
 هبي اسالمي داوشگبهيبندستور العمل اجرايي آييه وبمه تشكل

  

 :ٔمسٔٝ

ٞبي ػّْٛ، تحميمبت ٚ فٙبٚضي، ثٟساشت ٞبي اسالٔي زا٘شٍبٞيبٖ ٔمطض شس زستٛضاِؼُٕ اجطايي آييٗ ٘بٔٝ ٔعثٛض تٛسظ ٚظاضترب٘ٝپس اظ اثالؽ آييٗ ٘بٔٝ تشىُ

 .ٔٙظٛض احصبء ٔسبئُ اجطايي ثطاي ٔست سٝ سبَ ثٝ صٛضت آظٔبيشي تسٚيٗ ٚاثالؽ ٌطزززضٔبٖ ٚ آٔٛظش پعشىي ٚ زا٘شٍبٜ آظاز اسالٔي ثٝ 

 8ٚ ٘يع ٔبزٜ 9/6/78ٔٛضخ 448ٞبي اسالٔي زا٘شٍبٞيبٖ ٔصٛة جّسٝآييٗ ٘بٔٝ تشىُ 5ٔبزٜ 2اظ ثٙس ( ة)ثب ا٘مضبء ٔست آظٔبيشي ٔصوٛض ٚ زض اجطاي لسٕت 

 511ٚ جّسٝ  9/11/1380ٔٛضخ  493ٚ جّسٝ  13/10/1379ٔٛضخ  472ٞبي اِحبلي ٔصٛة جّسٝ ّٔٝ ٚتجصطٜٚ ٔفبز ته 6/7/78ٔٛضخ  449ٔصٛة جّسٝ ( تىٕيّي)

ٞب، زستٛضاِؼُٕ اجطايي ايٗ آييٗ ٞبي ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜشٛضاي ػبِي ا٘مالة فطٍٞٙي ٚ ثٝ ٔٙظٛض تسٟيُ ٚ تسطيغ زض ا٘جبْ ٚظبيف ٚٔسئِٛيت 8/11/1381ٔٛضخ 

 .ٌطزززيسٜ است وٝ ثطاي اجطا اثالؽ ٔي٘بٔٝ ثٝ شطح ظيط تسٚيٗ ٌط

  

 هب شرح وظبيف دبيرخبوه هيئت وظبرت، وحوه تشكيل جلسبت هيئت وظبرت و مراحل صذور مجوز فعبليت: بخش اول 

 ـ دبيرخبوه هيئت وظبرت داوشگبه و وظبيف آن  1مبده 

ٞبي اسالٔي ٚ سبيط ٟ٘بزٞبي شيطثظ، حفظ ٚ ٍٟ٘ساضي اسٙبز ٚ تٕبس ٚٔىبتجٝ ثب تشىُٞبي ٞيئت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ زض ظٔيٙٝ ثٝ ٔٙظٛض تسٟيُ زض ا٘جبْ فؼبِيت -1-1

 . ٌطززٔساضن، زثيطذب٘ٝ ٞيئت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ ثب شطح ٚظبيف ظيط تشىيُ ٔي

 اػالْ زستٛض وبض ٚ زػٛت اظ اػضبء ثطاي شطوت زض جّسبت ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ ٚيب ٚاحس زا٘شٍبٞي ( اِف

 ا٘ي ، ثجت ٍٟٚ٘ساضي اسٙبز ٚ ٔىبتجبت ٚ عجمٝ ثٙسي پطٚ٘سٜ ٞب تشىيُ ٘ظبْ ثبيً( ة

 زضيبفت زضذٛاست وتجي ٞيبت ٔٛسس ٔتمبضي تبسيس تشىُ ٞبي اسالٔي ٚعطح آٟ٘ب زض جّسبت ضسٕي ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ( ج

 زضيبفت زضذٛاست وتجي صسٚض ٔجٛظ فؼبِيت ٚ عطح آٖ زض جّسبت ضسٕي ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ( ز

 ٞبي اسالٔي ٚ عطح آٟ٘ب زض جّسبت ضسٕي ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜشىبيبت ٔغطٚحٝ اظ سٛي اشربص حميمي ٚحمٛلي زض اضتجبط ثب فؼبِيتٟبي تشىُزض يبفت ( ٜ

 اثالؽ تصٕيٓ ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ ثٝ صٛضت ٔىتٛة ٚ ثب أضبء ضيبست زا٘شٍبٜ زض ّٟٔت لب٘ٛ٘ي تؼييٗ شسٜ ثٝ تشىُ اسالٔي( ٚ

 ٚ ا٘جبْ ٔىبتجبت ضطٚضي ثٙب ثٝ زستٛض ضييس ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜتسٚيٗ صٛضت جّسبت ( ظ

 ٞبي اسالٔي زا٘شٍبٞيبٖپيٍيطي اجطاي ٔصٛثبت ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ ٚ اذص ٌعاضش فؼبِيتٟبي تشىُ( ن

 ا٘جبْ سبيط أٛض ٔحِٛٝ( َ

 .زثيط ذب٘ٝ ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ ا٘تربة ٚثٝ اػضب ٔؼطفي ٔي ٕ٘بيس ـ ضييس زا٘شٍبٜ يه ٘فط اظ وبضٔٙساٖ يب اػضبي ٞيبت ػّٕي زا٘شٍبٜ ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٔسئ1َٛـ2

  

 :ـ وحوه تشكيل جلسبت هيبت وظبرت داوشگبه2مبده 

يٍط ٚظبيف ـ ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ جٟت ضسيسٌي ثٝ ٍٞٙبْ زض ذٛاست وتجي تشىّٟب ٚ يب صسٚض ٔجٛظ فؼبِيتٟبي ٔرتّف اجتٕبػي، سيبسي، فطٍٞٙي ٚ ا٘جبْ ز2ـ1

 .زٞسفٛاصُ ظٔب٘ي ٔؼيٗ ٚيب ثٝ عٛض فٛق اِؼبزٜ تشىيُ جّسٝ ٔئحِٛٝ زض 

اِؼبزٜ ٕ٘بيٙس ٚ ضييس ٞيئت ٔٛظف ثٝ زػٛت اظ اػضب ثطاي تشىيُ تٛا٘ٙس زضذٛاست تشىيُ جّسٝ فٛقضييس زا٘شٍبٜ يب زٚ سْٛ اػضبي ٞيئت ٘ظبضت ٔي: تجصطٜ 

 . ثبشسجّسٝ فٛق اِؼبزٜ ٔي



 .ٚحسالُ يه ػضٛ زيٍط ضسٕي است( ضييس ٞيبت)ضيبست زا٘شٍبٜـ جّسبت ٞيبت ٘ظبضت ثب حضٛض 2ـ2

زض جّسبت ثسٖٚ حك ضاي ٚ ثب ( حست ٔٛضز)ـ حضٛض ٔسئَٛ زثيط ذب٘ٝ ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ ٚ ٔؼبٖٚ زا٘شجٛيي ٚفطٍٞٙي زا٘شٍبٜ ٕ٘بيٙسٜ تشىُ اسالٔي 2ـ3

 .ٔٛافمت ضييس زا٘شٍبٜ ثالٔب٘غ است

  

 :ـ وحوه صذور مجوز فعبليتهب3مبده 

ٞبي اسالٔي آييٗ ٘بٔٝ تشىُ( 2ـ1)ٞبي اسالٔي زا٘شٍبٞيبٖ زض زا٘شٍبٜ الظْ است زض صٛضت تٕبيُ ثٝ ا٘جبْ ٞط يه اظ فؼبِيتٟبي ٔٙسضج زض ثٙسـ وّيٝ تشى3ُـ1

 .زا٘شٍبٞيبٖ ٘سجت ثٝ اذص ٔجٛظ اظ ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ عجك ٔفبز ايٗ زستٛضاِؼُٕ الساْ ٕ٘بيٙس

 .(پيٛست زستٛضاِؼُٕ اجطايي ضا تىٕيُ ٚ ثطاي ثجت ٚ تشىيُ پطٚ٘سٜ زثيط ذب٘ٝ ٞيبت ٘ظبضت تحٛيُ ٕ٘بيٙس)اضي صسٚض ٔجٛظ فؼبِيتٞبي اسالٔي ٔتكـ تشى3ُـ2

خ ثجت سرٙطا٘ي،تشىيُ ٔيع ٌطز، تطيجٖٛ آظاز ٚ ٘صت تبثّٛ اظ تبضي:ـ حساوثط ّٟٔت پبسرٍٛيي ٚاضائٝ ٔجٛظ تٛسظ ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ زض ٔٛضز فؼبِيتٟبيي ٘ظيط3ـ3

 .زضذٛاست وتجي زض زثيطذب٘ٝ ٞيبت، ٞفت ضٚظ وبضي ٚ زض ٔٛضز تجٕغ ٚ ضاٞپيٕبيي جٟبض ضٚظ وبضي ٔي ثبشس

زستٛضاِؼُٕ ضا زاض٘س الظْ است ثب تٛجٝ ثٝ حساوثط ّٟٔت لب٘ٛ٘ي پبسرٍٛيي اظ سٛي ٞيبت  3ـ3ٞبي اسالٔي وٝ زضذٛاست ا٘جبْ فؼبِيتٟبي ٔٙسضج زض ثٙستشىُ:تجصطٜ

 .اٜ تبضخ ثط٘بٔٝ ذٛز ضاتٙظيٓ ٚ تب ظٔبٖ اذص ٔجٛظ اظ ا٘جبْ ٞط ٌٛ٘ٝ فؼبِيت تجّيغبتي اجتٙبة ٕ٘بيٙس٘ظبضت زا٘شً

زستٛضاِؼُٕ ،٘سجت ثٝ تشىيُ جّسٝ ضسٕي، ثطضسي ٔساضن، اذص تصٕيٓ ٚ اػالْ  3ـ3ـ ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ ٔٛظف است زض ّٟٔت لب٘ٛ٘ي تؼييٗ شسٜ زض ثٙس3ـ4

 .يبت ٔسئَٛ ايٗ أط ٔي ثبشس ٚ ػسْ پبسرٍٛيي زض ّٟٔت ٔمطض ثٝ ٔٙعِٝ تبييس تّمي ٔي شٛزضييس ٜ.وتجي آٖ الساْ ٕ٘بيس

زض ثٙس  ـ زض صٛضت ػسْ ٔٛافمت ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ ثب زضذٛاست وتجي تشىُ، ضطٚضيست زاليُ ػسْ تٛافك ثٝ صٛضت ٔىتٛة ٚ ٔستسَ زض ّٟٔت تؼييٗ شس3ٜـ5

 .ثٝ تشىُ اسالٔي اثالؽ شٛز 3ـ3

ؽ ضاي چٙب٘چٝ تشىُ اسالٔي ٘سجت ثٝ ضاي ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ اػتطاض زاشتٝ ثبشس ٔي تٛا٘س ٔطاتت اػتطاض ذٛز ضاظطف ّٟٔت يه ٞفتٝ اظ تبضيد اثال :1تجصطٜ 

يد زض يبفت ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ ثٝ صٛضت ٔىتٛة ثٝ زثيط ذب٘ٝ ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ ٘يع الظْ است ٘ظط ٟ٘بيي ذٛز ضا ظطف ّٟٔت ٞفت ضٚظ وبضي اظ تبض

 .اػتطاض وتجب ثٝ تشىُ اػالْ ٕ٘بيس

ت زض صٛضت اػتطاض تشىُ اسالٔي ثٝ ٘ظط ٟ٘بيي ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ يب أتٙبع ٞيبت ٘ظبضت اظ پبسرٍٛيي،ٔٛضٛع زض صٛضت زضذٛاست تشىُ ثٝ ٞيب: 2تجصطٜ 

 .االجطا است٘ظبضت ٔطوعي اضجبع ٚ ضاي ٞيبت ٘ظبضت ٔطوعي الظْ

ايٗ تصٕيٓ ٔي ثبيست ظطف يه . ٔبٜ اظ تبضيد زضيبفت اػتطاض ثٝ ٔٛضٛع ضسيسٌي ٚتصٕيٓ ٔمتضي اتربش ٕ٘بيس 2ت ٔطوعي ٔىّف است ظطف ٞيبت ٘ظبض: 3تجصطٜ 

 .ٞفتٝ ثٝ صٛضت ٔىتٛة ثٝ ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبٜ اػالْ شٛز

ثسيٟي است زض ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔٛاضز . ٜ تمبضبي ٔجٛظ فؼبِيت وٙٙسٞبي اسالٔي ٔي تٛا٘ٙس ثٝ صٛضت ٔشتطن ٚزض لبِت ثط٘بٔٝ ٚاحس اظ ٞيبت ٘ظبضت زا٘شٍبـ تشى3ُـ6

 .ٞبي ٔعثٛض تىٕيُ ٚأضبء ٔيشٛزثطي زضذٛاست تٛسظ ٕ٘بيٙسٌبٖ تشىُ

٘شطيبت ات ٘بظط ثط ـ ٘صت تبثّٛ ٘يبظ ثٝ اذص ٔجٛظ ٔىطض ٘ساشتٝ ٚتب ظٔبٖ ضػبيت ٔمطضات، ٔجٛظ اذص شسٜ ثٝ لٛت ذٛز ثبلي است ٚ ٔغبِت ٔٙسضج زض آٖ عجك ٔمطض3ـ7

 .زا٘شجٛيي لبثُ ضسيسٌي است

ضاٜ "( شٛضاي ػبِي ا٘مالة فطٍٞٙي 8/1/1381ٔٛضخ  511ٔصٛثٝ جّسٝ شٕبضٜ)ٞبي اسالٔي زا٘شٍبٞيبٖ آييٗ ٘بٔٝ تشىُ 2ـ1ـ ٔستٙساً ثٝ تجصطٜ اِحبلي ثٝ ثٙس 3ـ 8

 /"ا٘ساظي ٞط ٘ٛع پبيٍبٜ اعالع ضسب٘ي ثب ٔجٛظ شٛضاي فطٍٞٙي  زا٘شٍبٜ صٛضت ٔي ٌيطز


