكت زٍسكَم آضاي حبؾكطيي زضخلسكِ هدوكع
هعتجطذَاّسثَز ٍ ضسويت هي يبثس .
ماده  : 6رونذ ترگساری مجامغ ػمومی سازمانهای مردم نهاد
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ضًٍس ثطگعاضي هدوع عوَهي عبزي سبليبًِ  ،هدوع عوَهي عكبزي ثككَض ـكَق العكبزُ  ،هدوكع عوكَهي
ـَق العبزُ  ،ثططح ظيط است :
ّ .1يبت هسيطُ يب ثبظضسيي ٍيب اعؿبي تطىل  ،ثِ تطتيت هطاخع غكالحيت زاض خْكت زعكَت ثكِ هدوكع
عوَهي ّستٌس ٍ زضغَضت عسم السام ّطيه اظهطاخع هصوَض  ،هطخع ثعسي هَ ؿ است قجكك ضًٍكس
پيص ثيٌي ضسُ زضاسبسٌبهِ  ،الساهبت اظم ضا خْت ثطگعاضي هدوع عوَهي ثعول آٍضز.
 .2همسهبت ٍتططيفبت زعَت ثِ خلسِ هدبهع عوَهي  ،ثسٍا تَسف ّيكبت هكسيطُ اًدكبم هكي ضكَز  .اگكط
ّيبت هسيطُ اظ ثطگعاضي هدوع عوَهي اهتٌب وٌس  ،ثبظض

تطىل هَ ؿ است  ،ثطگعاضي هدوكع ضا

اظّيبت هسيطُ ذَاستبض ضَز ٍ ّيبت هسيطُ هي ثبيست حساوثط طؾ هست يه هكبُ الكساهبت اظم ضا
ثطاي ثطگعاضي خلسِ هدوع عوَهي ثعول آٍضز  .زضغَضت عسم السام ّيبت هسيطُ  ،ثبظض

هي تَاًس

ضاسب ًسجت ثِ زعَت اظ اعؿب ٍ ثطگعاضي هدوع عوَهي السام ًوبيس.
 .3زضغَضتيىِ ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي تطىل  ،اظ ثطگعاضي هدوع عوكَهي ذكَززاضي ًوبيٌكس،يه پكٌدن
اعؿب يب ّيبت اهٌبي تطىل هي تَاًٌس ثطگعاضي هدوع عوَهي ضا ثػكَضت وتجكي اظ ّيكبت هكسيطُ ٍ
ثبظضسيي زضذَاست ًوبيٌس ّ .يبت هسيطُ هي ثبيست حساوثط كطؾ هكست يكه هكبُ الكساهبت اظم ضا
ثطاي ثطگعاضي خلسِ هدوع عوَهي ثعول آٍضز  .زضغَضت عسم السام اظسَي ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي
 ،اعؿبي تطىل هي تَاًٌس ضاسب ًسجت ثِ زعَت اظ اعؿب ٍ ثطگعاضي هدوع عوَهي السام ًوبيس.
 .4زضوليِ هَاضز ـَق  ،ضًٍس زعَت ثِ خلسِ هدوع عوَهي ثبيس قجك اسبسٌبهِ هػَة اًدبم ضَز.
ماده  : 7درشرایط زیر ترگساری مجمغ ػمومی دردستورمار هیات مذیره تشنل قرار می گیرد :

 .1زض هَعس همطض زض اسبسٌبهِ  ،هي ثبيست هدوع عوَهي عبزي سبليبًِ ثطگعاض ضَز.
 .2لجل اظ اًمؿبء هست تػسي اعؿبي ّيأت هسيطُ ٍ ثبظضسبى ّ ،يبت هسيطُ هَ ؿ است تب ًسجت ثِ
ثطگعاضي هدوع عوَهي ثب زستَضخلسِ اًتربة ّيبت هكسيطُ ٍ ثبظضسكيي الكسام وٌكس .زضايكي ظهيٌكِ
ّيبت هسيطُ هَ ؿ است ،حسالل يه هكبُ لجكل اظ پبيكبى تػكسي ذكَز  ،الكساهبت اظم ضا خْكت
ثطگعاضي هدوع عوَهي قجك اسبسٌبهِ ثعول آٍضز.
 .3لجل اظ پبيبى هست ـعبليت تطىل( ،زض غَضتي وِ هست ـعبليت زض اسبسٌبهِ هحسٍز ثبضس).
 .4زض غَضتي وِ زض يىي اظ هدبهع عوَهي ٍ يب ثِ استٌبز لكَاًيي ٍ همكطضات شيكطثف  ،تطكىيل هدوكع
عوَهي زيگطي تىليؿ ضسُ ثبضس  ،هي ثبيسكت حسكت هكَضز ًسكجت ثكِ ثطگكعاضي هدوكع عوكَهي
السام ضَز.
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 .5ثٌبثِ زضذَاست اوثطيت اعؿبي ّيبت هسيطُ  ،ثبظض

ٍ يب يه پٌدن اعؿب يب ّيبت اهٌكبي تطكىل،

ثطگعاضي هدوع عوَهي زض زستَضوبض لطاض هي گيطز .
 .6زضغَضت استعفبي زستِ خوعي يب استعفبي اوثطيت اعؿبي ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي .
 .7زضغَضتي وِ ثِ علت اسكتعفبء ،ـكَت يكب هوٌَعيكت لكبًًَي ـعبليكت اعؿكبي اغكلي ّيكبت هكسيطُ
ٍثبظضسيي ٍ ،عليطؼن خبيگعيٌي اعؿبي علي الجكسن  ،اوثطيكت اظم ثكطاي تطكىيل خلسكبت ّيكبت
هسيطُ ٍيب ـعبليت ثبظض

 ،قجك اسبسٌبهِ هيسط ًجبضس  ،ثطگعاضي هدوع عوَهي عبزي ثكَضـكَق العكبزُ

ثب زستَض خلسِ "تطهين ّيبت هسيطُ يب ثبظضسيي" زض زستَضوبض لطاض هي گيطز  .زضايٌگًَكِ خلسكبت
اًتربة اعؿبي ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي  ،غطـب ثِ تعساز هَضزًيبظ خْت تطهين ،اًدبم ذَاّس ضس.
 .8زضغَضت زضذَاست هطخع غسٍض پطٍاًِ ـعبليت تطكىل  .هطخكع غكسٍض پطٍاًكِ ـعبليكت تطكىل ،
زضغَضت اقال اظ عسم ضعبيت لَاًيي ٍ همطضات خبضي وطكَض ٍ يكب عكسم اخكطاي هفكبز اسبسكٌبهِ
هػَة تطىل  ،هي تَاًس زضذَاست ثطگعاضي هدوع عوَهي ضا ثِ ّيكبت هكسيطُ ٍ ثبظضسكيي اضائكِ
ًوبيسّ .يبت هسيطُ هي ثبيست حساوثط طؾ هست يه هبُ اظ تكبضيد زضيبـكت زضذَاسكت هطخكع
غسٍض پطٍاًِ ـعبليت  ،الساهبت اظم ضا ثطاي ثطگعاضي خلسِ هدوع عوَهي ثعول آٍضز .
ماده  : 8اقذامات الزم جهت ترگساری "مجمغ ػمومی ػادی" " ،مجمغ ػمومی ػادی تطور
فوق الؼاده" و "مجمغ ػمومی فوق الؼاده" ته ترتیة شامل موارد ریل است :

 .1ثطگعاضي هدوع عوَهي ثبيس زضخلسِ ّيبت هسيطُ تطىل هكطح ٍ ظهبى ٍ هحل ثطگكعاضي آى
ثِ تػَيت ثطسس .
ّ .2يبت هسيطُ ثبيس هسيطعبهل يب يه ًفط ضا ثعٌَاى ًوبيٌسُ تبم ااذتيبض  ،خْت ثطگكعاضي هدوكع
عوَهي ٍ اخطاي ٍ بيؿ هحَلِ  ،تعييي ًوبيس ً .وبيٌسُ هصوَض الساهبت اظم ضا قجك اسبسكٌبهِ
هػَة تطىل ٍ ّوچٌيي هَاضز ظيط خْت ثطگعاضي هدوع عوَهي ضا ثعول هي آٍضز .
 .3اًتطبض آگْي زعَت ثِ هدوع عوكَهي زض ضٍظًبهكِ وثيطااًتطكبض ٍ اضسكبن زعَتٌبهكِ وتجكي ثكِ

آزض اعؿب يب ّيبت اهٌبي تطىل (.آگْي زعَت ثِ هدوكع عوكَهي ثبيكس قجكك ضٍش تعيكيي
ضسُ زضاسبسٌبهِ تطىل اًدبم ضسُ ٍ اسٌبز آى ًعز هطخع زعَت وٌٌسُ ًگْساضي ضَز).
 .4زضغَضتيىِ تعساز اعؿكبي تطكىل ثكيص اظ ً 100فكط ثبضكس ،زضج آگْكي زعكَت زض ضٍظًبهكِ
وثيطااًتطبض العاهي است.
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 .5زستَضخلسِ هدوع عوَهي تَسف هطخع زعَت وٌٌسُ ٍ قجك اسبسٌبهِ هػَة تٌظين هي ضكَز
ٍ زض خلسِ هدوع عوَهي  ،غطـب زستَض خلسِ اي وِ زضهتي آگْي زعَت ثِ هدوكع عوكَهي
ليس ضسُ است  ،اخطا ذَاّسضس.
 .6زضغَضتيىِ زستَض خلسِ هدوع عوَهي ضبهل "اسكتوب گكعاضش ّيكبت هكسيطُ ٍ ثبظضسكيي ٍ
تػككَيت تطاظًبهككِ" ثبضككس ّ ،يككبت هككسيطُ تطككىل هَ ككؿ اسككت تككب يككه ًسككرِ اظ گككعاضش
عولىطزّيبت هسيطُ ،گعاضش ثبظضسيي ،گعاضش هبلي  ،تطاظًبهِ ٍ سبيط اسٌبز هَضزًيبظ ضا آهبزُ
اعؿبي زاضاي حك ضاي  ،لطاضزّس .

ٍ لجل اظ ثطگعاضي هدوع عوَهي زض زستط

 .7اگطزستَضخلسِ هدوع عوَهي "تػَيت تطاظًبهِ" ثبضس  ،هي ثبيست غحت اقالعبت تطاظًبهِ
 ،لجال ثِ تبئيس ثبظض

اغلي تطىل ضسيسُ ثبضس.

 .8اگط زستَض خلسِ " تؽييط هَازي اظ اسبسٌبهِ تطىل " ثبضس  ،هي ثبيست تؽييطات هسًظط لجال ثِ
تبئيس هطخع غسٍض پطٍاًِ ـعبليت ضسيسُ ٍ ًسرِ اي اظ تؽييطات ثطاي اقال اعؿب تْيِ ٍ تَظيكع
ضَز.
.
 .9اگط زستَضخلسِ هدوع عوَهي " اذطاج عؿَ يب ععن هكسيطاى ٍ ثبظضسكيي" ثبضكس ،ايكي اـكطاز
هيتَاًٌس ثب حك ضأي زض خلسِ هدوع عوَهي ضطوت وٌٌس.
 .10زضغَضتيىِ زستَضخلسِ هدوع عوَهي " ععن وليِ اعؿبي ّيبت هكسيطُ ٍ ثبظضسكيي" ثبضكس ،
هي ثبيست "اًتربة ّيبت هكسيطُ ٍ ثبظضسكيي خسيكس" ًيكع زضزستَضخلسكِ پكيص ثيٌكي ضكسُ ٍ
زضغَضت تػَيت ععن هسيطاى ٍ ثبظضسبى سبثك ً ،سجت ثكِ اًتركبة ّيكبت هكسيطُ ٍ ثبظضسكيي
خسيس ،زضّوبى خلسِ السام ضَز.
ّ .11طيه اظ اعؿبي تطىل هيتَاًس لجل اظ زضج آگْي زعَت ثكِ هدوكع عوكَهي ،هَؾكَعبت
هسًظط ضا خْت زضج زض زستَض خلسِ ،ثِ همبم زعَت وٌٌسُ پيطٌْبز زّس .
 .12زضغَضت عسم اخكطاي ّطيكه اظ ثٌكسّبي زسكتَض خلسكِ  ،هكي ثبيسكت ثكب تػكَيت اوثطيكت
حبؾطيي  ،اظ اخطاي آى اعالم اًػطاؾ گطزيسُ ٍ يب اخطاي آى ثِ هدوع عوَهي آيٌسُ هَوَن
ضسُ ٍ هَؾَ زض غَضتدلسِ هدوع عوَهي ليس ضَز.
 .13ـْطست اعؿبي تطىل ثطاي ضطوت زض خلسِ هدوع عوَهي تَسف ّيبت هسيطُ تْيِ ٍ ثِ تبئيس
ثبظضسيي ذَاّس ضسيس.
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 .15اعؿبي تطىل ثطاي حؿَض زض هدوع عوَهي ٍاذص ثطگِ ضاي  ،ثبيس زاضاي وبضت عؿَيت ٍ
يب هساضوي ثبضٌس وِ عؿَيت آًْب ضا اثجبت وٌس .زضغكَضتيىِ ثكطاي اعؿكبء وكبضت عؿكَيت
غبزضًطسُ ثبضسً ،وبيٌسُ ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي تطىل  ،اغكبلت عؿكَيت حبؾكطيي ضا تبئيكس
هي وٌٌس.
ّ .16ط يه اظ اعؿبي تطىل هي تَاًٌس ثباضائِ ٍوبلتٌبهِ زض زـبتط اسكٌبز ضسكوي  ،اسكتفبزُ اظ حكك
حؿَض زضهدوع عوَهي ٍ حك ضاي ذَز ضا  ،ثِ يه ًفط ًوبيٌسُ تبم ااذتيبض  ،اظ هيبى اعؿبء ٍ
يب ذبضج اظ آى ٍاگصاض وٌٌس .حؿَضٍويل يب ًوبيٌكسُ لكبًًَي اعؿكب  ،ثكِ ضكطـ اضائكِ هكسضن
ٍوبلت يب ًوبيٌسگي  ،ثِ هٌعلِ حؿَض عؿَ زض هدوع هي ثبضس ٍ ّوَاضُ يىي اظ آًْب هي تَاًس
زض خلسِ ضطوت وٌس.
ّ .17طوسام اظ اعؿب هي تَاًٌس حساوثط ًوبيٌسگي ً 2فكط اظ اعؿكب ضا ثباضائكِ ٍوبلتٌبهكِ زـكبتط اسكٌبز
ضسوي زاضتِ ثبضٌس.
 .18اگط اسبسٌبهِ تطىل ً ،حَُ تفَيؽ حك ضاي ٍ ًَ ،وبلتٌبهِ ٍ هيعاى آى ضا هطرع وطزُ ثبضس
 ،ضًٍس تعييي ضسُ زض اسبسٌبهِ زض ثطگعاضي هدوع عوَهي  ،هالن عول لطاض هي گيطز.
ٍ .19وبلت ٍ ًوبيٌسگي زض هدوكع عوكَهي  ،هكلكك ٍ تكبمااذتيكبض ثكَزُ ٍ عؿكَ ٍوبلكت زٌّكسُ
ًوي تَاًس ًسجت ثِ تػويوبت اتربش ضسُ اظ سَي ًوبيٌسُ ذكَز اعتكطاؼ ًوبيكس .زضّطغكَضت
تػوين ٍ ضاي ًوبيٌسُ ،تػوين ٍ ضاي عؿَ  ،هحسَة هي ضَز.
 .20زضغَضت حؿَض ّطيه اظ اعؿب زض خلسِ هدوع عوَهي ً،وبيٌسُ يكب ٍويكل ٍي ًوكي تَاًكس
زضخلسِ هدوع ٍاضز ضَز.
 .21حؿَض ًوبيٌسگبى اضربظ حمَلي ٍ ضعت تطىل زض هدبهع عوَهي  ،هستلعم اضائِ هعطـيًبهِ
وتجكي اظ سككَي ّيككأت هككسيطُ اي اسكت وككِ ًوبيٌككسُ ضا تعيككيي ٍ اعكعام ًوككَزُ اسككت  .زضـككطم
ًوبيٌسگي ٍ يب هعطـيًبهِ غبزضُ ثطاي حؿَض زضهدبهع عوَهي  ،هي ثبيست ًبم ٍ تبضيد هدوع
عوَهي وِ ًوبيٌسُ حك حؿَض ٍ اعوبن ضأي زاضز  ،هطرع گطزز .
 .22تطىل ّبيي وِ هدبهع عوَهي آًْب ثبحؿكَض ًوبيٌكسگبى ضكعت يكب ًوبيٌكسُ اضكربظ حمكَلي
ثطگعاض هي ضَز ،هي ثبيست ًحَُ اًتربة ًوبيٌسگبى ٍ ضطايف حؿَضآًْب زضهدبهع عوكَهي ضا
زض اسبسٌبهِ يب آئيي ًبهِ زاذلي پيص ثيٌي وطزُ ٍ قجك آى عول وٌٌس .
 .23زضغَضتيىِ حسًػبة اظم اظ اعؿبي تطىل  ،ضأ

سبعت همكطض ،خْكت ضكطوت زض هدوكع

عوَهي حبؾط ًطًَس ،هطخع زعَتوٌٌسُ هي تَاًس ثطگعاضي خلسكِ ضا حكسالل ثكِ هكست ًكين
سبعت ثكِ تكبذيط اًساذتكِ ٍ چٌبًچكِ هدكسزا حسًػكبة اظم خْكت ثطگكعاضي هدوكع حبغكل
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ًگطزيس ،غَضتدلسِاي هجٌي ثط "عسم ثطگعاضي هدوع عوَهي ًَثت اٍن ثِ زليل عسم حػكَن
حسًػبة اظم " تْيِ ٍ ثِ اهؿبي حبؾطيي هي ضسس.
 .24هالن تطريع تعساز اعؿبي حبؾط زض خلسبت هدبهع عوَهي  ،ـطم حؿَض ٍ ؼيبثي است وِ
اعؿبي تطىل  ،زض ثسٍ ٍضٍز ثِ خلسِ آى ضا اهؿب هي وٌٌس  .ايي ـطم ثعٌَاى سٌس ثطگكعاضي يكب
عسم ثطگعاضي هدوع عوَهي  ،خْت الساهبت ثعكسي تَسكف هطخكع زعكَت وٌٌكسُ ًگْكساضي
ذَاّس ضس .
 .25زض غَضت عسم حػَن حكس ًػكبة اظم خْكت تطكىيل هدوكع عوكَهي ًَثكت اٍن ،هطخكع
زعَت وٌٌسُ هَ ؿ است تب زض هست ظهبى همطض زضاسبسٌبهِ هػَة تطىل  ،آگْكي زعكَت
ثِ هدوع عوَهي ًَثت زٍم ضا ثب ّوبى زستَض خلسِ هٌتطط ًوبيس .
 .26زض غَضت عسم ثطگعاضي هدوع عوكَهي ًَثكت اٍن  ،هدوكع عوكَهي ًَثكت زٍم  ،زضـبغكلِ
ظهبًي وِ زض اسبسٌبهِ پيص ثيٌي ضسُ است ثطگعاض ذَاّس ضس ٍ تططيفبت هطثَـ ثِ زعكَت اظ
اعؿب  ،هدسزا قي هي ضَز.
 .27زضغَضتيىِ حسًػبة اظم خْت ثطگكعاضي هدوكع عوكَهي حبغكل ضكَز  ،ضسكويت خلسكِ
تَسف ضئيس ّيبت هسيطُ تطىل ٍ يب ًوبيٌسُ هطخع زعَتوٌٌسُ ثِ هدوع عوَهي  ،اعالم ضسُ
ٍ خلسِ اـتتبح هي ضَز.
 .28زعَت اظ ًوبيٌسُ هطخع غسٍض پطٍاًِ ـعبليت  ،خْت ًظبضت ثطضًٍس ثطگعاضي هدوكع عوكَهي
العاهي است .
ماده  : 9هیات رئیسه مجمغ ػمومی
الف  :نحوه انتخاب هثات رئیسه :

خلسبت هدوع عوَهي  ،تَسف ّيبت ضئيسِ اي وِ زض خلسِ تعييي هي ضَز هسيطيت ذَاّس ضس .پس اظ
اعالم حؿَض حسًػكبة اظم تَسكف هطخكع زعكَت وٌٌكسُ ّ ،يكبت ضئيسكِ هدوكع عوكَهي اظ هيكبى
حبؾطيي زض خلسِ اًتربة ضسُ ٍ هسيطيت خلسِ ضا ثطعْكسُ هكي گيطًكس .اعؿكبي ّيكأت ضئيسكِ هدوكع
عوَهي ،قجك تطويت ٍ تعساز پيص ثيٌي ضسُ زض اسبسٌبهِ تطىل تعييي هي ضًَس.
 .1ثطاي اًتربة اعؿبي ّيبت ضئيسكِ هدوكع عوكَهي  ،اظ حبؾكطيي زضخلسكِ خْكت حؿكَض زض
"ّيبت ضئيسِ " زعَت ثعول هي آيس ٍ اظ ثيي اـطازي وِ اعكالم آهكبزگي هكي ًوبيٌكس ّ ،يكبت
ضئيسِ هدوع تَسف اعؿبي حبؾط زض خلسِ اًتربة هي ضَز .
 .2ضئيس ّيبت هسيطُ تطىل  ،ثكِ ؼيطاظخلسكبتي وكِ زستَضخلسكِ آى ضسكيسگي ثكِ عولىكطز يكب
اًتربة ٍ ععن ّيبت هسيطُ ثبضس  ،ثعٌَاى ضئيس ّيبت ضئيسِ هدوع عوَهي ذَاّس ثَز.
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 .3اوثطيت حبؾطيي زضخلسِ هدوع عوَهي  ،ثبيس هَاـمت ذَز ضا ثب اعؿبي ّيبت ضئيسِ اظ قطيك
ليبم اعالم ًوبيٌس.
تجػطُ يه  -اعؿبي ّيبت ضئيسِ هدوع  ،هي ثبيست ًسجت ثِ هَؾكَعبتي وكِ زض زستَضخلسكِ هككطح
ذَاّس ضس ،شيٌفع ًجَزُ ٍ اغل ثيكطـي ضا زضقَن ثطگعاضي هدوع عوَهي ضعبيت وٌٌس .
تجػطُ  -2اعؿبي ّيبت ضئيسِ هدوع ،اظ ثيي اعؿبي اغلي تطىل اًتربة هي ضًَس ٍ زاضاي حكك ضاي
ّستٌس.
تجػطُ  - 3زض تطىل ّبي ّيبت اهٌكبيي  ،اعؿكبي ّيكبت ضئيسكِ هدوكع هكي تَاًكس ذكبضج اظ اعؿكبي
ّيبت اهٌبء ًيعتعييي ضَز.
ب  :مهمترین وظائف هیات رئیسه مجمغ ػمومی تشرح ریل است :

 .1ثطضسي ٍ وٌتطن ليست اعؿبء ٍ ًوبيٌسگبى حبؾط زض خلسِ ٍ ّوچٌيي ثطضسكي ٍوبلتٌبهكِ ّكب ٍ
اعالم تعساز زليك اعؿبي حبؾط زضخلسِ هدوع عوَهي
 .2تبئيس حؿَض حسًػبة اظم خْت ثطگعاضي هدوع عوَهي .
 .3وٌتطن هفبز آگْي زعَت (ضبهل تبضيح اًتطبض  ،ضٍظ  ،سبعت ً ،طبًي هحل ثطگعاضي ٍ زستَض خلسِ)

 .4زضيبـت ّطگًَِ اسٌبز ،هساضن ٍاقالعبت اظم زضهَضز زستَض خلسِ اظ هطخع زعَت وٌٌسُ يب
ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي تطىل ٍ ّوچٌيي زضيبـت ثطگِ ّبي ضاي گيطي ثِ تعساز حبؾكطيي زض
خلسِ (زضغَضت ثطگعاضي اًتربثبت) .
 .5اعالم ضسويت خلسِ  ،لطائت زستَض خلسِ ٍ تططيح ّطيه اظثٌسّبي آى .
 .6ظهبًجٌسي ٍ تعييي سمؿ ظهبًي هعيي ثطاي اخطاي زستَض خلسِ ٍ خلَگيطي اظ قطح هَؾَعبت
ذبضج اظ زستَض .
 .7اخطاي زليك هفبز زستَض خلسِ ٍ حػَن اقويٌبى اظ اخطاي وليِ ثٌس ّبي زستَض خلسِ.
 .8اذص هػَثبت ٍ خوع ثٌسي تػويوبت هترصُ زض ذػَظ وليِ ثٌسّبي زستَضخلسكِ ٍ اعكالم
ًتيدِ ثِ حبؾطيي .
 .9تٌظين غَضتدلسِ ٍ هػَثبت هدوع عوَهي .
 .10اعوبن ًظبضت ثطضًٍس ثطگكعاضي هدوكع عوكَهي ٍ حػكَن اقويٌكبى اظ غكحت الكساهبتي وكِ
زضقَن ثطگعاضي هدوع عوَهي اًدبم هي ضَز
 .11اهؿبء شيل غَضتدلسبت هدوع عوَهي زض ً 4سرِ اغلي .
 .12اذص اهؿبي لجَلي سوت اظ هٌترجيي ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي ( زض غَضت ثطگعاضي اًتربثبت).
 .13اعالم پبيبى خلسِ هدوع عوَهي .
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ماده  : 01ترگساری انتخاتات و نحوه رای گیری درمجامغ ػمومی :

اگط اخطاي ّطوسام اظثٌسّبي زستَضخلسِ هدوع عوَهيً ،يبظهٌس ضاي گيطي اظ حبؾطيي ثبضس  ،هطخكع
زعَت وٌٌسُ هَ ؿ است تب ثطگِّبي ضأي ضا ثِ تعساز هكَضز ًيكبظ تْيكِ ًوبيكس .ثكطاي اذكص تػكوين ٍ
ضاي گيطي زض هدوع عوَهي  ،هي ثبيست هَؾَعي وِ ثِ ضاي گصاضتِ ذَاّس ضس ،ثػَضت غطيح ٍ
ثسٍى ّيچگًَِ اثْبهي  ،تَسف ضئيس خلسِ ثِ اقال حبؾطيي ضسيسُ ٍ حسالل يه ًفط هَاـك ٍ يه
ًفط هربلؿ  ،زض ذػَظ هَؾَ ضاي گيطي ثحث ًوَزُ ٍ سپس ضأيگيطي اًدبم ضَز.
 .1اگط ثطگعاضي اًتربثبت ّيأت هسيطُ ٍ ثبظضسيي زض زستَضوبض هدوع عوَهي ثبضس  ،هي ثبيست
ـطغت اظم ثطاي هعطـي ٍ اعالم ثطًبهِ ّبي ّطيه اظ ًبهعزّبي تػسي سوت ّكبي هكصوَض،
ثػَضت هسبٍي هٌظَضضَز .
 .2زضغَضتيىِ هَؾَ ضاي گيطي ععن ّيأت هسيطُ ٍ ثبظض

ٍ يب اذطاج اعؿب ٍ ّيكبت اهٌكبي

تطىل ثبضس  ،زض ايٌػَضت هي ثبيست ـطغت زـب ثطاي ايي اـطاز لحبل گطزز.
 .3ثطگِ ّبي ضاي ثبيس زاضاي  2لسوت هدعا ثبضٌس ٍ زضيكه لسكوت ثطگكِ ً ،كبم تطكىل ،تكبضيد
ثطگعاضي هدوع ٍ هَؾَ ضاي گيطي زضج گطزيسُ ٍزضلسوت زيگطآى ضوبضُ سطيبن ثطگِ ،
هطرػبت ٍ اهؿبي عؿَ ضاي زٌّسُ ٍّوچٌكيي هحكل اهؿكبي ّيكبت ضئيسكِ هدوكع عوكَهي
زضًظط گطـتِ ضَز.
 .4ثطگعاضي وليِ هطاحل اًتربثكبت ٍ ضكوبضش آضاي اذكص ضكسُ  ،تَسكف "ّيكبت ضئيسكِ هدوكع
عوَهي" ٍ ـي الودلس اًدبم هي ضَز.
 .5ثطگِ ّبي ضاي ثِ تعساز حبؾطيي زض خلسِ ،هي ثبيسكت تَسكف ًوبيٌكسُ ّيكبت ضئيسكِ هدوكع
اهؿب ضسُ ٍ ثطاسب

ـْطست حبؾطيي تَظيع هي ضَز.

 .6ضطٍ ٍ پبيبى ـطآيٌس ضاي گيطي  ،تَسف ّيبت ضئيسكِ هدوكع اعكالم هكي ضكَز ٍ ضاي گيكطي
غطـب زضظهبى تعييي ضسُ اًدبم هي پصيطز .
 .7لجل اظ ثطگعاضي اًتربثبت ،هي ثبيست اسبهي ًبهعزّكبي ّيكبت هكسيطُ ٍ ثبظضسكيي  ،ثكِ تطتيكت
حطٍؾ الفجب ٍ شوط ًكبم ٍ ًكبم ذكبًَازگي ٍ اسكن هسكتعبض  ،زضهحكل هٌبسكت ٍزضهعكطؼ زيكس
حبؾطيي زضهحل ثطگعاضي خلسِ هدوع عوَهي ًػت گطزز .
 .8ـْطست اسبهي ًبهعزّب ًجبيس ثِ ًحَي تٌظين ضَز وِ ثعٌَاى تجليػ ثِ ًفع ـطز ذبغي تلمي ضَز.
 .9پس اظ ضوبضش آضاء ًتبيح آى زض ـطهْبيي وِ ثِ ايي هٌظَض تٌظين ضسُ اسكت ،زضج گطزيكسُ ٍ
شيل وليِ ـطهْب تَسف ّيبت ضئيسِ هدوع اهؿب هي ضَز.
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 .10زض ضوبضش آضاء هي ثبيست تعسازول آضاي هأذَشُ ،آضاي هَاـك  ،آضاي هركبلؿ ٍ ّوچٌكيي
آضاي سفيس ٍ آضاي ثبقل  ،اعالم ٍثجت ضًَس.
 .11اـطاز شيٌفع هيتَاًٌس زض ـبغلِ هٌبست اظ هحل ضوبضش آضا حؿَض يبـتِ ٍ ضبّس ضوبضش ضاي
ثبضٌس .حؿَض ايي اـطاز ًجبيس هَخت ايدبز اذتالن زض ًظن ٍ خطيبى ضوبضش آضاء ضَز.
 .12اعؿبي ٍاخس ضطايف تػسي سوت ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسي وِ زضخلسِ هدوكع عوكَهي ؼبيكت
ّستٌس  ،هي تَاًٌس ثعٌَاى ًبهعز ّيبت هسيطُ ٍثبظضسي ثجت ًبم وطزُ ٍ اًتربة ضًَس.
 .13ضاي زٌّسگبى هي ثبيست ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ًبهعز هسًظط ضا زض ثطگِ ّبي ضاي ثػَضت وبهل
ٍ ذَاًب ثٌَيسٌس.
 .14اگكط ًككبم ذكبًَازگي  2يككب چٌكس ًفككط اظ وبًسيكساّب هطككتطن ثبضكس ٍ زض ثطگككِ ضاي ،غكطـب ًككبم
ذبًَازگي اـطاز هصوَض ًَضتِ ضسُ ثبضس  ،آضاي هصوَض ثِ ًفكع ّكيی يكه اظ ايكي وبًسيكساّب
ذَاًسُ ًطسُ ٍ حصؾ هي ضَز.
 .15زضغَضت ضجبّت ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ًبهعزّب ّ ،يبت ضئيسكِ هدوكع هكي تَاًكس ثكطاي ًبهعزّكب
ضٌبسِ يب وس اًتربثبتي تعييي وطزُ ٍ حبؾعيي زضخلسِ ثبيسوسّبي هصوَض ضا ثِ ّوكطاُ اسكبهي
ًبهعزّب  ،زضثطگِ ّبي ضاي زضج ًوبيٌس.
 .16زض غَضتي وِ ًبم يىي اظ ًبهعزّب زض يه ثطگِ ضأي تىطاض ضسُ ثبضس ،غطـبً يه ضأي ثطاي
ٍي هحبسجِ هيگطزز.
 .17اگط هيعاى ضاي تعسازي اظ ًبهعزّب ثطاي تػسي يه سوت هسكبٍي ثبضكس  ،اـكطازي وكِ زاضاي
سككبثمِ عؿككَيت ثيطككتطي زض تطككىل ثبضككٌس زض اٍلَيككت لككطاض هككي گيطًككس ٍ ثعككس اظ آى اًدككبم
لطعِوطي هالن اًتربة آًْب ذَاّس ثَز  ،هگط ايٌىِ اسبسٌبهِ تطكىل تطتيكت زيگكطي هعكيي
وطزُ ٍ يب يىي اظ آًْب ثِ ًفع زيگطي وٌبضُ گيطي ًوبيس.
ّ .18طيه اظ اعؿب ٍ يب ّيبت اهٌبي تطىل  ،ثسٍى تَخِ ثِ سوتي وكِ زاضًكس  ،غكطـب زاضاي يكه
حك ضاي زض هدبهع عوَهي ثَزُ ٍ اضظش ضاي ّوِ آًْب يىسبى است .
 .19ضٍش ضأيگيطي ثطاي اًتربة اعؿبء ّيأت هسيطُ ٍ ثبظضسبى  ،العاهبً ثِ غَضت وتجي ٍ هرفكي
ٍ ثب ثطگِ ضأي اًدبم هي ضَز  .ثطاي اتركبش تػكوين زض سكبيط هكَاضز  ،هكيتكَاى اظ قطيكك ليكبم
اعؿبي حبؾط زضخلسِ ٍ يب ضٍش وتجكي الكسام ًوكَز  .ضٍش ضاي گيكطي ثبيكس زض غَضتدلسكِ
هدوككع عوككَهي ليككس ضككَز .زضغككَضت اعتككطاؼ حبؾككطيي زض خلسككِ ثككِ ضٍش ضاي گيككطي ،
هي ثبيست ضٍش ضاي گيطي قجك ًظط اوثطيت حبؾطيي زض خلسِ تعيكيي ضكَز ٍ پكس اظ اتوكبم
ضاي گيطي ً ،تبيح ثطاي حبؾطيي اظم ااتجب ذَاّس ثَز .
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 .20اگط تعساز ًبهعزّبي تػكسي ّيكبت هكسيطُ يكب ثبظضسكيي ثكِ تعكساز همكطض زض اسبسكٌبهِ ًجبضكس ،
ثطگعاضي اًتربثبت ثِ ظهبى زيگطي هَوَن ذَاّس ضس.
ماده  : 00ثثت صورتجلسات مجامغ ػمومی :

زض غَضتيىِ تػويوبت هدوع عوَهي هتؿوي يىي اظ اهَض شيل ثبضس  ،هطخكع زعكَت وٌٌكسُ هَ كؿ
است يه ًسرِ اظ غَضتدلسِ هدوع عوَهي ضا حساوثط طؾ هست يه هبُ ثِ هطخع غسٍض پطٍاًِ
ـعبليت اضائِ ًوَزُ ٍ پس اظ تبئيس ايي هطخع  ،اسٌبز اظم خْت ثجت ثِ "ازاضُ ثجت ضطوتْبٍ هَسسكبت
ؼيطتدبضي" تحَيل ضَز.
 - 1اًتربة هسيطاى ٍ ثبظضسيي.
 - 2تػَيت تطاظًبهِ.
ّ - 3ط ًَ تؽييط زض اسبسٌبهِ (تؽييط ًطبًي  ،وبّص يب اـعايص سطهبيِ ٍ)...
 - 4اًحالن تطىل ٍ تػفيِ آى.
ماده  : 02مذارك الزم جهت ثثت صورتجلسات مجامغ ػمومی :

 يه ًسرِ اظ آگْي ضٍظًبهِ زضذػَظ زعَت ثِ هدوع عوَهي ٍ يب زعَتٌبهِ ّبي وتجي . ـْطست اسبهي حبؾطيي زض خلسِ هدوع عوَهي . ً 4سرِ غَضتدلسِ هدوع عوَهي(ثسٍى للن ذَضزگي ٍ ان گطـتگي) . يه ًسرِ گعاضش عولىطز ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسبى. يه ًسرِ تطاظًبهِ ٍغَضتْبي هبلي(ثب تبئيس ثبظض ). زضغَضت اًتربة ّيبت هسيطُ ً 4 ،سرِ غَضتدلسِ تعييي سوت اعؿكبي ّيكبت هكسيطُ (ثكسٍى للكنذَضزگي ٍ ان گطـتگي)
 تػَيط غفحِ اٍن ضٌبسٌبهِ ٍ وبضت هلي اعؿبي هٌتركت ّيكبت هكسيطُ  ،هكسيطعبهل ٍ ثبظضسكيي ثكِّوطاُ 3لكعِ عىس پطسٌلي .
ماده  : 03تؼیین سمت اػضای هیات مذیره :

زض غكَضتيىِ زضخلسكِ هدوككع عوكَهي  ،اًتربثكبت ّيكبت هكسيطُ اًدكبم گطـتككِ ثبضكس ،اعؿكبي اغككلي
ّيبت هسيطُ هٌترت  ،هي ثبيست زض اٍليي خلسكِ ذكَز وكِ حكساوثط كطؾ يكه ّفتكِ پكس اظ تكبضيد
ثطگعاضي هدوكع عوكَهي ثكب زستَضخلسكِ "تعيكيي سكوت اعؿكبي ّيكبت هكسيطُ"تطكىيل هكي گكطزز،
الساهبت شيل ضا اًدبم زٌّس:
 .1تعييي ضئيس ٍ ًبيت ضئيس ّيبت هسيطُ .
 .2اًتربة هسيط عبهل (اظزاذل يب ذبضج اظ اعؿبي ّيبت هسيطُ).
 .3تعييي ذعاًِ زاض .
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 .4تعييي ٍ هعطـي زاضًسگبى اهؿبّبي هدبظ ،قجك تطويت پيص ثيٌي ضسُ زض اسبسٌبهِ هػَة
غَضتدلسِ تعييي سوت اعؿبي ّيبت هسيطُ" هي ثبيست ثِ اهؿبي وليِ اعؿبي اغلي ّيبت هكسيطُ ٍ
هسيطعبهل ضسيسُ ٍ اعؿبيي وِ ثِ سوت ذبغي تعييي ضسُ اًس  ،ثكب اهؿكبي شيكل غَضتدلسكِ هكصوَض
"لجَن سوت" ًوبيٌس.
ماده  : 04اقذامات مراجغ صذور پروانه فؼالیت پس از دریافت صورتجلسات مجامغ ػمومی :

ماده  : 05سایر مقررات :
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زض هَاضزي وِ هدوع عوَهي ثِ زليل عسم ضسيسگي ثِ ّط يه اظثٌسّبي زستَضخلسكِ ،اعكالم
تٌفس هي وٌس  ،هي ثبيست ايكي هَؾكَ زض غَضتدلسكِ هدوكع عوكَهي ليكس ضكسُ ٍ ظهكبى
ثطگعاضي ازاهِ خلسِ هطرع ضَز.

 .2زضغَضتيىِ تططيفبت زعَت ثِ هدوع عوَهي قجك ضًٍكس همكطض زض اسبسكٌبهِ ضعبيكت ًطكَز ،
تطىيل خلسِ ٍ اذص هػَثبت  ،ـبلس ٍخبّت لبًًَي ثَزُ ٍ هي ثبيست خلسِ هدوع عوَهي ،
هدسزا ثب ضعبيت تططيفبت همطض زضاسبسٌبهِ ثطگعاض ضَز.
ّ .3يبت هسيطُ تطىل هي ثبيست اسٌبز ٍ هساضن هدبهع عوَهي اظ لجيل آگْي زعَت ثِ هدوع ،
غَضتدلسبت  ،ليست حؿَض ٍ ؼيبة اعؿب ٍ ،وبلتٌبهِّب  ،ثطگِّكبي ضأي ٍ ـطهْكبي ضكوبضش
آضاي اًتربثبت ضازضهحل زـتط هطوعي تطىل ًگْساضي ًوَزُ ٍ زض غَضت لكعٍم ثكِ هطاخكع
ازاضي ٍ لؿبيي اضائِ ًوبيس .
 .4زضغَضتيىِ هدوع عوَهي ًسجت ثِ هَاضز ذبضج اظغالحيت ذَز ضسكيسگي ٍاتركبش تػكوين
وٌس ،تػويوبت هترصُ ثِ زليل هؽبيطت ثب اسبسٌبهِ تطىل  ،اظ زضخِ اعتجبض سبلف ذَاّس ثَز .
 .5اگطثٌبثِ ّط زليلي هدوع عوَهي اظ اخطاي يكه يكب چٌكس ثٌكس اظ زستَضخلسكِ هٌػكطؾ ضكَز،
هي ثبيست زضغَضتدلسِ هدوع عوَهي  ،اظ اخطاي ثٌسّبي هصوَض اعالم اًػطاؾ ضَز.
 .6غَضتدلسبت هدبهع عوكَهي  ،غَضتدلسكِ تعيكيي سكوت ّيكبت هكسيطُ ٍ غَضتدلسكِ ّيكبت
تػفيِ هي ثبيست ثب هسًظط لطاضزازى ًوًَِ ّبي پيَست تىويل ضَز.
 .7زض ذػَظ اهَضي وِ زض ايي زستَضالعول پيص ثيٌي ًطسُ است قجك هفكبز اسبسكٌبهِ هػكَة
تطىل ؾ عوَهبت لبًَى تدبضت ٍ هفبز تػَيت ًبهِ ّيبت ٍظيطاى  ،السام ذَاّس ضس.
ماده :06

ّطگًَِ ضىبيبت ٍ اعتطاؼ اضربظ حميمي ٍ حمَلي ثِ ضًٍس ثطگعاضي ٍ هػَثبت هدبهع عوَهي ،
هي ثبيست حساوثط طؾ هست يه ّفتِ اظ تبضيد ثطگعاضي هدوع  ،ثِ هطخع غسٍض پطٍاًِ ـعبليت
اضسبن گطزيسُ ٍ هطاخع هصوَض هَ ؿ ّستٌس طؾ هست  10ضٍظ اظ تبضيد زضيبـت اعتطاؼ  ،ثِ
هَؾَ ضسيسگي ًوَزُ ٍ ًتيدِ ضا خْت السام اظم ثِ ّيبت هسيطُ تطىل اعالم ًوبيٌس.
ماده : 07

ايي زستَضالعول ضبهل  17هبزُ ٍ  5تجػطُ ٍ تعساز ً 5وًَِ غَضتدلسِ ثِ ضطح پيَست  ،زض
خلسِ هَضخ " 1395/8/22هیات نظارت مشور" ثِ تػَيت ضسيس ٍ ثطاي وليِ سبظهبًْبي هطزم ًْبز ٍ
ّيبتْبي ًظبضت ثط سبظهبًْبي هطزم ًْبز  ،اظم ااخطاست.
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