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بسمه تعالي 

 مردم نهاد  سازمانهايدستور العمل نحوه ربگزاري مجامع عمومي
 

آئيي ًبهِ اخطايي )  ّيبت ٍظيطاى8/5/84 ُ هَضخ 31281ت/27862زضضاستبي اخطاي تػَيت ًبهِ ضوبضُ  

ي سبظهبًْبي هطزم ًْبز  ػوَماهغ هح، زستَض الؼول ًحَُ ثطگعاضي   (تبسيس ٍ كؼبليت سبظهبًْبي ؿيطزٍلتي

: ثططح ظيط اثالؽ هي گطزز

 

: تؼاسيف : هادُ يل  

هدبهغ ػوَهي ًِ زض اسبسٌبهِ سبظهبًْبي هطزم ًْبز پيص ثيٌي ضسُ است ، ضبهل خلسبتي است  .1

ًِ ثب حؿَض اػؿبء يب ّيبت اهٌبي ايي تطٌل ّب ، ثِ هٌظَض تجبزل ًظط ٍ اتربش تػوين زض 

ذػَظ اهَض اخطايي ٍ هبلي تطٌل ٍ ّوچٌيي اًتربة هسيطاى ٍ ثبظضسيي ٍ سبيط اهَض هحَل 

هدوغ ػوَهي ، ػبلي تطيي ضًي سبظهبًْبي هطزم ًْبز است ٍ . زض اسبسٌبهِ ثطگعاض هي ضَز 

سبيط اضًبى تطٌل اظهجيل  ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي ، هَخَزيت ٍ ضسويت ذَز ضا اظ هدوغ 

.  ػوَهي هي گيطًس

 ٍ هدبهغ  ػوَهي تطٌل ّبي "هدوغ ػوَهي اػؿب"هدبهغ ػوَهي تطٌل ّبي ػؿَپصيط  .2

.   ًبهيسُ هي ضَز"هدوغ ػوَهي اهٌب"ّيبت اهٌبيي 

اًَاع هدبهغ  ػوَهي ، غالحيت هدبهغ ٍ ًحَُ ثطگعاضي آًْب ، زض اسبسٌبهِ تطٌل ّب                .3

پيص ثيٌي هي ضَز ٍ  ّيبت هسيطُ هَظق است اهساهبت الظم ضا خْت ثطگعاضي  هدبهغ 

.  ػوَهي  ، قجن ضًٍس پيص ثيٌي  ضسُ زض اسبسٌبهِ ٍ هوطضات ايي زستَضالؼول اًدبم زّس 

ي ،  اظقطين ضاي گيطي اظ اػؿبي حبؾط زض خلسِ اًدبم                    هغ ػوَما هحاتربش تػوين زض .4

هي ضَز ٍهَؾَػبتي ًِ ثِ تػَيت هدوغ ػوَهي هي ضسس ، ثطاي اػؿب ، ّيبت هسيطُ ، 

. ثبظضسيي ٍ هسيطػبهل تطٌل الظم االخطاست

اػوبل ّطگًَِ تـييطات ، تدسيس ًظط ٍ يب اثكبل هػَثبت  هدبهغ ػوَهي  ، غطكب  اظ قطين   .5

.  ثطگعاضي هدوغ ػوَهي ٍ اذص هػَثِ اظ هدوغ  اهٌبًپصيط است 

 ًبهيسُ هي ضًَس ضبهل " تطٌل"سبظهبًْبي هطزم ًْبز  ًِ زضايي زستَض الؼول ثكَض اذتػبضي  .6

 ّيبت 8/5/84 ُ هَضخ 31281ت/27862تطٌلْبيي است ًِ ثِ استٌبز تػَيت ًبهِ ضوبضُ  

،پطٍاًِ كؼبليت زضيبكت   (آئيي ًبهِ اخطايي تبسيس ٍ كؼبليت سبظهبًْبي ؿيطزٍلتي ) ٍظيطاى

ًوَزُ ٍضرػيت حوَهي آًْب ثِ ثجت ضسيسُ است ٍيب هتوبؾي زضيبكت پطٍاًِ ٍ ثجت ثطاسبس 

. تػَيت ًبهِ هصًَض ّستٌس 
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اًَاع هجاهغ ػوَهی ساصهاًْاي هشدم ًْاد  : 2هادُ 

. ييهدوغ ػوَهي هؤسس - 1

. ( سبليبًِ ، هدوغ ػوَهي ػبزي ثكَض كَم الؼبزُ هدوغ ػوَهي ػبزي) ؛هدوغ ػوَهي ػبزي - 2

. هدوغ ػوَهي كَم الؼبزُ - 3

 

 : هجوغ ػوَهی  هَسسیي : 3هادُ 
 

هدوغ ػوَهي هَسسيي ضبهل خلسبتي است ًِ اػؿبي ّيبت هَسس ، زض ثسٍ تبسيس تطٌل ثطگعاض 

زضغَضتدلسبت هدوغ ػوَهي هَسسيي ٍسبيط غَضتدلسبت ّيبت هَسس ، ًبم تطٌل . هي ًٌٌس

.    زضج هي ضَز"زضضطف تبسيس"ثبپسًَس 

ٍظبيق هدوغ ػوَهي هَسسيي ، قجن هلبزاسبسٌبهِ هػَة تطٌل  است ٍ هي تَاًس ضبهل هَاضز . 3.1

 : ظيط  ثبضس  

  ضسيسگي ثِ گعاضش هؤسسيي ٍ تػَيت آى .

  تؼييي ًبم تطٌل .

 تػَيت قطح اسبسٌبهِ ٍ زض غَضت لعٍم اغالح آى .

 سبى اًتربة اٍليي هسيطاى ٍ ثبظض .

 خْت زضج آگْي ّبتؼييي ضٍظًبهِ ًثيطاالًتطبض  . 

:  هدوغ ػوَهي هَسسيي ثططح ظيط هي ثبضس حسًػبة الظم خْت ثطگعاضي .  3.2

 اػؿبي ّيبت هَسس  ثؼالٍُ يي  حؿَض حساهل ًػقيي ًَثت اٍل ،زض هدوغ ػوَهي هؤسس

، زضًَثت زٍم ًٍَثت  سَم حؿَض  اًثطيت هصًَض حبغل ًطس ًَثت اٍلاگط زض . ؾطٍضي است

.  هَسسيي العاهي است اهل يي سَم حس

. اًدبم   هي ضَز حبؾطيي ي آضاسَم اًثطيت زٍثب  ػوَهي هَسسيي ، هدوغاتربش تػويوبت زض. 3.3

 ًس ،  يي سَم اًثطيت الظم حبؾط ًطس، (ًَثت سَم) هَسسيي زض غَضتيٌِ زض هدوغ ػوَهي.  3.4

 . ٍ تبسيس تطٌل هٌتلي هي گطززهي زاضًس  ضا اػالم تطٌل اسيسهؤسسيي ػسم ت

 پس اظ ثجت ضرػيت حوَهي تطٌل ، ّيبت هَسس  ٍ هدوغ ػوَهي هَسسيي ، زاضاي ّيچگًَِ .3.5

هسئَليت اخطايي ، سيبستگصاضي  يب تػوين گيطي ًرَاٌّس ثَز ٍ اهَض هطثَـ ثِ سيبستگصاضيْبي تطٌل 

، اظقطين ثطگعاضي هدبهغ ػوَهي ػبزي ٍ هدوغ ػوَهي  كَم الؼبزُ اًدبم ذَاّس ضس  ٍ اهَض اخطايي 

.  ًيع ثطػْسُ ّيبت هسيطُ ٍثبظضسيي هي ثبضس 
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 : (هجوغ ػوَهی ػادي سالیاًِ، هجوغ ػوَهی ػادي تطَسفَق الؼادُ) هجوغ ػوَهی ػادي : 4هادُ 

هدوغ ػوَهي ػبزي  يب  هدوغ ػوَهي ػبزي سبليبًِ ،  هي ثبيست حساهل سبلي يي ثبض  ،  قجن هَػس 

ظهبى ثطگعاضي هدوغ ػوَهي سبليبًِ ، ثبيس زض اسبسٌبهِ . هوطض زض اسبسٌبهِ هػَة تطٌل  ثطگعاض ضَز 

. تطٌل  تؼييي ضَز

 قجن هلبز اسبسٌبهِ هػَة تطٌل  است ٍ هي تَاًس "هدوغ ػوَهي ػبزي "ٍظبيق ٍ غالحيت  . 4.1

 : ضبهل هَاضز ظيط  ثبضس  

  ُاستوبع گعاضش ّيبت هسيط .

  استوبع گعاضش ثبظضس .

   استوبع گعاضش هبلي ،  ضسيسگي ثِ ٍؾؼيت  حسبثْب ٍ اتربش تػوين زضايٌرػَظ .

  تػَيت ثيالى هبلي يب تطاظًبهِ سبليبًِ تطٌل .

  ُتػَيت ثَزخِ سبل آيٌس .

  تؼييي ذف هطي  ٍ  تػَيت  ثطًبهِ ّبي آتي تطٌل. 

  يي ٍ ثبظضسضُي هساتيُاػؿبي اغلي ٍ ػلي الجسل اًتربة .

  يي ٍ اًتربة خبيگعيي آًْب  ٍ ثبظضسضُي هساتيُػعل اػؿبي اغلي ٍ ػلي الجسل .

  ُثطضسي ٍ تػَيت پيطٌْبزات ّيبت هسيط .

  ثطضسي گعاضش ٍ پيطٌْبزات هسيطػبهل .

  ٍ تطٌل   ي زاذليّب ٍآئيي ًبهِ  زستَضالؼول، هوطضات ةيتػَقطح . 

   پصيطش ٍ يب لـَ ػؿَيت اػؿب يب اهٌبي خسيس .

  اًِ ي سبلتيحن ػؿَتؼييي. 

 َهسيطػبهل ٍ ًبضًٌبى ياي حوَم ٍ هعاهبلي  ٍ تؼييي هيعاى   ّبي زاذلي ٍ ًبهِىيي آةيتػ  .

   تؼييي ضٍظًبهِ ًثيطاالًتطبض خْت زضج آگْي ٍ زػَتٌبهِ ّبي تطٌل  .

 زض ًَثت اٍل ثب حؿَض ًػق ثؼالٍُ يي اػؿبي زاضاي                "هدوغ ػوَهي ػبزي  "خلسبت .  4.2

. ضسيوت زاضتِ ٍ زض ًَثت زٍم ثب حؿَض ّطتؼساز اظ اػؿب ، ضسويت هي يبثس   (اػؿبي اغلي)حن ضاي  

  ثب اًثطيت ًػق ثؼالٍُ يي حبؾطيي زضخلسِ "هدوغ ػوَهي ػبزي"اتربش تػوين ٍ  هػَثبت  . 4.3

. هدوغ ػوَهي ، اًدبم هي ضَز ٍ ضسويت هي يبثس 

زضغَضتيٌِ هدوغ ػوَهي ػبزي سبليبًِ ، زضهَػس هوطضزضاسبسٌبهِ تطٌيل ًطَز ٍ يبزض ضطايف . 4.4 

ذبظ ، ثطگعاضي هدوغ ػوَهي ػبزي ػالٍُ ثط هَػس هوطض زضاسبسٌبهِ  هَضز ًيبظ ثبضس ،                     

 ثب زضذَاست ّيبت هسيطُ ، ثبظضسيي ٍ يب يي پٌدن اػؿب " هدوغ ػوَهي ػبزي ثكَضكَم الؼبزُ"

هدوغ ػوَهي ػبزي "ًليِ ٍظبيق ٍ  اذتيبضات هدوغ ػوَهي ػبزي ، اظ قطين .  تطٌيل هي گطزز

.    ًيع هبثل قطح ٍ تػَيت است ٍ هوطضات آًْب يٌسبى هي ثبضس "ثكَض كَم الؼبزُ
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: هجوغ ػوَهی فَق الؼادُ  : 5هادُ 

هدوغ ػوَهي كَم الؼبزُ حست ًيبظ تطٌل ٍ ثٌبثِ زضذَاست اػؿبء ، ّيبت اهٌب ، ّيبت هسيطُ ٍ 

.     ثبظضسيي ثطگعاض هي گطزز

ٍظبيق هدوغ ػوَهي كَم الؼبزُ  ، قجن هلبز اسبسٌبهِ هػَة تطٌل  است ٍ هي تَاًس ضبهل هَاضز 

:  ظيط  ثبضس  

 تـييطًبم ، تـييط ًطبًي هحل كؼبليت ، توسيس هست كؼبليت ، تـييط ضٍظًبهِ ). هَاز اسبسٌبهِ ضييتؾ

ًثيطاالًتطبض ، اكعايص يب ًبّص سطهبيِ ، تـييطتؼساز اػؿبي ّيبت هسيطُ ، ثبظضسيي ،           

 (...ّيبت اهٌبء ٍ

  ِتػَيت قطح خسيس اسبسٌبه

 تطٌل  اًحاللزضذػَظ مياتربش تػن   .

  زضغَضت تػَيت اًحالل تطٌل  ُي تػقاتي ُتؼييي .

  تؼييي تٌليق اهَال ٍ زاضائيْبي تطٌل زض غَضت تػَيت اًحالل  .

  ايدبزّطگًَِ تـييطات زض هبّيت ٍ اّساف تطٌل .

 زض ًَثت اٍل ثب حؿَض ًػق ثؼالٍُ يي اػؿبي "هدوغ ػوَهي كَم الؼبزُ "خلسبت : تجػطُ يي 

زاضاي حن ضاي   ضسيوت زاضز ٍزض ًَثت زٍم ثب حؿَض حساهل يي سَم اظ اػؿبي زاضاي حن ضاي  

تؼييي حسًػبة ثيطتط ثطاي ثطگعاضي هدوغ ػوَهي كَم الؼبزُ   زضاسبسٌبهِ   .ضسويت پيسا هي ًٌس 

. تطٌل ثالهبًغ است

  ثب اًثطيت زٍسَم آضاي حبؾطيي زضخلسِ هدوغ "هدوغ ػوَهي كَم الؼبزُ "هػَثبت  : 2تجػطُ 

.  هؼتجطذَاّسثَز ٍ ضسويت هي يبثس 

 

سًٍذ تشگضاسي هجاهغ ػوَهی ساصهاًْاي هشدم ًْاد  : 6هادُ 

 

ضًٍس ثطگعاضي هدوغ ػوَهي ػبزي سبليبًِ ، هدوغ ػوَهي ػبزي ثكَض كَم الؼبزُ ، هدوغ ػوَهي  

:   كَم الؼبزُ ، ثططح ظيط است 

ّيبت هسيطُ  يب  ثبظضسيي ٍيب اػؿبي تطٌل ، ثِ تطتيت هطاخغ غالحيت زاض خْت زػَت ثِ هدوغ  .1

ػوَهي ّستٌس ٍ زضغَضت ػسم اهسام ّطيي اظهطاخغ هصًَض ، هطخغ ثؼسي هَظق است قجن ضًٍس 

. پيص ثيٌي ضسُ زضاسبسٌبهِ ، اهساهبت الظم ضا خْت ثطگعاضي هدوغ ػوَهي ثؼول آٍضز

اگط . هوسهبت ٍتططيلبت  زػَت ثِ خلسِ هدبهغ ػوَهي ، ثسٍا تَسف ّيبت هسيطُ اًدبم هي ضَز  .2

ّيبت هسيطُ اظ ثطگعاضي هدوغ ػوَهي اهتٌبع ًٌس ، ثبظضس تطٌل  هَظق است ، ثطگعاضي هدوغ ضا 

اظّيبت هسيطُ ذَاستبض ضَز ٍ ّيبت هسيطُ هي ثبيست حساًثط ظطف هست يي هبُ اهساهبت الظم ضا 
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زضغَضت ػسم اهسام ّيبت هسيطُ ،  ثبظضس هي تَاًس . ثطاي ثطگعاضي خلسِ هدوغ ػوَهي ثؼول آٍضز 

. ضاسب ًسجت ثِ زػَت اظ اػؿب ٍ ثطگعاضي هدوغ ػوَهي اهسام ًوبيس

زضغَضتيٌِ ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي تطٌل ، اظ ثطگعاضي هدوغ ػوَهي ذَززاضي ًوبيٌس،يي پٌدن   .3

اػؿب يب ّيبت اهٌبي تطٌل  هي تَاًٌس ثطگعاضي هدوغ ػوَهي  ضا ثػَضت  ًتجي اظ ّيبت هسيطُ ٍ 

ّيبت هسيطُ هي ثبيست حساًثط ظطف هست يي هبُ اهساهبت الظم ضا . ثبظضسيي زضذَاست ًوبيٌس 

زضغَضت ػسم اهسام اظسَي ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي . ثطاي ثطگعاضي خلسِ هدوغ ػوَهي ثؼول آٍضز 

. ، اػؿبي تطٌل هي تَاًٌس ضاسب ًسجت ثِ زػَت اظ اػؿب ٍ ثطگعاضي هدوغ ػوَهي اهسام ًوبيس

.  زضًليِ هَاضز كَم ، ضًٍس زػَت ثِ خلسِ هدوغ ػوَهي ثبيس قجن اسبسٌبهِ هػَة اًدبم ضَز .4

 

: دسدستَسماس ّیات هذيشُ تشنل قشاس هی گیشد    هجوغ ػوَهیتشگضاسي  دسششايط صيش : 7هادُ 

 

.  ثطگعاض ضَز هدوغ ػوَهي ػبزي سبليبًِهي ثبيست ، زض هَػس هوطض زض اسبسٌبهِ  .1

 ، ّيبت هسيطُ هَظق است تب ًسجت ثِ  ثبظضسبىٍ هجل اظ اًوؿبء هست تػسي اػؿبي ّيأت هسيطُ  .2

زضايي ظهيٌِ               . ثطگعاضي هدوغ ػوَهي ثب زستَضخلسِ اًتربة ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي اهسام ًٌس

ّيبت هسيطُ هَظق است ،حساهل يي هبُ هجل اظ پبيبى تػسي ذَز ، اهساهبت الظم ضا خْت 

. ثطگعاضي هدوغ ػوَهي قجن اسبسٌبهِ ثؼول آٍضز

   .( اسبسٌبهِ هحسٍز ثبضسكؼبليت زضزض غَضتي ًِ هست )، كؼبليت تطٌلهجل اظ پبيبى هست  .3

، تطٌيل هدوغ  شيطثف  هَاًيي ٍ هوطضات استٌبززض غَضتي ًِ زض يٌي اظ هدبهغ ػوَهي ٍ يب ثِ .4

، هي ثبيست حست هَضز ًسجت ثِ ثطگعاضي هدوغ ػوَهي             ػوَهي زيگطي تٌليق ضسُ ثبضس

   .اهسام ضَز

 ٍ يب يي پٌدن اػؿب يب ّيبت اهٌبي تطٌل،  ثبظضست اًثطيت اػؿبي ّيبت هسيطُ ،زضذَاسثٌبثِ  .5

 .  ثطگعاضي هدوغ ػوَهي زض زستَضًبض هطاض هي گيطز 

. ٍ ثبظضسيي اًثطيت اػؿبي ّيبت هسيطُ استؼلبي زضغَضت استؼلبي زستِ خوؼي يب   .6

  اػؿبي اغلي ّيبت هسيطُ كؼبليت كَت يب هوٌَػيت هبًًَي، استؼلبءتزضغَضتي ًِ ثِ ػل .7

الظم ثطاي تطٌيل خلسبت ّيبت  اًثطيت  ، اػؿبي ػلي الجسلخبيگعيٌيػليطؿن ٍ ٍثبظضسيي ،

 هدوغ ػوَهي ػبزي ثكَضكَم الؼبزُهيسط ًجبضس ، ثطگعاضي  اسبسٌبهِ هسيطُ ٍيب كؼبليت ثبظضس ، قجن

زضايٌگًَِ خلسبت .  زض زستَضًبض هطاض هي گيطز "تطهين ّيبت هسيطُ يب ثبظضسيي"ثب زستَض خلسِ 

.  اًتربة اػؿبي ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي ، غطكب ثِ تؼساز هَضزًيبظ خْت تطهين، اًدبم ذَاّس ضس

هطخغ غسٍض پطٍاًِ كؼبليت تطٌل ، . زضغَضت زضذَاست هطخغ غسٍض پطٍاًِ كؼبليت تطٌل  .8

زضغَضت اقالع اظ ػسم ضػبيت هَاًيي ٍ هوطضات خبضي ًطَض ٍ يب ػسم اخطاي هلبز اسبسٌبهِ 

هػَة تطٌل ، هي تَاًس زضذَاست ثطگعاضي هدوغ ػوَهي ضا ثِ ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي اضائِ 
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ّيبت هسيطُ هي ثبيست حساًثط ظطف هست يي هبُ اظ تبضيد زضيبكت زضذَاست هطخغ .  ًوبيس

 .غسٍض پطٍاًِ كؼبليت ، اهساهبت الظم ضا ثطاي ثطگعاضي خلسِ هدوغ ػوَهي ثؼول آٍضز 

 

هجوغ ػوَهی ػادي تطَس                     " ، "هجوغ ػوَهی ػادي"ي   تشگضاساقذاهات الصم جْت : 8هادُ 

:  تِ تشتیة شاهل هَاسد ريل است  " هجوغ ػوَهی  فَق الؼادُ" ٍ "فَق الؼادُ

  

ي  ثبيس زضخلسِ ّيبت هسيطُ تطٌل هكطح ٍ ظهبى ٍ هحل  ثطگعاضي آى  هدوغ ػوَميثطگعاض .1

 .ثِ تػَيت ثطسس  

ّيبت هسيطُ ثبيس هسيطػبهل يب يي ًلط ضا  ثؼٌَاى ًوبيٌسُ تبم االذتيبض ، خْت ثطگعاضي هدوغ  .2

ًوبيٌسُ هصًَض  اهساهبت الظم ضا قجن اسبسٌبهِ  . ػوَهي ٍ اخطاي ٍظبيق هحَلِ ، تؼييي ًوبيس 

.  هػَة تطٌل ٍ ّوچٌيي هَاضز ظيط خْت ثطگعاضي هدوغ ػوَهي  ضا ثؼول هي آٍضز 

 ثِ هدوغ ػوَهي زض ضٍظًبهِ ًثيطاالًتطبض ٍ اضسبل زػَتٌبهِ ًتجي ثِ  زػَتياًتطبض آگِ .3

آگْي زػَت ثِ هدوغ ػوَهي ثبيس  قجن ضٍش تؼييي .)آزضس اػؿب يب ّيبت اهٌبي تطٌل 
 (.ضسُ زضاسبسٌبهِ تطٌل اًدبم ضسُ ٍ اسٌبز آى ًعز هطخغ زػَت ًٌٌسُ ًگْساضي ضَز

 ًلط ثبضس، زضج آگْي زػَت زض ضٍظًبهِ 100زضغَضتيٌِ تؼساز اػؿبي تطٌل ثيص اظ  .4

  .ًثيطاالًتطبض العاهي است

زستَضخلسِ هدوغ ػوَهي تَسف هطخغ زػَت ًٌٌسُ ٍ قجن اسبسٌبهِ هػَة تٌظين هي ضَز  .5

ٍ زض خلسِ هدوغ ػوَهي ، غطكب زستَض خلسِ اي ًِ زضهتي آگْي زػَت ثِ هدوغ ػوَهي 

.  هيس ضسُ است ، اخطا ذَاّسضس

استوبع گعاضش ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي ٍ "زضغَضتيٌِ زستَض خلسِ هدوغ ػوَهي ضبهل  .6

 ثبضس ، ّيبت هسيطُ تطٌل هَظق است تب يي ًسرِ اظ گعاضش "تػَيت تطاظًبهِ

آهبزُ ضا  ٍ سبيط اسٌبز هَضزًيبظ تطاظًبهِػولٌطزّيبت هسيطُ ،گعاضش ثبظضسيي ،گعاضش  هبلي ، 

.  ٍ هجل اظ ثطگعاضي هدوغ ػوَهي زض زستطس اػؿبي زاضاي حن ضاي ، هطاضزّس 

 ثبضس ، هي ثبيست  غحت اقالػبت تطاظًبهِ "تػَيت تطاظًبهِ"اگطزستَضخلسِ هدوغ ػوَهي  .7

.  ، هجال ثِ تبئيس ثبظضس اغلي  تطٌل ضسيسُ ثبضس

 ثبضس ،  هي ثبيست تـييطات هسًظط هجال ثِ  " تـييط هَازي اظ اسبسٌبهِ تطٌل"اگط زستَض خلسِ  .8

تبئيس هطخغ غسٍض پطٍاًِ كؼبليت ضسيسُ ٍ ًسرِ اي اظ تـييطات ثطاي اقالع اػؿب تْيِ ٍ تَظيغ 

 زضغَضتيٌِ تـييط اسبسٌبهِ ضبهل تـييط اّساف ٍ ضٍضْبي اخطايي هٌسضج زض اسبسٌبهِ .ضَز

ثبضس ، هي ثبيست هَؾَع اظ زستگبُ ترػػي هطثَقِ استؼالم گطزيسُ  ًٍظطات زستگبُ 

. ترػػي زضايي ظهيٌِ زضيبكت ٍ زضاسبسٌبهِ لحبل ضَز 
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 ثبضس، ايي اكطاز "هسيطاى ٍ ثبظضسيي  ػعل ػؿَ يب اذطاج "اگط زستَضخلسِ هدوغ ػوَهي  .9

  .ػوَهي ضطًت ًٌٌسهدوغ خلسِ هي تَاًٌس ثب حن ضأي زض 

 ثبضس ،                " ػعل ًليِ اػؿبي ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي"زضغَضتيٌِ زستَضخلسِ هدوغ ػوَهي  .10

 ًيع زضزستَضخلسِ پيص ثيٌي ضسُ ٍ "اًتربة ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي خسيس"هي ثبيست 

زضغَضت تػَيت ػعل هسيطاى ٍ ثبظضسبى سبثن ، ًسجت ثِ اًتربة ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي 

.  خسيس، زضّوبى خلسِ  اهسام ضَز

ؾَػبت هغ ػوَهي، هَزضج آگْي زػَت ثِ هح هي تَاًس  هجل اظ تطٌل يّطيي اظ اػؿب .11

.  زّس  ثِ هوبم زػَت ًٌٌسُ پيطٌْبز زستَض خلسِ،  خْت زضج زضاهسًظط ض

زضغَضت ػسم اخطاي ّطيي اظ ثٌسّبي زستَض خلسِ ، هي ثبيست ثب تػَيت اًثطيت  .12

حبؾطيي ، اظ اخطاي آى اػالم اًػطاف گطزيسُ ٍ يب اخطاي آى ثِ هدوغ ػوَهي آيٌسُ هًََل 

 . ضسُ ٍ هَؾَع زض غَضتدلسِ هدوغ ػوَهي  هيس ضَز

كْطست اػؿبي تطٌل ثطاي ضطًت زض خلسِ هدوغ ػوَهي تَسف ّيبت هسيطُ تْيِ ٍ ثِ تبئيس  .13

.  ثبظضسيي ذَاّس ضسيس

 حضىر و فرممرجع دعىت كننده  مىظف است  .14

در  اعضاي تشكل را تهيو كرده و كليو حاضرين غياب

.  ، آن را امضا کنندبدو ورود بو جلسو

 ٍ  ًبضت ػؿَيت زاضاي  ثبيسضاي ،اذص ثطگِ ػوَهي ٍ ثطاي حؿَض زض هدوغ ي تطٌل اػؿب .15

زضغَضتيٌِ ثطاي اػؿبء ًبضت ػؿَيت . يب هساضًي ثبضٌس ًِ ػؿَيت آًْب ضا اثجبت ًٌس

غبزضًطسُ ثبضس، ًوبيٌسُ ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي تطٌل ، اغبلت ػؿَيت حبؾطيي ضا تبئيس 

 .   هي ًٌٌس

 استلبزُ اظ حن  ثباضائِ ًٍبلتٌبهِ زض زكبتط اسٌبز ضسوي ،  تَاًٌسي متطٌلي  اظ اػؿبىيّط  .16

 اػؿبء ٍ اىي اظ م، اضي تبم االذتًسُي ًوب ًلطىيثِ ، ذَز ضا حؿَض زضهدوغ ػوَهي ٍ حن ضاي 

 حؿَضًٍيل يب ًوبيٌسُ هبًًَي اػؿب ، ثِ ضطـ اضائِ هسضى .زى ٍاگصاض ًيآى  ذبضج اظ اي

ًٍبلت يب ًوبيٌسگي ، ثِ هٌعلِ حؿَض ػؿَ زض هدوغ هي ثبضس ٍ ّوَاضُ يٌي اظ آًْب هي تَاًس 

 .زض خلسِ ضطًت ًٌس

ثباضائِ ًٍبلتٌبهِ زكبتط اسٌبز  ًلط اظ اػؿب ضا 2ّطًسام اظ اػؿب هي تَاًٌس حساًثط ًوبيٌسگي  .17

 .زاضتِ ثبضٌسضسوي 

اگط اسبسٌبهِ تطٌل ، ًحَُ تلَيؽ حن ضاي ، ًَع ًٍبلتٌبهِ ٍ هيعاى آى ضا هطرع ًطزُ ثبضس  .18

.      ، ضًٍس تؼييي ضسُ زض اسبسٌبهِ زض ثطگعاضي هدوغ ػوَهي ، هالى ػول هطاض هي گيطز
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ثَزُ ٍ ػؿَ ًٍبلت زٌّسُ                هكلن ٍ تبم االذتيبض  ػوَهي ،  ًٍبلت ٍ ًوبيٌسگي زض هدوغ .19

زضّطغَضت . ًوي تَاًس ًسجت ثِ تػويوبت اتربش ضسُ اظ سَي ًوبيٌسُ ذَز اػتطاؼ ًوبيس

   .  تػوين ٍ ضاي ًوبيٌسُ، تػوين ٍ ضاي  ػؿَ ، هحسَة هي ضَز

  ًوي تَاًس  ٍي يب ًٍيلًوبيٌسُزضغَضت حؿَض ّطيي اظ اػؿب زض خلسِ هدوغ ػوَهي ، .20

.   ٍاضز ضَز هدوغزضخلسِ 

 هؼطكي ًبهِ ، هستلعم اضائِ  زض هدبهغ ػوَهياضربظ حوَهي ٍ ضؼت تطٌل ًوبيٌسگبى حؿَض  .21

زضكطم . ضا تؼييي ٍ اػعام ًوَزُ است ًِ ًوبيٌسُ اي است  اظ سَي ّيأت هسيطُ ًتجي 

هدوغ ًبم  ٍ تبضيد  ست ثبي هي، ثطاي حؿَض زضهدبهغ ػوَهي هؼطكي ًبهِ غبزضًُوبيٌسگي ٍ يب 

 .    گطزز زاضز ، هطرعُ ًوبيٌسُ حن حؿَض ٍ اػوبل ضأي ػوَهي ى

تطٌل ّبيي ًِ هدبهغ ػوَهي آًْب ثبحؿَض ًوبيٌسگبى ضؼت يب ًوبيٌسُ اضربظ حوَهي  .22

ثطگعاض هي ضَز، هي ثبيست ًحَُ اًتربة ًوبيٌسگبى ٍ ضطايف حؿَضآًْب زضهدبهغ ػوَهي ضا 

.  زض اسبسٌبهِ يب آئيي ًبهِ زاذلي پيص ثيٌي ًطزُ ٍ قجن آى ػول ًٌٌس 

 ،خْت ضطًت زض هدوغ  ضأس سبػت هوطضيٌِ حسًػبة الظم اظ اػؿبي تطٌل ،زضغَضت .23

ثطگعاضي خلسِ ضا حساهل ثِ هست ًين  هي تَاًس زػَت ًٌٌسُ ضخغ ، مػوَهي حبؾط ًطًَس

چٌبًچِ هدسزا حسًػبة الظم خْت ثطگعاضي هدوغ حبغل ٍ اذيط اًساذتِ سبػت ثِ ت

ِ اي ًگطزيس،  ثطگعاضي هدوغ ػوَهي ًَثت اٍل ثِ زليل ػسم حػَل ػسم " ثط هجٌيغَضتدلس

.   هي ضسس تْيِ ٍ ثِ اهؿبي حبؾطيي  "حسًػبة الظم 

 حؿَض ٍ ؿيبثي است ًِ ، كطمهالى تطريع تؼساز اػؿبي حبؾط زض خلسبت هدبهغ ػوَهي  .24

ايي كطم ثؼٌَاى سٌس ثطگعاضي يب .   آى ضا اهؿب هي ًٌٌس زض ثسٍ ٍضٍز ثِ خلسِاػؿبي تطٌل ، 

ػسم ثطگعاضي هدوغ ػوَهي ، خْت اهساهبت ثؼسي تَسف هطخغ زػَت ًٌٌسُ ًگْساضي 

 .ذَاّس ضس 

الظم خْت تطٌيل هدوغ ػوَهي ًَثت اٍل، هطخغ  غَضت ػسم حػَل حس ًػبة زض  .25

  زػَتي آگِزػَت ًٌٌسُ هَظق است تب زض هست ظهبى هوطض زضاسبسٌبهِ هػَة تطٌل ،

.  ًوبيس هٌتطط   ثب ّوبى زستَض خلسِ ضا  ػوَهي ًَثت زٍم  هدوغثِ 

ثطگعاضي هدوغ ػوَهي ًَثت اٍل ، هدوغ ػوَهي ًَثت زٍم ، زضكبغلِ  غَضت ػسم زض  .26

ظهبًي ًِ زض اسبسٌبهِ پيص ثيٌي ضسُ است ثطگعاض ذَاّس ضس ٍ تططيلبت هطثَـ ثِ زػَت اظ 

. اػؿب ، هدسزا قي  هي ضَز

زضغَضتيٌِ حسًػبة الظم  خْت ثطگعاضي هدوغ ػوَهي حبغل ضَز ، ضسويت خلسِ  .27

ثِ هدوغ ػوَهي ، اػالم ضسُ  زػَت ًٌٌسُ ضخغ متَسف ضئيس ّيبت هسيطُ تطٌل ٍ يب ًوبيٌسُ 

 .  ٍ خلسِ اكتتبح  هي ضَز
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زػَت اظ ًوبيٌسُ هطخغ غسٍض پطٍاًِ كؼبليت ، خْت ًظبضت ثطضًٍس ثطگعاضي هدوغ ػوَهي  .28

  . العاهي است 

ّیات سئیسِ هجوغ ػوَهی  : 9هادُ 

:  ًحَُ اًتخاب ّثات سئیسِ :الف 

پس اظ . خلسبت هدوغ ػوَهي ، تَسف ّيبت ضئيسِ اي ًِ زض خلسِ تؼييي هي ضَز هسيطيت ذَاّس ضس

اػالم  حؿَض حسًػبة الظم تَسف هطخغ زػَت ًٌٌسُ   ، ّيبت ضئيسِ هدوغ ػوَهي  اظ هيبى 

هدوغ ّيأت ضئيسِ اػؿبي . ضسُ ٍ هسيطيت خلسِ ضا ثطػْسُ هي گيطًساًتربة حبؾطيي زض خلسِ 

. ػوَهي، قجن تطًيت ٍ تؼساز  پيص ثيٌي ضسُ زض اسبسٌبهِ تطٌل  تؼييي هي ضًَس

 زضخلسِ خْت حؿَض زض ىي اظ حبؾط، ثطاي اًتربة اػؿبي ّيبت ضئيسِ هدوغ ػوَهي  .1

 زػَت ثؼول هي آيس ٍ اظ ثيي اكطازي ًِ اػالم آهبزگي هي ًوبيٌس ، ّيبت "ّيبت ضئيسِ "

. ضئيسِ هدوغ  تَسف اػؿبي حبؾط زض خلسِ اًتربة هي ضَز 

 ضئيس ّيبت هسيطُ تطٌل ، ثِ ؿيطاظخلسبتي ًِ زستَضخلسِ آى ضسيسگي ثِ ػولٌطز يب  .2

 . اًتربة ٍ ػعل  ّيبت  هسيطُ ثبضس ، ثؼٌَاى  ضئيس ّيبت ضئيسِ هدوغ ػوَهي ذَاّس ثَز

اًثطيت حبؾطيي زضخلسِ هدوغ ػوَهي ، ثبيس هَاكوت ذَز ضا ثب اػؿبي ّيبت ضئيسِ اظ قطين  .3

.  هيبم اػالم ًوبيٌس

اػؿبي ّيبت ضئيسِ هدوغ ، هي ثبيست ًسجت ثِ هَؾَػبتي ًِ زض زستَضخلسِ هكطح - تجػطُ يي 

. ذَاّس ضس، شيٌلغ ًجَزُ ٍ اغل ثيكطكي ضا زضقَل ثطگعاضي هدوغ ػوَهي ضػبيت ًٌٌس 

اػؿبي ّيبت ضئيسِ هدوغ،  اظ ثيي اػؿبي اغلي تطٌل اًتربة هي ضًَس ٍ زاضاي حن ضاي - 2تجػطُ 

.  ّستٌس

 اػؿبي ّيبت ضئيسِ هدوغ  هي تَاًس ذبضج اظ اػؿبي           ، زض تطٌل ّبي ّيبت اهٌبيي  - 3تجػطُ 

.  ّيبت اهٌبء ًيعتؼييي ضَز

:  هجوغ ػوَهی تششح ريل است سِي سئاتي ٍُظائفهْوتشيي : ب 

ء ٍ ًوبيٌسگبى حبؾط زض خلسِ ٍ ّوچٌيي ثطضسي ًٍبلتٌبهِ ّب ٍ اػؿبثطضسي ٍ ًٌتطل  ليست  .1

 اػالم تؼساز زهين اػؿبي  حبؾط زضخلسِ هدوغ ػوَهي

.  تبئيس حؿَض حسًػبة الظم خْت ثطگعاضي هدوغ ػوَهي  .2

  ( ٍ زستَض خلسِيهحل ثطگعاضًطبًي  ، سبػت ،ضٍظ  ،  اًتطبضحيضبهل تبض)  زػَتيًتطل هلبز آگِى .3

هطخغ زػَت ًٌٌسُ يب  اظ زستَض خلسِ زضهَضزاقالػبت الظم ّطگًَِ اسٌبز ،هساضى ٍ اكتيزض .4

 زض ىي ثِ تؼساز حبؾطيضي ٍيضاثطگِ ّبي  اكتي زضٍ ثبظضسيي تطٌل ٍ ّوچٌيي ضُي هساتيُ

 . (زضغَضت ثطگعاضي اًتربثبت) خلسِ

. ّبي آى ثٌسيي اظ ّطحي ٍ تطط اػالم ضسويت خلسِ ، هطائت زستَض خلسِ .5
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هَؾَػبت قطح  اظ يضي زستَض خلسِ ٍ خلٍَاخطاي ي ثطاىي هغي سوق ظهبىىييتغظهبًجٌسي ٍ  .6

. ذبضج اظ زستَض 

 . زستَض خلسِيثٌس ّباظ اخطاي ًليِ  ًبىياقن ٍ حػَل  خلسِ اخطاي زهين هلبز زستَض .7

 اذص هػَثبت ٍ خوغ ثٌسي تػويوبت هترصُ زض ذػَظ ًليِ ثٌسّبي زستَضخلسِ ٍ اػالم  .8

 .ًتيدِ   ثِ حبؾطيي  

 .   هدوغ ػوَهي هػَثبت تٌظين غَضتدلسِ ٍ  .9

 اػوبل ًظبضت ثطضًٍس ثطگعاضي  هدوغ ػوَهي ٍ حػَل اقويٌبى اظ غحت اهساهبتي ًِ  .10

 زضقَل ثطگعاضي  هدوغ ػوَهي اًدبم هي ضَز

 . ًسرِ اغلي 4 غَضتدلسبت هدوغ ػوَهي زض لياهؿبء ش  .11

(.  اًتربثبت ثطگعاضي  زض غَضت) ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي ىي هٌترتي هجَلي سوت اظاذص اهؿب .12

. اػالم پبيبى خلسِ هدوغ ػوَهي  .13

 

: تشگضاسي اًتخاتات ٍ ًحَُ ساي گیشي دسهجاهغ ػوَهی   : 10هادُ 

 

اگط اخطاي ّطًسام اظثٌسّبي زستَضخلسِ هدوغ ػوَهي، ًيبظهٌس ضاي گيطي اظ حبؾطيي ثبضس ، هطخغ 

ِ ّبي ضأي زػَت ًٌٌسُ هَظق است تب ة  ٍ               تػوين ثطاي اذص.  ضا ثِ تؼساز هَضز ًيبظ تْيِ ًوبيسضگ

 ثػَضت غطيح ٍ ي ًِ ثِ ضاي گصاضتِ ذَاّس ضس، هَؾَعهي ثبيست ، هدوغ ػوَهي زض  ضاي گيطي 

 هَاكن ٍ يي  ًلط  يي حساهل  ضسيسُ ٍحبؾطيي  اقالع ثِ، تَسف ضئيس خلسِ  ي اثْبمثسٍى ّيچگًَِ 

 . زاًدبم ضَسپس ضأي گيطي ، زض ذػَظ هَؾَع ضاي گيطي ثحث ًوَزُ ٍ هربلق ًلط 

هي ثبيست ،  هدوغ ػوَهي ثبضس ى زض زستَضًبضياًتربثبت ّيأت هسيطُ ٍ ثبظضسثطگعاضي   اگط .1

            ،ّبي هصًَض  تػسي سوتكطغت الظم ثطاي هؼطكي ٍ اػالم ثطًبهِ ّبي ّطيي اظ ًبهعزّبي

. هٌظَض ضَز ثػَضت هسبٍي 

 ٍ ّيبت اهٌبي اذطاج اػؿبٍ يب  ثبظضس ٍ ػعل ّيأت هسيطُ  زضغَضتيٌِ هَؾَع ضاي گيطي  .2

 .گطزز ثطاي ايي اكطاز لحبل  ثبيست كطغت زكبعتطٌل ثبضس ، زض ايٌػَضت هي

ِ  هسوت هدعا ثبضٌس ٍ زضيي هسوت2ثطگِ ّبي ضاي ثبيس زاضاي  .3  ، ًبم تطٌل، تبضيد  ثطگ

ثطگعاضي هدوغ ٍ هَؾَع ضاي گيطي زضج گطزيسُ  ٍزضهسوت زيگطآى  ضوبضُ سطيبل ثطگِ ، 

هطرػبت ٍ اهؿبي ػؿَ ضاي زٌّسُ ٍّوچٌيي هحل اهؿبي ّيبت ضئيسِ هدوغ ػوَهي 

.    زضًظط گطكتِ ضَز

ّيبت ضئيسِ هدوغ "ثطگعاضي ًليِ هطاحل اًتربثبت ٍ ضوبضش آضاي اذص ضسُ ،  تَسف  .4

.   ٍ كي الودلس اًدبم  هي ضَز"ػوَهي
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ثطگِ ّبي ضاي ثِ تؼساز حبؾطيي زض خلسِ، هي ثبيست  تَسف  ًوبيٌسُ ّيبت ضئيسِ هدوغ    .5

.   اهؿب ضسُ ٍ ثطاسبس كْطست حبؾطيي تَظيغ هي ضَز

ضطٍع ٍ پبيبى  كطآيٌس ضاي گيطي ، تَسف ّيبت ضئيسِ هدوغ اػالم هي ضَز ٍ ضاي گيطي  .6

.  غطكب زضظهبى تؼييي ضسُ اًدبم هي پصيطز 

ًبهعزّبي ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي ، ثِ تطتيت اسبهي هي ثبيست   هجل اظ ثطگعاضي اًتربثبت، .7

ٍ اسن هستؼبض ، زضهحل هٌبست  ٍزضهؼطؼ زيس ٍ شًط ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي  اللجبحطٍف 

  .حبؾطيي زضهحل ثطگعاضي خلسِ هدوغ ػوَهي  ًػت گطزز 

 . تلوي ضَز ذبغيكطز  ثِ ًلغ تجليؾ ثؼٌَاى ّب ًجبيس ثِ ًحَي تٌظين ضَز ًًِبهعزكْطست اسبهي  .8

 ء ًتبيح آى زض كطهْبيي ًِ ثِ ايي هٌظَض تٌظين ضسُ است ،زضج گطزيسُ ٍضوبضش آضاپس اظ  .9

.  تَسف ّيبت ضئيسِ هدوغ  اهؿب هي ضَزشيل ًليِ كطهْب

  ّوچٌيي هربلق ٍ، آضاي هَاكن ي هأذَشُ، آضايًل آضا تؼسازثبيست هي زض ضوبضش آضاء  .10

. ثجت ضًَس، اػالم ٍ ثبقل ي سليس ٍ آضايآضا

ضبّس ضوبضش ضاي  حؿَض يبكتِ ٍ  آضا هحل ضوبضش كبغلِ هٌبست اظ هي تَاًٌس زضاكطاز شيٌلغ  .11

.  ضَز آضاء  ضوبضشالل زض ًظن ٍ خطيبىت اخ ايدبز هَختحؿَض ايي اكطاز ًجبيس. ثبضٌس

اػؿبي ٍاخس ضطايف تػسي سوت ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسي ًِ زضخلسِ هدوغ ػوَهي ؿبيت  .12

 .زضَى اًتربة ّستٌس ، هي تَاًٌس ثؼٌَاى ًبهعز ّيبت هسيطُ ٍثبظضسي  ثجت ًبم ًطزُ ٍ

ضاي زٌّسگبى هي ثبيست ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ًبهعز هسًظط ضا  زض ثطگِ ّبي ضاي ثػَضت ًبهل   .13

.  ٍ ذَاًب ثٌَيسٌس

 ًبم ضاي، غطكب  ثطگِ  زضهطتطى ثبضس ٍ يب چٌس ًلط اظ ًبًسيساّب 2 ًبم ذبًَازگي اگط .14

آضاي هصًَض ثِ ًلغ ّيچ يي اظ ايي ًبًسيساّب ،  اكطاز هصًَض ًَضتِ ضسُ ثبضس ذبًَازگي 

  . هي ضَز حصفذَاًسُ ًطسُ ٍ

زضغَضت ضجبّت ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ًبهعزّب ، ّيبت ضئيسِ هدوغ هي تَاًس ثطاي ًبهعزّب  .15

ضٌبسِ يب ًس اًتربثبتي تؼييي ًطزُ ٍ حبؾعيي زضخلسِ ثبيسًسّبي هصًَض ضا ثِ ّوطاُ اسبهي 

. ًبهعزّب ، زضثطگِ ّبي ضاي زضج ًوبيٌس

 ثطاي ثطگِ ضأي تٌطاض ضسُ ثبضس، غطكبً يي ضأي يي  زض ي اظ ًبهعزّب زض غَضتي ًِ ًبم يي  .16

. هحبسجِ هي گطززٍي 

 هسبٍي ثبضس ، اكطازي ًِ زاضاي  سوت تػسي ييثطاياگط هيعاى ضاي تؼسازي اظ ًبهعزّب   .17

اًدبم  سبثوِ ػؿَيت ثيطتطي زض تطٌل ثبضٌس زض اٍلَيت هطاض هي گيطًس ٍ ثؼس اظ آى 

ِ ًطي هالى اًتربة آًْب ذَاّس ثَز  ، هگط ايٌٌِ اسبسٌبهِ تطٌل تطتيت زيگطي هؼيي هطػ

. ًطزُ ٍ يب يٌي اظ آًْب ثِ ًلغ زيگطي ًٌبضُ گيطي ًوبيس
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يي اظ اػؿب ٍ يب ّيبت اهٌبي تطٌل  ، ثسٍى تَخِ ثِ سوتي ًِ زاضًس ، غطكب زاضاي يي  ّط .18

  .حن ضاي زض هدبهغ ػوَهي ثَزُ ٍ اضظش ضاي ّوِ آًْب يٌسبى است  

  ٍ هرلي، العاهبً ثِ غَضت ًتجي اًتربة اػؿبء ّيأت هسيطُ ٍ ثبظضسبىثطاي  ضأي گيطي ضٍش .19

 هيبم  اظ قطين هي تَاىم زض سبيط هَاضز ، ثطاي اتربش تػوي.  اًدبم هي ضَز ثب ثطگِ ضأيٍ 

ضٍش ضاي گيطي ثبيس زض غَضتدلسِ  . اػؿبي حبؾط زضخلسِ ٍ يب ضٍش ًتجي اهسام ًوَز 

زضغَضت اػتطاؼ حبؾطيي زض خلسِ ثِ ضٍش ضاي گيطي ،                    . هدوغ ػوَهي هيس ضَز

هي ثبيست ضٍش ضاي گيطي قجن ًظط اًثطيت حبؾطيي زض خلسِ تؼييي ضَز ٍ پس اظ اتوبم 

.  ضاي گيطي ، ًتبيح ثطاي حبؾطيي الظم االتجبع ذَاّس ثَز 

 اگط تؼساز ًبهعزّبي تػسي ّيبت هسيطُ يب ثبظضسيي ثِ تؼساز هوطض زض اسبسٌبهِ ًجبضس ،  .20

.  ثطگعاضي اًتربثبت  ثِ ظهبى زيگطي هًََل ذَاّس ضس

:  صَستجلسات هجاهغ ػوَهی    ثثت  :  11هادُ 

، هطخغ زػَت ًٌٌسُ هَظق تػويوبت هدوغ ػوَهي هتؿوي يٌي اظ اهَض شيل ثبضس زض غَضتيٌِ 

ثِ هطخغ غسٍض پطٍاًِ   ػوَهي  ضا حساًثط ظطف هست يي هبُ يي ًسرِ اظ غَضتدلسِ هدوغاست   

ٍ هَسسبت  ضطًتْبازاضُ ثجت " ثجت ثِ كؼبليت اضائِ ًوَزُ  ٍ پس اظ تبئيس ايي هطخغ ، اسٌبز الظم  خْت

 .  تحَيل ضَز " ؿيطتدبضي

. يياًتربة هسيطاى ٍ ثبظضس - 1

. تػَيت تطاظًبهِ - 2

( ...ًبّص يب اكعايص سطهبيِ ٍتـييط ًطبًي ، ) ّط ًَع تـييط زض اسبسٌبهِ - 3

.  ٍ تػليِ آىتطٌلاًحالل  - 4

: هذاسك الصم جْت  ثثت صَستجلسات هجاهغ ػوَهی    : 12هادُ 

.  ي ٍ يب زػَتٌبهِ ّبي ًتجي هدوغ ػوَمثِ  زػَت ي ضٍظًبهِ زضذػَظ آگِ يي ًسرِ اظ -

.  ػوَهي  زض خلسِ هدوغىي حبؾطياسبم  كْطست -

 . (ثسٍى هلن ذَضزگي ٍ الى گطكتگي)يغَضتدلسِ هدوغ ػوَم ًسرِ 4 -

.  ٍ ثبظضسبىضُي هساتيگعاضش ػولٌطز ُ  يي ًسرِ -

. (ثب تبئيس ثبظضس)ي هبليتطاظًبهِ ٍغَضتْب يي ًسرِ -

ثسٍى هلن ) ضُي هساتيُتؼييي سوت اػؿبي غَضتدلسِ  ًسرِ 4 زضغَضت اًتربة ّيبت هسيطُ ، -

  (ذَضزگي ٍ الى گطكتگي

تػَيط غلحِ اٍل ضٌبسٌبهِ ٍ ًبضت هلي اػؿبي هٌترت ّيبت هسيطُ ، هسيطػبهل  ٍ ثبظضسيي ثِ - 

.   هكؼِ ػٌس پطسٌلي 3ّوطاُ 

: تؼییي سوت اػضاي ّیات هذيشُ  : 13هادُ 
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اًدبم گطكتِ ثبضس، اػؿبي اغلي             ضُي هساتي اًتربثبت ُ زضخلسِ هدوغ ػوَهي ،ًِيزض غَضت 

 ًِ حساًثط ظطف يي ّلتِ پس اظ تبضيد  خلسِ ذَزىي اٍل هٌترت ، هي ثبيست زضضُي هساتيُ

تطٌيل هي گطزز،             "تؼييي سوت اػؿبي ّيبت هسيطُ"ثطگعاضي هدوغ ػوَهي  ثب زستَضخلسِ 

: اهساهبت شيل ضا اًدبم زٌّس

 . ضُي هساتي ُ ٍ ًبيت ضئيس سي ضئىييتغ .1

. (اظزاذل يب ذبضج اظ اػؿبي ّيبت هسيطُ)  ػبهلضي هساًتربة  .2

. تؼييي ذعاًِ زاض  .3

 ، قجن تطًيت پيص ثيٌي ضسُ زض اسبسٌبهِ هػَة  هدبظّبي  زاضًسگبى اهؿبي ٍ هؼطفىييتغ .4

 هي ثبيست ثِ اهؿبي ًليِ  اػؿبي اغلي ّيبت هسيطُ ٍ "غَضتدلسِ تؼييي سوت اػؿبي ّيبت هسيطُ

هسيطػبهل ضسيسُ  ٍ اػؿبيي ًِ ثِ سوت ذبغي تؼييي ضسُ اًس ، ثب اهؿبي شيل غَضتدلسِ هصًَض               

.  ًوبيٌس"هجَل سوت"

 

: اقذاهات هشاجغ صذٍس پشٍاًِ فؼالیت پس اص دسيافت صَستجلسات هجاهغ ػوَهی  : 14هادُ 

 

پس اظ ثطگعاضي خلسِ هدوغ ػوَهي ، ّيبت هسيطُ تطٌل يب هطخغ ثطگعاض ًٌٌسُ هدوغ ػوَهي ، 

هَظق است غَضتدلسبت هدوغ ػوَهي ضا ثِ هطخغ غسٍض پطٍاًِ كؼبليت تحَيل ًوبيس ٍ اسبهي 

هٌترجيي ٍ هساضى َّيتي آًبى  ٍ سبيط تـييطات ضا زض سبهبًِ ايٌتطًتي هطخغ غسٍض پطٍاًِ كؼبليت               

.   زضج  ًوبيس

زضغَضتيٌِ هػَثبت هدوغ ػوَهي ضبهل  اًتربة ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي ثبضس  ، هطاخغ  .1

 گبًِ زضذػَظ هٌترجيي 4غسٍض پطٍاًِ كؼبليت هَظق ّستٌس ، ًسجت ثِ اذص استؼالهبت 

 ازاضُ ثجت ضطًتْب ٍ "اهسام ًوَزُ ٍ ثؼس اظ يي هبُ اظ تبضيد استؼالم ، غَضتدلسِ ضا ثِ  

.  ، اضسبل ًوبيٌس"هَسسبت ؿيطتدبضي

زضغَضتيٌِ تـييط اسبسٌبهِ زض هدوغ ػوَهي غَضت پصيطكتِ ثبضس ، هطاخغ غسٍض پطٍاًِ  .2

 ضٍظ پس اظ زضيبكت غَضتدلسبت هدبهغ ػوَهي  ، 10كؼبليت هَظق ّستٌس ظطف هست 

تـييطات اسبسٌبهِ ضا ثب هَاًيي ٍ هوطضات شيطثف هكبثوت ًوَزُ ٍ زضغَضت ػسم هـبيطت ثب 

 . ،  اضسبل ًوبيٌس" ازاضُ ثجت ضطًتْب ٍ هَسسبت ؿيطتدبضي"هَاًيي شيطثف ،   غَضتدلسِ ضا ثِ 

زضغَضتيٌِ هػَثبت هدوغ ػوَهي ًبظط ثط اًحالل تطٌل ثبضس ، هي ثبيست اهساهبت الظم  .3

خْت تؼييي ّيبت تػليِ ٍ تؼييي تٌليق اهَال ٍ زاضائيْب ، قجن هلبز اسبسٌبهِ هػَة تطٌل 

.  غَضت پصيطكتِ ٍ غَضتدلسبت ّيبت تػليِ ثِ هطخغ غسٍض پطٍاًِ كؼبليت اضائِ ضَز

تطٌل هَظق است پس اظ ثجت تـييطات زض ضٍظًبهِ ضسوي ًطَض ، يي ًسرِ اظ آگْي  .4

 . ضٍظًبهِ هصًَض ضا خْت زضج  زض پطًٍسُ ، ثِ هطخغ غسٍض پطٍاًِ كؼبليت اضائِ ًوبيس
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: سايش هقشسات  : 15هادُ 

 اػالم  زستَضخلسِ، ّط يي اظثٌسّبيزض هَاضزي ًِ هدوغ ػوَهي ثِ زليل ػسم ضسيسگي ثِ  .1

هي ثبيست ايي هَؾَع زض غَضتدلسِ هدوغ ػوَهي  هيس ضسُ ٍ ظهبى ، ي ًٌس م  تٌلس

 .  ثطگعاضي ازاهِ خلسِ هطرع ضَز

  ثِ هدوغ ػوَهي قجن ضًٍس هوطض زض اسبسٌبهِ ضػبيت ًطَز ، زػَتتططيلبت  زضغَضتيٌِ .2

  ػوَهي ،  خلسِ هدوغتطٌيل خلسِ ٍ اذص هػَثبت ، كبهس ٍخبّت هبًًَي ثَزُ ٍ هي ثبيست  

. هدسزا ثب ضػبيت تططيلبت هوطض زضاسبسٌبهِ ثطگعاض ضَز

 ثِ هدوغ ،آگْي زػَت اظ هجيل اسٌبز ٍ هساضى هدبهغ ػوَهي ّيبت هسيطُ تطٌل هي ثبيست  .3

ِ ّبي ضأي ٍ كطهْبي ضوبضشاػؿب ، ليست حؿَض ٍ ؿيبة ات ، غَضتدلس ِ ّب ، ثطگ  ًٍبلتٌبه

ضازضهحل زكتط هطًعي  تطٌل  ًگْساضي ًوَزُ ٍ زض غَضت لعٍم ثِ هطاخغ  آضاي اًتربثبت

.  ازاضي ٍ هؿبيي اضائِ ًوبيس 

ذبضج اظغالحيت ذَز ضسيسگي ٍاتربش تػوين   ًسجت ثِ هَاضز ػوَهي  هدوغزضغَضتيٌِ .4

.   ذَاّس ثَزاظ زضخِ اػتجبض سبهفثِ زليل هـبيطت ثب اسبسٌبهِ تطٌل ،  تػويوبت هترصُ ،ًٌس

اگطثٌبثِ ّط زليلي هدوغ ػوَهي اظ اخطاي  يي يب چٌس ثٌس اظ زستَضخلسِ هٌػطف ضَز،              .5

 .هي ثبيست زضغَضتدلسِ هدوغ ػوَهي ، اظ اخطاي ثٌسّبي هصًَض اػالم اًػطاف  ضَز

غَضتدلسبت هدبهغ ػوَهي ، غَضتدلسِ تؼييي سوت ّيبت هسيطُ ٍ غَضتدلسِ ّيبت  .6

 . تػليِ هي ثبيست ثب هسًظط هطاضزازى ًوًَِ ّبي پيَست تٌويل ضَز

زض ذػَظ اهَضي ًِ زض ايي زستَضالؼول پيص ثيٌي ًطسُ است قجن هلبز اسبسٌبهِ هػَة  .7

 . تطٌل ف ػوَهبت هبًَى تدبضت ٍ هلبز تػَيت ًبهِ ّيبت ٍظيطاى ، اهسام ذَاّس ضس

: 16هادُ 

ّطگًَِ ضٌبيبت ٍ اػتطاؼ اضربظ حويوي ٍ حوَهي  ثِ ضًٍس ثطگعاضي ٍ هػَثبت هدبهغ ػوَهي ، 

هي ثبيست حساًثط ظطف هست يي ّلتِ اظ تبضيد ثطگعاضي هدوغ ، ثِ هطخغ غسٍض پطٍاًِ كؼبليت 

 ضٍظ اظ تبضيد زضيبكت اػتطاؼ ، ثِ 10اضسبل گطزيسُ ٍ هطاخغ هصًَض هَظق ّستٌس ظطف هست 

.  هَؾَع ضسيسگي ًوَزُ ٍ ًتيدِ ضا خْت اهسام الظم  ثِ ّيبت هسيطُ تطٌل اػالم ًوبيٌس

  : 17هادُ 

 زض    ًوًَِ غَضتدلسِ  ثِ ضطح  پيَست ،5   تجػطُ  ٍ تؼساز 5 هبزُ   ٍ 17 ايي زستَضالؼول  ضبهل  

 ثِ تػَيت ضسيس ٍ ثطاي ًليِ سبظهبًْبي هطزم ًْبز ٍ "ّیات ًظاست مشَس"  22/8/1395خلسِ  هَضخ 

. ّيبتْبي ًظبضت ثط سبظهبًْبي هطزم ًْبز ، الظم االخطاست

  سئیس ّیات ًظاست مشَس 
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: پیَست شواسُ يل 

 (ػضَپزيش- فشم  شواسُ يل )  هَسسیيصَستجلسِ هجوغ ػوَهی 

 فاقذ سْن الششمِ-    غیشتجاسي غیشاًتفاػی –             ساصهاى هشدم ًْاد 

  
 13/     /      هَضخ   ....... ضٍظ ......... ضاس سبػت (زضضطف تبسيس)"............................. هَسسِ "خلسِ ّيبت هَسس 

.......................................................... ًلط  ضبهل ثيص اظ ًػق ثؼالٍُ يي هَسسيي زضًطبًي........ ثبحؿَض تؼساز 
 . ثطگعاض ٍ تػويوبت ظيط اتربش ضس 

             (زضضطف تبسيس) : .......................................................................... وام مًسسٍ

 .  ثِ ثجت هي ضسس" هَسسِ ؿيطتدبضي ؿيطاًتلبػي" ٍ "سبظهبى هطزم ًْبز"ايي هَسسِ تحت ػٌَاى  :  وًع مًسسٍ

  : ..........................................................مًضًع فعاليت اصلي

 خوَْضي اسالهي ايطاى  :  تابعيت

  : ..................................................................................وشاوي مركز اصلي فعاليت

  : ..............................................................................................................كدپستي

ضيبل هي ثبضس ًِ تَسف اػؿبي ّيبت هَسس ثِ ....................................... زاضائي اٍليِ هَسسِ هجلؾ  : دارايي ايليٍ
. هَسسِ اّسا گطزيس ٍ ًليِ هَسسيي اهطاض ًوَزًس حن هكبلجِ ، استطزاز ٍ يب ثطزاضت زاضايي ضا تحت ّيچ ػٌَاى ًساضًس 

ثبتَخِ ثِ ايٌٌِ ايي هَسسِ زاضاي هبّيت ؿيطاًتلبػي ٍ زاٍقلجبًِ هي ثبضس لصا ًليِ هٌبثغ هبلي ،  زضآهسّب ٍ  اهَال ٍ 
زاضائي ّبي هٌوَل ٍ ؿيطهٌوَل  ًِ تَسف اػؿبي هَسسِ يب اضربظ حويوي ٍ حوَهي زٍلتي ٍ ؿيطزٍلتي ثِ هَسسِ اّسا 

هي ضَز يب زض قَل كؼبليت هَسسِ ثؼٌَاى زضآهس ًست هي ضَز، هتؼلن ثِ ضرػيت حوَهي هَسسِ ثَزُ ٍ غطكب ثطاي 
اخطاي اّساف هٌسضج زض اسبسٌبهِ ّعيٌِ ذَاّس ضس ٍ اػؿبي ّيبت هَسس ، هسيطاى ٍ ًبضًٌبى هَسسِ ٍ ٍ اثستگبى 

هَسسِ زاضاي هبّيت ؿيطتدبضي ؿيطاًتلبػي .  آًْب ، ّيچگًَِ حن هبلٌيت ًسجت ثِ اهَال ٍ زاضئي ّب ًرَاٌّس زاضت
. ثَزُ ٍ  كبهس سْن الططًِ هي ثبضس

 

 : اسامي مًسسيه 
..............................  ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ....../......../.......... تبضيد تَلس ............. كطظًس . ........................................... 1

 ....................... .ًسپستي ...................................................................... ثِ ًطبًي ...................................ًسهلي

..............................  ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ....../......../.......... تبضيد تَلس ............. كطظًس ............................................ 2

 ....................... .ًسپستي ...................................................................... ثِ ًطبًي ...................................ًسهلي

..............................  ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ....../......../.......... تبضيد تَلس ............. كطظًس ............................................ 3

 ....................... .ًسپستي ..................................................................... ثِ ًطبًي ...................................ًسهلي

..............................  ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ....../......../.......... تبضيد تَلس ............. كطظًس ............................................ 4

 ....................... .ًسپستي ..................................................................... ثِ ًطبًي ...................................ًسهلي

..............................  ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ....../......../.......... تبضيد تَلس ............. كطظًس ............................................ 5

 ....................... .ًسپستي ...................................................................... ثِ ًطبًي ...................................ًسهلي
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 . تػويوبت ظيط ثِ تػَيت ثيص اظ زٍسَم اػؿبي حبؾط زض خلسِ ضسيس : جلسٍ مصًبات
 . ثِ تػَيت ًليِ حبؾطيي ضسيس (ثططح پيَست)تجػطُ ..... هبزُ ٍ ........ كػل ،........ اسبسٌبهِ هَسسِ  هطتول ثط   . 1
 . ثؼٌَاى ضٍظًبهِ ًثيطاالًتطبض خْت زضج آگْي ّبي هَسسِ اًتربة ضس...................................................... ضٍظًبهِ  . 2
 . ضيبل تؼييي گطزيس............................................... حن ػؿَيت سبليبًِ ثطاي اػؿبي هَسسِ ،  ثِ هجلؾ . 3
 .هست كؼبليت هَسسِ اظ تبضيد تبسيس ثِ هست ًبهحسٍز  هي ثبضس. 4
 :اٍليي هسيطاى هَسسِ ضبهل  اػؿبي ّيبت هسيطُ ثطاي هست زٍ سبل ٍ ثبظضس ثطاي هست يٌسبل ثِ ضطح ظيط  اًتربة ضسًس. 5
  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزى  ثؼٌَاى ػؿَاغلي ّيبت هسيطُ اًتربةضاي..... ثبتؼساز .................... ثِ ًس هلي ...... ..............   .....1
  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزى  ثؼٌَاى ػؿَاغلي ّيبت هسيطُ اًتربةضاي..... ثبتؼساز .................... ثِ ًس هلي ...... ..............   .....2
  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزى  ثؼٌَاى ػؿَاغلي ّيبت هسيطُ اًتربةضاي..... ثبتؼساز .................... ثِ ًس هلي ...... ..............   .....3
  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزى  ثؼٌَاى ػؿَاغلي ّيبت هسيطُ اًتربةضاي..... ثبتؼساز .................... ثِ ًس هلي ...... ..............   .....4 
  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزى  ثؼٌَاى ػؿَاغلي ّيبت هسيطُ اًتربةضاي..... ثبتؼساز .................... ثِ ًس هلي ...... ..............   .....5
  اهؿبء.ز ٍ هجَل سوت ًوَزى ّيبت هسيطُ اًتربةػلي الجسلثؼٌَاى ػؿَضاي..... ثبتؼساز ................... ثِ ًس هلي .... ................   .....6
.  ز ٍ هجَل سوت ًوَزىّيبت هسيطُ اًتربةػلي الجسل   ثؼٌَاى ػؿَضاي.... ثبتؼساز ................... ثِ ًس هلي ....... .............   .....7
  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزىغلي  اًتربة ثبظضس ا  ثؼٌَاىضاي.... ثبتؼساز .................... ثِ ًس هلي ........ ............   .....8
  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزى اًتربةثبظضس ػلي الجسلثؼٌَاى ضاي.... ثبتؼساز ................... ثِ ًس هلي ...... ...............  .....9

 سبل ٍ ثبظضسيي  ثطاي هست يٌسبل اًتربة ضسًس ٍ ًليِ اػؿبي  2 قجن هلبز اسبسٌبهِ هَسسِ؛اػؿبي ّيبت هسيطُ ثطاي هست 

ًليِ اػؿبي ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي اهطاض . ّيبت هسيطُ ، ثبظضسيي ٍ هسيطػبهل هَسسِ ثب اهؿبي ايي غَضتدلسِ هجَل سوت ًوَزًس 

 اليحِ اغالحي هبًَى تدبضت ثطاي اػؿبي 126 ٍ 111 هبًَى اسبسي ٍ هَاز 141ًوَزًس هطوَل هوٌَػيت ّبي هٌسضج زض  اغل 

 . اليحِ اغالحي هبًَى تدبضت ثطاي ثبظضسيي هٌترت ًوي ثبضٌس147 ٍ 111ّيبت هسيطُ ٍ  هَاز 

زض ازاهِ خلسِ زض ذػَظ  تؼييي  سوت اػؿبي ّيبت  : تعييه سمت مديران ي صاحبان امضای اسىاد ي ايراق مًسسٍ
 : هسيطُ ٍ تؼييي هسيطاى ٍ اضربظ زاضاي حن اهؿبي اسٌبز ٍ اٍضام ثْبزاض ٍ تؼْس آٍض هَسسِ ،  ثِ ضطح ظيط اتربش تػوين ضس

 اهؿبء.  اًتربة ٍ هجَل سوت ًوَزًسرئيس َيات مديرٌثؼٌَاى ..................... ثِ ًسهلي .........................  .1

 اهؿبء.  اًتربة ٍ هجَل سوت ًوَزًسوايب  رئيس َيات مديرٌثؼٌَاى ..................... ثِ ًسهلي .........................  .2

 اهؿبء.  اًتربة ٍ هجَل سوت ًوَزًسخزاوٍ دارثؼٌَاى ....................... ثِ ًسهلي ......................  .3

 اهؿبء.   اًتربة ٍ هجَل سوت ًوَزًسمديرعامل سبل ثؼٌَاى 2ثطاي  هست ........................ ثِ ًسهلي .....................  .4

 : اسبسٌبهِ هػَة ، اهؿبي ًليِ اسٌبز ٍ اٍضام ثْبزاض ثططح ظيط  است ............ ثِ استٌبز هبزُ 

ًليِ اسٌبز ٍ اٍضام ثْبزاض ٍ تؼْسآٍض ثباهؿبي هسيطػبهل ٍ ذعاًِ زاض ٍ زضؿيبة ذعاًِ زاض ثباهؿبي ضئيس ّيبت هسيطُ "
  ".ٍ ثبهْطهَسسِ هؼتجطذَاّس ثَز

ثبحن تًَيل ثِ ؿيط  ًٍبلت ............................................     ذبًن  /ثِ اتوبم ضسيسُ ٍ   ثِ آهبي........  خلسِ زضسبػت  

 . زازُ ضس خْت ثجت هلبز ايي غَضتدلسِ ثِ هطاخغ ازاضي ٍ ازاضُ ثجت ضطًتْب هطاخؼِ ٍ اهسام ًوبيس 

: ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضاي اػضاي ّیات هَسس 

 

 :ًام ، سوت  ٍ اهضاي ملیِ اػضاي ّیات هذيشُ ٍ هذيشػاهل ٍ تاصسسیي  هَسسِ
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 :  2پیَست شواسُ 

 ( ّیات  اهٌايی– 2فشم  شواسُ)هَسسیيصَستجلسِ هجوغ ػوَهی  

 فاقذ سْن الششمِ-    غیشتجاسي غیشاًتفاػی –ساصهاى هشدم ًْاد 
  13/     /      هَضخ   ....... ضٍظ ......... ضاس سبػت (زضضطف تبسيس)"............................... هَسسِ "خلسِ ّيبت هَسس 

........................................................... ًلط  ضبهل ثيص اظ ًػق ثؼالٍُ يي هَسسيي زض ًطبًي........ ثبحؿَض تؼساز 
 . ثطگعاض ٍ تػويوبت ظيط اتربش ضس 

             (زضضطف تبسيس) : ................................................................................. وام مًسسٍ

 .  ثِ ثجت هي ضسس" هَسسِ ؿيطتدبضي ؿيطاًتلبػي" ٍ "سبظهبى هطزم ًْبز"ايي هَسسِ تحت ػٌَاى  :  وًع مًسسٍ

  : ...............................................................مًضًع فعاليت اصلي

 خوَْضي اسالهي ايطاى  :  تابعيت

  : ..............................................................................وشاوي مركز اصلي فعاليت

  : ...........................................................................................................كدپستي

ضيبل هي ثبضس ًِ تَسف اػؿبي ّيبت هَسس ثِ .......................................... زاضائي اٍليِ هَسسِ هجلؾ  : دارايي ايليٍ
. هَسسِ اّسا گطزيس ٍ ًليِ هَسسيي اهطاض ًوَزًس حن هكبلجِ ، استطزاز ٍ يب ثطزاضت زاضايي ضا تحت ّيچ ػٌَاى ًساضًس 

ثبتَخِ ثِ ايٌٌِ ايي هَسسِ زاضاي هبّيت ؿيطاًتلبػي ٍ زاٍقلجبًِ هي ثبضس لصا ًليِ هٌبثغ هبلي ،  زضآهسّب ٍ  اهَال ٍ 
زاضائي ّبي هٌوَل ٍ ؿيطهٌوَل  ًِ تَسف اػؿبي هَسسِ يب اضربظ حويوي ٍ حوَهي زٍلتي ٍ ؿيطزٍلتي ثِ هَسسِ اّسا 

هي ضَز يب زض قَل كؼبليت هَسسِ ثؼٌَاى زضآهس ًست هي ضَز، هتؼلن ثِ ضرػيت حوَهي هَسسِ ثَزُ ٍ غطكب ثطاي 
اخطاي اّساف هٌسضج زض اسبسٌبهِ ّعيٌِ ذَاّس ضس ٍ اػؿبي ّيبت هَسس ، هسيطاى ٍ ًبضًٌبى هَسسِ ٍ ٍ اثستگبى 

 .  آًْب ، ّيچگًَِ حن هبلٌيت ًسجت ثِ اهَال ٍ زاضئي ّب ًرَاٌّس زاضت
 .هَسسِ زاضاي هبّيت ؿيطتدبضي ؿيطاًتلبػي ثَزُ ٍ  كبهس سْن الططًِ هي ثبضس

 : اسامي مًسسيه 
..............................  ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ....../......../.......... تبضيد تَلس ............. كطظًس . ........................................... 1

 ....................... .ًسپستي ...................................................................... ثِ ًطبًي ...................................ًسهلي

..............................  ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ....../......../.......... تبضيد تَلس ............. كطظًس ............................................ 2

 ....................... .ًسپستي ...................................................................... ثِ ًطبًي ...................................ًسهلي

..............................  ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ....../......../.......... تبضيد تَلس ............. كطظًس ............................................ 3

 ....................... .ًسپستي ..................................................................... ثِ ًطبًي ...................................ًسهلي

..............................  ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ....../......../.......... تبضيد تَلس ............. كطظًس ............................................ 4

 ....................... .ًسپستي ..................................................................... ثِ ًطبًي ...................................ًسهلي

..............................  ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ....../......../.......... تبضيد تَلس ............. كطظًس ............................................ 5

 ....................... .ًسپستي ...................................................................... ثِ ًطبًي ...................................ًسهلي

 . تػويوبت ظيط ثِ تػَيت ثيص اظ زٍسَم اػؿبي حبؾط زض خلسِ ضسيس : جلسٍ مصًبات
 .اػؿبي ّيبت اهٌبي هَسسِ ثططح ظيط اًتربة ضسًس ٍ ثب اهؿبي ايي غَضتدلسِ هجَل سوت ًطزًس.1

    - 1        .    ...................................  -    2   .  ...................................-  3.       ......................................  
     -4        ..................................   -          5  .   ..................................  
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 . ثِ تػَيت ًليِ حبؾطيي ضسيس (ثططح پيَست)تجػطُ ........ هبزُ ٍ ...... كػل ،......... اسبسٌبهِ هَسسِ  هطتول ثط   . 2
 . ثؼٌَاى ضٍظًبهِ ًثيطاالًتطبض خْت زضج آگْي ّبي هَسسِ اًتربة ضس..................................... ضٍظًبهِ  . 3
 .هست كؼبليت هَسسِ اظ تبضيد تبسيس ثِ هست ًبهحسٍز  هي ثبضس. 4
 :اٍليي هسيطاى هَسسِ ضبهل  اػؿبي ّيبت هسيطُ ثطاي هست زٍ سبل ٍ ثبظضس ثطاي هست يٌسبل ثِ ضطح ظيط  اًتربة ضسًس. 5
  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزى  ثؼٌَاى ػؿَاغلي ّيبت هسيطُ اًتربةضاي..... ثبتؼساز .................... ثِ ًس هلي ...... ..............   .....1
  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزى  ثؼٌَاى ػؿَاغلي ّيبت هسيطُ اًتربةضاي..... ثبتؼساز .................... ثِ ًس هلي ...... ..............   .....2
  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزى  ثؼٌَاى ػؿَاغلي ّيبت هسيطُ اًتربةضاي..... ثبتؼساز .................... ثِ ًس هلي ...... ..............   .....3
  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزى  ثؼٌَاى ػؿَاغلي ّيبت هسيطُ اًتربةضاي..... ثبتؼساز .................... ثِ ًس هلي ...... ..............   .....4 
  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزى  ثؼٌَاى ػؿَاغلي ّيبت هسيطُ اًتربةضاي..... ثبتؼساز .................... ثِ ًس هلي ...... ..............   .....5
  اهؿبء.ز ٍ هجَل سوت ًوَزى ّيبت هسيطُ اًتربةػلي الجسلثؼٌَاى ػؿَضاي..... ثبتؼساز ................... ثِ ًس هلي .... ................   .....6
.  ز ٍ هجَل سوت ًوَزىّيبت هسيطُ اًتربةػلي الجسل   ثؼٌَاى ػؿَضاي.... ثبتؼساز ................... ثِ ًس هلي ....... .............   .....7
  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزىغلي  اًتربة ثبظضس ا  ثؼٌَاىضاي.... ثبتؼساز .................... ثِ ًس هلي ........ ............   .....8
  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزى اًتربةثبظضس ػلي الجسلثؼٌَاى ضاي.... ثبتؼساز ................... ثِ ًس هلي ...... ...............  .....9

 سبل ٍ ثبظضسيي  ثطاي هست يٌسبل اًتربة ضسًس ٍ ًليِ اػؿبي 2قجن هلبز اسبسٌبهِ هَسسِ ؛ اػؿبي ّيبت هسيطُ ثطاي هست 

ًليِ اػؿبي ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي اهطاض . ّيبت هسيطُ ، ثبظضسيي ٍ هسيطػبهل هَسسِ ثب اهؿبي ايي غَضتدلسِ هجَل سوت ًوَزًس 

 اليحِ اغالحي هبًَى تدبضت ثطاي اػؿبي 126 ٍ 111 هبًَى اسبسي ٍ هَاز 141ًوَزًس هطوَل هوٌَػيت ّبي هٌسضج زض  اغل 

 . اليحِ اغالحي هبًَى تدبضت ثطاي ثبظضسيي هٌترت ًوي ثبضٌس147 ٍ 111ّيبت هسيطُ ٍ  هَاز 

زض ازاهِ خلسِ زض ذػَظ  تؼييي  سوت اػؿبي ّيبت  : تعييه سمت مديران ي صاحبان امضای اسىاد ي ايراق مًسسٍ 
 : هسيطُ ٍ تؼييي هسيطاى ٍ اضربظ زاضاي حن اهؿبي اسٌبز ٍ اٍضام ثْبزاض ٍ تؼْس آٍض هَسسِ ،  ثِ ضطح ظيط اتربش تػوين ضس

 اهؿبء.  اًتربة ٍ هجَل سوت ًوَزًسرئيس َيات مديرٌثؼٌَاى ............ ثِ ًسهلي ............................................... 1

 اهؿبء.  اًتربة ٍ هجَل سوت ًوَزًسوايب  رئيس َيات مديرٌثؼٌَاى ............ ثِ ًسهلي ............................................... 2

 اهؿبء.  اًتربة ٍ هجَل سوت ًوَزًسخزاوٍ دارثؼٌَاى ............ ثِ ًسهلي .............................................. 3

 اهؿبء.   اًتربة ٍ هجَل سوت ًوَزًسمديرعامل سبل ثؼٌَاى 2ثطاي  هست ........... ثِ ًسهلي .............................................. 4

 : اسبسٌبهِ هػَة ، اهؿبي ًليِ اسٌبز ٍ اٍضام ثْبزاض ثططح ظيط  است ............  ثِ استٌبز هبزُ 

ًليِ اسٌبز ٍ اٍضام ثْبزاض ٍ تؼْسآٍض ثباهؿبي هسيطػبهل ٍ ذعاًِ زاض ٍ زضؿيبة ذعاًِ زاض ثباهؿبي ضئيس ّيبت هسيطُ ٍ "
  ".ثبهْطهَسسِ هؼتجطذَاّس ثَز

ثبحن تًَيل ثِ ؿيط  ًٍبلت ............................................     ذبًن  /ثِ اتوبم ضسيسُ ٍ   ثِ آهبي........  خلسِ زضسبػت  

.  زازُ ضس خْت ثجت هلبز ايي غَضتدلسِ ثِ هطاخغ ازاضي ٍ ازاضُ ثجت ضطًتْب هطاخؼِ ٍ اهسام ًوبيس 

: ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضاي اػضاي ّیات هَسس 

 

 ًام ، سوت  ٍ اهضاي ملیِ اػضاي ّیات هذيشُ ٍ هذيشػاهل ٍ تاصسسیي هَسسِ
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 : 3پیَست شواسُ 
  سالياوٍ   صًرتجلسٍ مجمع عمًمي عادی

 ....................... بٍ شمارٌ ثبت ..................................................................: مًسسٍ 

  ........ضاس سبػت اٍل، ًَثت هدوغ ػوَهي ػبزي، خلسِ .......... ثجت ثِ ضوبضُ  "..........................." زػَت اظًليِ اػؿبي هَسسِ  پيطٍ
ض ثيص اظ ًػق ثؼالٍُ يي احؿَة...................................................................... ًطبًي زض   13......./ ......./  ......هَضخ .............. ضٍظ

.  ثب زستَض خلسِ شيل ثطگعاض گطزيسي هَسسِ ، اػؿب

تػَيت گعاضضْبي هبلي هٌتْي ثِ .3استوبع گعاضش ثبظضس  . 2استوبع گعاضش ّيبت هسيطُ   .1  : مجمع عمًمي دستًر جلسٍ
 . ٍ ثبظضسيي   اًتربة اػؿبي اغلي ٍ ػلي الجسل  ّيبت هسيطُ.   4     .....تبضيد

زضاثتساي خلسِ ، ضئيس ّيبت هسيطُ هَسسِ ، ًسجت ثِ اكتتبح هدوغ ػوَهي اهسام ًوَزًس ٍ ثبتَخِ ثِ حؿَض حسًػبة الظم ، خلسِ 
 .ضسويت يبكتِ ٍ  اكطاز شيل ثؼٌَاى ّيبت ضئيسِ هدوغ اًتربة ٍ ثب تبئيس اػؿبي حبؾط ، زستَض خلسِ هطائت ٍ  تػويوبت شيل اتربش گطزيس

         ثؼٌَاى ضئيس خلسِ  ................................................................... 1
          ثؼٌَاى هٌطي خلسِ  ................................................................... 2
          ثؼٌَاى ًبظط خلسِ .................................................................. 3
          ثؼٌَاى ًبظط خلسِ .             ................................................................4

 :  مجمع عمًميمصًبات
 .ثِ استوبع اػؿبي هَسسِ ضسيس..................... گعاضش ّيبت هسيطُ تَسف زضاخطاي ثٌساٍل زستَض خلسِ ،  .1

 .ثِ استوبع اػؿبي هَسسِ ضسيس............................ گعاضش ثبظضس تَسف زستَض خلسِ ، زٍم زضاخطاي ثٌس .2

 ........................ .  هكطح ٍ 13.... /  ..../  .....  تطاظًبهِ هٌتْي ثِ تبضيد    زستَض خلسِ ،  سَمزضاخطاي ثٌس .3

 زستَض خلسِ ، پس اظ ثجت ًبم ًبهعزّبي ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضسيي ٍ تططيح ثطًبهِ ّبي ّطًسام اظ آًْب ، اًتربثبت ثطگعاض ٍ 4زضاخطاي ثٌس .4
 . سبل ٍ ثبظضسيي ثطاي هست يٌسبل اًتربة ضسًس2اػؿبي ّيبت هسيطُ ثطاي هست . حبغل ضسظيطًتبيح 

  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزى  ثؼٌَاى ػؿَاغلي ّيبت هسيطُ اًتربةضاي..... ثبتؼساز ........... ثِ ًس هلي ...... ................   .....1
  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزى  ثؼٌَاى ػؿَاغلي ّيبت هسيطُ اًتربةضاي..... ثبتؼساز ........... ثِ ًس هلي ...... ................   .....2
  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزى  ثؼٌَاى ػؿَاغلي ّيبت هسيطُ اًتربةضاي..... ثبتؼساز ........... ثِ ًس هلي ...... ................   .....3
  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزى  ثؼٌَاى ػؿَاغلي ّيبت هسيطُ اًتربةضاي..... ثبتؼساز ............ ثِ ًس هلي .... ................   .....4 
  اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزى  ثؼٌَاى ػؿَاغلي ّيبت هسيطُ اًتربةضاي..... ثبتؼساز ............ ثِ ًس هلي ......................   .....5
 اهؿبء. ز ٍ هجَل سوت ًوَزى ّيبت هسيطُ اًتربةػلي الجسل  ثؼٌَاى ػؿَضاي.... ثبتؼساز ............. ثِ ًس هلي .... .................. .....6
 اهؿبء.ز ٍ هجَل سوت ًوَزى ّيبت هسيطُ اًتربةػلي الجسل  ثؼٌَاى ػؿَضاي.... ثبتؼساز .............. ثِ ًس هلي ...... ............... ....7
  اهؿبء   . ز ٍ هجَل سوت ًوَزىاغلي  اًتربةثبظضس   ثؼٌَاى ضاي..... ثبتؼساز ............... ثِ ًس هلي ....... .............   .....8
 اهؿبء  . ز ٍ هجَل سوت ًوَزى اًتربةثبظضس ػلي الجسل  ثؼٌَاى ضاي...... ثبتؼساز ............... ثِ ًس هلي .... ................  .....9
ًٍبلت زازُ ضس خْت ثجت ثبحن تًَيل ثِ ؿيط ......................  ذبًن  /  آهبي  ثِ اتوبم ضسيسُ ٍ ثِ.................خلسِ زض سبػت   

.   هطاخؼِ ٍ اهسام ًوبيٌس ٍ هَسسبت ؿيطتدبضي هلبز غَضتدلسِ ثِ هطاخغ ازاضي ٍ ازاضُ ثجت ضطًتْب
 

وام ي امضای واظر         وام ي امضای واظر              وام ي امضای مىشي            وام ي امضای رئيس مجمع
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 :  4پیَست شواسُ 
  صًرتجلسٍ تعييه سمت اعضای َيات مديرٌ

 ......................... بٍ شمارٌ ثبت .............................................................: مًسسٍ 

....  ............ تبضيد .............ضٍظ.......، ضاس سبػت ..........ثِ ضوبضُ ثجت ............ ....................خلسِ ّيبت هسيطُ  هَسسِ 

اًثطيت ثب حؿَض .....................    ...... : ..........................................................................................................زض ًطبًي

 ٍ پس اظ استوبع اػؿبي اغلي  ّيبت هسيطُ هَسسِ ،  ثب زستَض خلسِ تؼييي سوت اػؿبي ّيبت هسيطُ ثطگعاض ضسهكلن 

اػؿبي . ًظطات ، پيطٌْبزات ٍ  زيسگبّْبي حبؾطيي زض خلسِ ،  سوت اػؿبي ّيبت هسيطُ ثططح ظيط تؼييي گطزيس

 .ّيبت هسيطُ ثب اهؿبي ايي غَضتدلسِ هجَل سوت ًوَزًس

 اهؿبء. ثؼٌَاى ضئيس ّيبت هسيطُ اًتربة ٍ هجَل سوت ًوَزًس................. ثِ ًسهلي   .......................  .1

 اهؿبء. ثؼٌَاى ًبيت  ضئيس ّيبت هسيطُ اًتربة ٍ هجَل سوت ًوَزًس................ ثِ ًسهلي    ......................  .2

 اهؿبء. ثؼٌَاى ذعاًِ زاض اًتربة ٍ هجَل سوت ًوَزًس................ ثِ ًسهلي    ......................  .3

 اهؿبء.  سبل ثؼٌَاى هسيطػبهل هَسسِ اًتربة ٍ هجَل سوت ًوَزًس2ثطاي  هست ......... ثِ ًسهلي   ...............  .4

 : اسبسٌبهِ هػَة ، اهؿبي ًليِ اسٌبز ٍ اٍضام ثْبزاض ثططح ظيط  است ............ ثِ استٌبز هبزُ 

ًليِ اسٌبز ٍ اٍضام ثْبزاض ٍ تؼْسآٍض ثباهؿبي هسيطػبهل ٍ ذعاًِ زاض ٍ زضؿيبة ذعاًِ زاض ثباهؿبي ضئيس ّيبت هسيطُ "
  ".ٍ ثبهْطهَسسِ هؼتجطذَاّس ثَز

 126 ٍ 111 هبًَى اسبسي ٍ هَاز 141ًليِ اػؿبي ّيبت هسيطُ   اهطاض ًوَزًس هطوَل هوٌَػيت ّبي هٌسضج زض  اغل 
 .اليحِ اغالحي هبًَى تدبضت ًوي ثبضٌس 

ثبحن تًَيل ثِ ؿيط  ًٍبلت زازُ ..........................................     ذبًن  /ثِ اتوبم ضسيسُ ٍ  ثِ آهبي........   خلسِ زضسبػت  

.  ضس خْت ثجت هلبز ايي غَضتدلسِ ثِ هطاخغ ازاضي ٍ ازاضُ ثجت ضطًتْب هطاخؼِ ٍ اهسام ًوبيس 

 

وام ، سمت  ي امضای كليٍ اعضای َيات مديرٌ ي مديرعامل مًسسٍ 
 

 وام ي امضای مديرعامل.   ......................................                                                                                         1
2   ......................................   . 
3  ......................................   . 
4......................................   . 
5  ......................................   . 
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 : 5پیَست شواسُ 
   فًق العادٌصًرتجلسٍ مجمع عمًمي 

 .............................................................................................: مًسسٍ 

 كَم الؼبزُ هدوغ ػوَهي، خلسِ ....... ثجت ثِ ضوبضُ  "............................................" زػَت اظًليِ اػؿبي هَسسِپيطٍ

................................................  ًطبًيزض   13  /   /  هَضخ  ................. ضٍظ ........... ضاس سبػت اٍل،ًَثت 

.  ثطگعاض گطزيس ظيط ثب زستَض خلسِي هَسسِ ، اػؿبضثيص اظ ًػق ثؼالٍُ يي احؿَة

 :دستًرجلسٍ 
 تػَيت تـييط ًطبًي هَسسِ.3تػَيت قطح خسيس اسبسٌبهِ         .2تػَيت تـييطات اسبسٌبهِ       .1

زضاثتساي خلسِ ضئيس ّيبت هسيطُ هَسسِ ، ًسجت ثِ اكتتبح هدوغ ػوَهي اهسام ًوَزُ ٍ ثبتَخِ ثِ حؿَض حسًػبة الظم 

، خلسِ ضسويت يبكتِ ٍ  اكطاز شيل ثؼٌَاى ّيبت ضئيسِ هدوغ اًتربة ٍ ثب تبئيس اػؿبي حبؾط ، زستَض خلسِ تَسف هٌطي 

 .هطائت ٍ  تػويوبت شيل اتربش گطزيس

 (ضئيس ّيبت هسيطُ  هَسسِ )         ثؼٌَاى ضئيس خلسِ ............................................................................. 1

          ثؼٌَاى هٌطي خلسِ  ............................................................................. 2

          ثؼٌَاى ًبظط خلسِ ............................................................................. 3

          ثؼٌَاى ًبظط خلسِ .             ...........................................................................4

 :مصًبات 

 . زض اخطاي زستَض خلسِ ، تػويوبت ظيط ثِ تػَيت اًثطيت هكلن  اػؿبي حبؾط زض خلسِ ضسيس

زضاخطاي ثٌس يي زستَض خلسِ ؛ تـييطات اسبسٌبهِ ثِ ضطح پيَست ايي غَضتدلسِ هكطح گطزيس ٍ ثبهَاكوت  -

 .اػؿبي حبؾط زض خلسِ ، تـييطات پيطٌْبزي  ثِ تػَيت ضسيس

 زستَض خلسِ ؛ ثبتَخِ ثِ تـييط هَازي اظ اسبسٌبهِ ، قطح خسيس اسبسٌبهِ هَسسِ هطتول ثط 2زض اخطاي ثٌس  -

ثِ تػَيت ًليِ اػؿبي حبؾط زض خلسِ ضسيس ٍاسبسٌبهِ  (ثِ ضطح پيَست)تجػطُ ............هبزُ ٍ ............ 

 . خسيس ، خبيگعيي اسبسٌبهِ هجلي هَسسِ ضس

.............................................................  زستَض خلسِ ؛ ًطبًي زكتط هطًعي  هَسسِ اظ ًطبًي 3زض اخطاي ثٌس  -

تـييطيبكت ...................................................................................................................................... ثِ ًطبًي

 . ٍ ثِ تػَيت ضسيس

 

 خْت ثجت ،ًٍبلت زازُ ضسثبحن تًَيلجِ ؿيط ......................................   ثِ اتوبم ضسيسُ ٍ ثِ.............خلسِ زض سبػت 
 .  هطاخؼِ ٍ اهسام ًوبيٌس ٍ هَسسبت ؿيطتدبضي هلبز غَضتدلسِ ثِ هطاخغ ازاضي ٍ ازاضُ ثجت ضطًتْب
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