بسمه تعالی

اساسنامه

انجمن کانگ فو توآ21 -
فصل اول – کلیبت و اهداف :
ماده 1
٘بْ سبظٔبٖ غیطزِٚتی ٔٛضز ٘ؾط:ا٘جٕٗ وطٛضی  ٚجٟب٘ی سجه وبً٘ ف ٛتٛآ 21-است ٚزضایٗ اسبسٙبٔ ٝثّحبػ ضفبیت اذتػبض ا٘جٕٗ
٘بٔیسٔ ٜی ضٛز.
ماده 2
نوع فعبلیت  :وّی ٝفقبِیت ٞبی فّٕی ،فطٍٙٞی ،اجتٕبفیٚ ،ضظضیٙٞ ،طی٘ ،یىٛوبضی  ،تحػیّی  ،ثططزٚستب٘ ،ٝأٛض ظ٘بٖ  ،آسیت
سیسی  ٚغیطا٘تفبفی ثٛز ٚ ٜضٕٗ ضفبیت وبُٔ لٛا٘یٗ
زیسٌبٖ اجتٕبفی ،حٕبیتی ،ثٟساضت  ٚزضٔبٖ  ٚتٛا٘جرطی  ٚا٘تطبض ٘ططی ٚ ٝغیط ا
جٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ زلیمبً عجك ایٗ اسبسٙبٔ ٝفقبِیت ذٛاٞس ٕ٘ٛز.ضٕٙبً ا٘جٕٗ اظ ٘ٛؿ ٔٛسسبت ٔصوٛض زضثٙس اِف ٔبز 2 ٜآئیٗ ٘بٔٝ
اغالحی ثجت تطىیالت ٛٔ ٚسسبت غیط تجبضی ٔػٛة ٛٔ 1337/5/5ضٛؿ ٔٛاز  585 ٚ 584لب٘ ٖٛتجبضت  ٚآئیٗ ٘بٔ ٝضٕبضٜ
/ 12608ت ٛٔ -ٜ 27367ضخ ٔ 1381/11/19ػٛة ٞیئت ٔحتطْ ٚظیطاٖ ٔی ثبضس ٔ ٚحسٚز ٜفقبِیت آٖ زض سغح وطٛض ٔی
ثبضس .
ماده 3
محل ٔ :طوع اغّی تٟطاٖ زض استبٖ تٟطاٖ ثعضي ضٟطستبٖ :تٟطاٖ ث٘ ٝطب٘ی  :ذیبثبٖ ا٘مالة -ذیبثبٖ اِجطظ -پالن  -2عجمٚ – 3 ٝاحس
ٚ 6الـ است  ٚزضغٛضت ِعٔ ْٚیتٛا٘س پس اظوست ٔجٛظ اظ ٔطجـ غسٚض پطٚا٘ ٝثطاثط ٔمطضات زضسبیط ٘مبط زاذُ یب ذبضج وطٛض ضقجٝ
ٕ٘بیٙسٌی یب زفتط زایط ٕ٘بیس .
ماده 4
تببعیت  :ا٘جٕٗ تبثقیت جٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ضا زاضز ٚوّی ٝافضبی آٖ اِتعاْ ذٛز ضا ث ٝلب٘ ٖٛاسبسی جٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ افالْ
ٔی زاض٘س .
ماده 5
مدت فعبلیت  :اظ تبضید تبسیس ثٔ ٝست ٘بٔحسٚز ٔیجبضس .
ماده 6
زاضایی اِٚی ٝا٘جٕٗ افٓ اظ ٔٙم ٚ َٛغیط ٔٙمٔ َٛجّغ  5000000ضیبَ ٔی ثبضسو ٝتٛسظ ٞیبت ٔٛسس تٕبٔبً پطزاذت ضس ٚ ٜزضاذتیبض
ضٕبض ٜحسبة ثب٘ىی ٔی ثبضس ( احٕس سالٔی ) لطاض ٌطفت ٝاست .
ماده7
ٞیئت ٔٛسس ثقس اظ تبسیس  ٚا٘تداة ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ٞیئت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی  )... ٚتٛسظ ٔجٕـ فٕٔٛی اظ ثیٗ وب٘سیساٞب
تحت فٛٙاٖ ٔٛسس ٔسِٛیتی زضا٘جٕٗ ٘رٛاٞس زاضت .
ماده8
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اٞساف ا٘جٕٗ فجبضتٙس اظ :
الف ) کلیبت
ٌ-1ستطش سجه وبً٘ ف ٛتٛآ 21-زضوُ وطٛض ثب تٛج ٝث ٝاٞساف ٘ؾبْ جٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ .
 -2تالش زضجٟت افعایص سغح ویفی  ٚوٕی اضتمبء جبیٍب ٜسجه جٟب٘ی وبً٘ ف ٛتٛآ 21-زض وطٛض .
ة) ضٚش اجطای اٞساف
 -1ا٘تطبض وتت ٘ ٚططیبت  ٚپٛستط  ٚفیّٓ ٞبی آٔٛظضی ثٙٔ ٝؾٛض اضتمبء سغح آٌبٞی ٞبی فٕٔٛی زض ٔٛضز ٚضظش وب٘ه ف ٛتٛآ21 -
.
 -2ثطٌعاضی سٕیٙبض  ٚحضٛض زضسٕیٙبض ٞبی وطٛضی  ٚثیٗ إِّّی .
 -3حٕبیت اظ ٚضظضىبضاٖ ضظٔی(وبً٘ ف ٛتٛآ)21 -
 -4غسٚضپطٚا٘ ٝزض ٔٛاضز  :اِف) وبضت زاٚضی ة) وبضت ٔطثیٍطی ج) افغبی وست ز) افغبی فٙی  )ٜافغبی وٕطثٙس
 )ٚثطٌعاضی ٔسبثمبت ظ) زایطٕ٘ٛزٖ ثبضٍبٔ - ٜجبظ ٕ٘ی ثبضس.
 -5وّیٛٔ ٝاضز فٛق زضغٛضت ٘یبظ  ،پس اظ وست ٔجٛظ اظ ٔطاجـ شیطثظ شیػالح ثٔ ٝطحّ ٝاجطاء زض ذٛاٞس آٔس .
ماده9
ضطایظ فضٛیت  :زاضای  18سبَ تٕبْ  ٚفاللٕٙس ث ٝفقبِیت  ٚلجٕٛ٘ َٛزٖ اسبسٙبٔ ٝا٘جٕٗ  ٚفاللٕٙس ثٛزٖ ثٚ ٝضظضٟبی ضظٔی
(وبً٘ ف ٛتٛآ . ) 21-
ا٘ٛاؿ فضٛیت  :افطاز زض زٌ ٚطٔ ٜٚی تٛا٘ٙس فضٌ ٛطز٘س
 -1ضسٕی  -وسب٘ی و ٝحك ضای زاض٘س فضٛیت پطزاذت ٔیىٙٙس .
 -2غیط ضسٕی – وسب٘ی و ٝحك ضای ٘ساض٘س ،فضٛیت پطزاذت ٕ٘یىٙٙس ِٚی زض ضاستبی اٞساف ٔطبضوت  ٚفقبِیت ٔیٕٙبیس .
فصل دوم – سبختبر
اِف ) سبذتبض غیط ضوٗ ٞ :یئت ٔٛسس ،وٕیتٞ ٝبی ترػػی  ،ضٛضاٞبی ٔطٛضتی  ،آٔٛظضی  ،تحمیمبتی ....ٚ
ٚؽبیف ٞیئت ٔٛسس  -1 :ا٘جبْ السأبت اِٚی ٝتطىُ ثطای تبسیس  -2تٟی ٚ ٝتػٛیت  ٚاغالح اسبسٙبٔ ٝزض غٛضت ِع -3 ْٚا٘تربة
اِٚیٗ ٔسیطاٖ  ٚثبظضس یب ثبظضسبٖ  -4تٟی ٝضٚظ٘بٔ ٝوثیطاال٘تطبض وٞ ٝط ٌ ٝ٘ٛزفٛت  ٚاعالفی ٝثقسی ثطای افضب تب تطىیُ اِٚیٗ ٔجٕـ
فٕٔٛی فبزی زض آٖ ٔٙتطط ذٛاٞس ضس .
ماده 10
اضوبٖ ا٘جٕٗ فجبضتٙس اظ ٔ -1 :جٕـ فٕٔٛی  -2ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی {ٞیئت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی  ( ،ضٛضای فبِی )}
ثبظضسبٖ
ماده 11
الف ) مجمع عمومی اعضب
ٔجٕـ فٕٔٛی افضب فبِیتطیٗ ٔطجـ تػٕیٓ ٌیطی ا٘جٕٗ ٔی ثبضس و ٝثػٛضت فبزی یب فٛق اِقبز ٜتطىیُ ٔی ضٛز .
ماده 12
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ٔجٕـ فٕٔٛی فبزی سبِی یىجبض زض ثٔ ٕٟٗب ٜتطىیُ ذٛاٞس ضس  .ثطای ضسٕیت جّس ٝحضٛض ٘ػف ثقال ٜٚیه افضب  ٚجٟت تػٛیت
ٞط ٔٛضٛفی ٘یع ضای ٔٛافك اوثطیت افضب حبضط ضطٚضت زاضز .
زضغٛضتیى ٝزض زفٛت ٘رست  ،اوثطیت حبغُ ٘طس  ،جّس ٝز ْٚث ٝفبغّٝ

 15ضٚظ ثقس تطىیُ  ٚثب ٞط تقساز افضبء حبضط جّسٝ

ضسٕیت ذٛاٞس یبفت .
ٔجٕـ فٕٔٛی ٕٔىٙست ثػٛضت فٛق اِقبز ٜزض ٞط ظٔبٖ ث ٝتمبضبی ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی( ٞیئت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی ( ،ضٛضای
فبِی ) ثبظضس ( ثبظضسبٖ ) یب یه س ْٛافضبء تطىیُ ٌطزز .
ماده 13
وظبیف مجمع عمومی عبدی :
-1ا٘تربة افضبی ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی ( ،ضٛضای فبِی)  ٚثبظضسبٖ ( اغّی  ٚفّی اِجسَ ) اظ تٕبْ
افضبء اغّی ٔ ٚترػع (ثٙس یه ا٘ٛاؿ فضٛیت) .
 -2استٕبؿ  ٚضسیسٌی ثٌ ٝعاضش ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی (ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی( ضٛضای فبِی)  ٚثبظضس ( ثبظضسبٖ).
-3تقییٗ ذظ ٔطی وّی ا٘جٕٗ .
-4ثطضسی  ٚتػٛیت یب ضز پیطٟٙبز ٞبی ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی (ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی  ( ،ضٛضای فبِی)
-5تػٛیت تطاظ٘بٔ ٚ ٝثٛزج ٝا٘جٕٗ .
-6تقییٗ ضٚظ٘بٔ ٝوثیطاِٙتطبض جٟت زضج آٌٟی ٞب  ٚزفٛتٙبٔٞ ٝب .
-7فعَ افضبء ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی)  ٚثبظضسبٖ .

ماده 14
ٔجٕـ فٕٔٛی فٛق اِقبز ٜثب ضطایظ ظیط تطىیُ ذٛاٞس ضس
ثب زضذٛاست ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی (ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی ( ،ضٛضای فبِی) یب ثبظضس ( ثبظضسبٖ ) .
ثب زضذٛاست یه س ْٛافضبء .
تجػط: 1 ٜ
زفٛت ثطای ٔجٕـ فٕٔٛی فٛق اِقبز ٜوتجی ثٛز ٚ ٜحسالُ  15ضٚظ لجُ اظ تطىیُ آٖ ث ٝاعالؿ افضبء ذٛاٞس ضسیس .
تجػط:2 ٜ
ٔجٕـ فٕٔٛی فٛق اِقبز ٜجٟت ضسٕیت ٕٞبٖ ضطایظ ٔجٕـ فٕٔٛی فبزی ضا ذٛاٞس زاضت .
تجػط: 3 ٜ
تػٕیٕبت ٔجٕـ فٕٔٛی فٛق اِقبز ٜثب تػٛیت ز ٚس ْٛافضبی حبضط زض جّسٔ ٝقتجط ذٛاٞس ثٛز .
ماده 15
ٚؽبیف ٔجٕـ فٕٔٛی فٛق اِقبز: ٜ
-1تػٛیت تغییطات اسبسٙبٔ. ٝ
-2ثطضسی  ٚتػٛیت یب ضز ا٘حالَ ا٘جٕٗ تٛسظ افضبی ترػػی (ثٙس یه ا٘ٛاؿ فضٛیت) .
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-3تغییط زض ٔیعاٖ سطٔبی ٝتطىُ .
-4ا٘حالَ تطىُ لجُ اظ ٔٛفس تٛسظ افضبی ترػػی (ثٙس یه ا٘ٛاؿ فضٛیت) .
ماده 16
ٔجبٔـ فٕٔٛی تٛسظ ٞیئت ضئیس ٝای ٔطوت اظ یه ضئیس  ،یه ٔٙطی  ٚز٘ ٚبؽط ازاضٔ ٜی ض٘ٛس .
تجػط : ٜافضبی ٞیئت ضئیسٔ ٝجٕـ ٘جبیس اظ ثیٗ وب٘سیساٞبی ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی ( ،ضٛضای فبِی) ٚ
ثبظضسبٖ ثبضٙس  ٚثب افالْ لجِٛی ٘بٔعزی ذٛز زض ٔجٕـ فٕٔٛی ا٘تربة ذٛاٙٞس شد .
ماده 17
ة ) هیئت مدیره :
ٞیبت ٔسیط ٜزاضای ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ٔطوت اظ حسالُ ٘ 5فط فض ٛاغّی ٘ 2 ٚفط فض ٛفّی اِجسَ ذٛاٞس ثٛز .
تجػط – 1 ٜجّسبت ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی( ضٛضای فبِی) ثب حضٛض اوثطیت افضبء ضسٕیت یبفتٚ ٝ
تػٕیٕبت ٔترص ٜثب اوثطیت آضاء ٔقتجط ذٛاٞس ثٛز .
تجػط -2 ٜضطوت افضبی ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی (ٞیبت ٔسیط، ٜضٛضای ٔطوعی ( ،ضٛضای فبِی) زض جّسبت آٖ ضطٚضی است  ٚغیجت
ٞط یه اظ افضب ثس ٖٚفصض ٔٛج ٚ ٝثس ٖٚاعالؿ لجّی تب س ٝجّسٔ ٝتٛاِی یب ضص جّسٔ ٝتٙبٚة زض حىٓ استقفبی فض ٛغبیت ذٛاٞس ثٛز
.
تجػط -3 ٜزفٛت اظ افضبی ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی ( ،ضٛضای فبِی) ٔی ثبیست ثب زفٛت وتجی ث٘ ٝطب٘ی
فض ٛثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی (ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) حسالُ  48سبفت لجُ اظ تطىیُ جّس ٝث ٝغٛضت لب٘٘ٛی
ا٘جبْ ٔی پعیطز.
تجػط– 4 ٜا٘تربة ٔجسز افضب ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) ثال ٔب٘ـ است .

ماده 18
زض غٛضت استقفب یب فٛت یب سّت ضطایظ اظ ٞط یه اظ افضبی ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) یب
ثبظضس فض ٛفّی اِجسَ ثطای ٔست ثبلی ٔب٘س ٜثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) یب ثبظضسی ث ٝجبی
فض ٛاغّی ا٘جبْ ٚؽیف ٝذٛاٞس ٕ٘ٛز .
ماده 19
ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی(ضٛضای فبِی) فال ٜٚثط جّسبتی و ٝث ٝغٛضت ٔطتت  ٚحسالُ ٞط زٔ ٚب ٜیىجبض
تطىیُ ذٛاٞس زاز ثٙب ث ٝضطٚضت ثب زفٛت وتجی یب تّفٙی ضئیس یب ٘بئت ضئیس تطىیُ جّس ٝفٛق اِقبز ٜذٛاٞس زاز .
ماده 20
افضبی ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی(ضٛضای فبِی) زض اِٚیٗ جّس ٝای و ٝثقس اظ ا٘تربة ضسٖ تطىیُ ٔی
زٙٞس اظ ثیٗ ذٛز یه ٘فط ضئیس  ٚیه ٘فط ٘بئت ضئیس ٚیه ٘فط ذعا٘ ٝزاض  ٚیه زثیط ا٘تربة ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز  ،حسٚز اذتیبضات آٟ٘ب ضا
آئیٗ ٘بٔ ٝزاذّی ٔطرع ٔی ٕ٘بیس .
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تجػط – 1 ٜثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) زض ٞط ٔٛلـ ٔی تٛا٘س ضئیس ٘ ٚبئت ضئیس  ٚذعا٘ ٝزاض
ضا اظ سٕت ٞبی ٔصوٛض فعَ وٙس .
تجػط – 2 ٜثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) زض غٛضت ٘یبظ تطىُ ٔی تٛا٘س سٕت یب سٕت ٞبی
زیٍطی ضا ثطای سبیط افضب ٞیبت ٔسیط ٜتقطیف ٕ٘بیس .
ماده 21
ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) ثطای ٔست ز ٚسبَ ا٘تربة ذٛاٙٞس ضس  .ا٘تربة ٔجسز ثبالتطیٗ
ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) ثطای زٚضٞ ٜبی ثقسی ثالٔب٘ـ ثٛز ٚ ٜثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط، ٜ
ضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) ٔٛؽف است حساوثط ٔ 3ب ٜلجُ اظ پبیبٖ تػسی ذٛز  ،اظ ٔجٕـ فٕٔٛی فبزی ثٙٔ ٝؾٛض ا٘تربثبت
ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) جسیس زفٛت ٕ٘بیس .
ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) حسالُ  10ضٚظ لجُ اظ پبیبٖ تػسی ذٛز ٘تیج ٝا٘تربثبت ضا ثٝ
ٔطاجـ شیطثظ  ٚشیػالح افالْ ذٛاٞس ٕ٘ٛز .
ماده 22
ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ٞ ،یبت ٔسیط ، ٜثبالتطیٗ ٕ٘ ٚبیٙس ٜلب٘٘ٛی ا٘جٕٗ ثٛزٚ ٚ ٜؽبیف  ٚاذتیبضات آٖ ث ٝضطح شیُ ٔی ثبضس .
حفؼ  ٚحطاست أٛاَ ٔٙم ٚ َٛغیط ٔٙم ، َٛضسیسٌی ث ٝحسبة ٞب  ،پطزاذت زیٚ ٚ ٖٛغٔ َٛغبِجبت  ،اجطای ٔػٛثبت ٔجبٔـ فٕٔٛی
 ،افتتبح حسبة زض ثب٘ه ٞب عی ا٘جبْ تططیفبت لب٘٘ٛی  ،تقمیت جطیب٘بت لضبیی ٔ ٚبِیبتی  ٚثجتی زض وّیٔ ٝطاحُ لب٘٘ٛی زض ٔحبوٓ ،
تقییٗ حىٓ  ٚتقییٗ ٚویُ  ٚفعَ آٖ  ،لغـ  ٚفػُ زفبٚی اظ عطیك سبظش ( ٔػبِح ٚ ) ٝزض غٛضت التضب تفٛیض ٚ ٚاٌصاضی تٕبْ یب
لسٕتی اظ اذتیبضات ذٛز ثٞ ٝط ضرع زیٍطافٓ اظ حمٛلی یب حمیمی ثب حك تٛویُ  .ث ٝعٛض وّی ٞیئت ٔسیطٔ ٜی تٛا٘س ٞط الساْ ٔ ٚقبّٔٝ
ای ضا و ٝضطٚضی ثسا٘س زض ٔٛضز ٘مُ  ٚا٘تمبَ أٛاَ ٔٙم َٛؤ ٝستّعْ تػٛیت ٔجٕـ فٕٔٛی ٔی ثبضس ثٙبْ ا٘جٕٗ ا٘جبْ زٞس .
ج  :ببزرسبن
ماده 23
ٔجٕـ فٕٔٛی فبزی یه ٘فط ضا ثقٛٙاٖ ثبظضس اغّی  ٚثبظضس فّی اِجسَ ثطای ٔست یىسبَ ا٘تربة ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز.
ماده 24
اضربظ ظیط ٕ٘ی تٛا٘ٙس ث ٝسٕت ثبظضس ا٘تربة ض٘ٛس .
 -1وسب٘ی و ٝث ٝفّت اضتىبة جٙبیت یب یىی اظ جٙجٞ ٝبی ٔصوٛض زض ٔبز 111 ٜق  .ت ثٛٔ ٝجت حىٓ لغقی اظ حمٛق اجتٕبفی وال
یب ثقضبً ٔحط ْٚضس ٜثبضٙس زض ٔست ٔحطٔٚیت .
ٔ -2سیطاٖ ٔ ٚسیط فبُٔ سبظٔبٖ غیط زِٚتی .
 -3الطثبی سججی ٘ ٚسجی ٔسیطاٖ ٔ ٚسیطفبُٔ تب زضج ٝس ْٛاظ عجم ٝا ٚ َٚز. ْٚ
ٕٞ -4سط اضربظ ٔصوٛض زض ثٙس 2
تجػط : ٜا٘تربة ٔجسز ثبظضسبٖ ثالٔب٘ـ است .
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ماده 25
ٚؽبیف ثبظضس (ثبظضسبٖ ) ثططح ظیط است .
ثطضسی وّی ٝاسٙبز  ٚاٚضاق ٔبِی  ٚتٟیٌ ٝعاضش ثطای ٔجٕـ فٕٔٛی .
ٔغبِقٌ ٝعاضش سبال٘ ٝثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی(ضٛضای فبِی) افٓ اظ ٔبِی  ٚغیط ٔبِی  ٚتٟیٌ ٝعاضش
فّٕىطز ثطای اعالؿ ٔجٕـ فٕٔٛی .
ٌعاضش ٞطٌ ٝ٘ٛترّف ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی (ٞیبت ٔسیط ،ٜضٛضای ٔطوعی(ضٛضای فبِی)اظٔفبز اسبسٙبٔٚ ٝلٛا٘یٗ ٔٛضٛف ٝثٝ
ٔجٕـ فٕٔٛی .
ثبظضس ثبیس زض ثبض ٜغحت غٛضت زاضایی  ٚفّٕىطز ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی)  ٚزضثبضٜ
غحت ٔغبِت  ٚاعالفبتی ؤ ٝسیطاٖ زض اذتیبض ٔجٕـ فٕٔٛی ٌصاضت ٝا٘س وتجبً اؽٟبض ٘ؾط ٕ٘بیس .
سبیط ٚؽبیفی و ٝلب٘ ٖٛث ٝفٟس ٜثبظضس لطاض زاز ٜاست .
تجػط : ٜثبظضس ٔیتٛا٘س ثس ٖٚزاضتٗ حك ضای زضجّسبت ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ،ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) ضطوت
ٕ٘بیس.
ماده 26
ثبظضس ٔی تٛا٘س زض ٞط ٔٛلـ ٞط ٌ ٝ٘ٛضسیسٌی  ٚثبظضسی ضا زض ٔٛضز فّٕیبت ا٘جٕٗ ا٘جبْ زاز ٚ ٜاسٙبز ٔ ٚساضن  ٚاعالفبت ٔطثٛعٝ
ضا ٔغبِج ٝوطزٛٔ ٚ ٜضز ضسیسٌی لطاض زٞس  ٚزض غٛضت ِع ْٚتمبضبی تطىیُ جّس ٝفٛق اِقبزٔ ٜجٕـ فٕٔٛی ضا ثٕٙبیس .
ماده 27
زض غٛضت فٛت یب استقفب یب ٔقصٚضیت ثبظضس اغّی یب سّت ضطایظ اظ ا ٚثبظضس فّی اِجسَ ث ٝجبی ا ٚا٘جبْ ٚؽیف ٝذٛاٞس ٕ٘ٛز .
ماده 28
ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) ٔسیط فبُٔ  ٚثبظضسبٖ تب ظٔب٘ی و ٝجب٘طیٗ آٟ٘ب اظ سٛی ٔجٕـ
فٕٔٛی ا٘تربة ٘طس ٜاست ثٔ ٝسئِٛیت ذٛز ثبلی ذٛاٙٞس ثٛز .
تجػط -1 ٜجع زض ثبضٛٔ ٜضٛفبتی و ٝثٛٔ ٝجت ٔفبز ایٗ اسبسٙبٔ ٝاذص تػٕیٓ  ٚالساْ زضثبض ٜآٖ زض غالحیت ذبظ ٔجٕـ فٕٔٛی
است  .ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی (ٞیبت ٔسیط ،ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) وّی ٝاذتیبضات الظْ ثطای ازاض ٜأٛض ضا ٔططٚط ثط ضفبیت
اٞساف ا٘جٕٗ زاضا ٔیجبضس.
مدیر عبمل :
ماده 29
ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) ثبیس اظ ثیٗ ذٛز یب ذبضج یه ٘فط ضا ثٔ ٝسیطیت فبُٔ ا٘تربة
ٕ٘ٛز ٚ ٜحسٚز اذتیبضات ٔ ٚست تػسی  ٚحك اِعحٕ ٝا ٚضا تقییٗ ٕ٘بیس .
تجػط: ٜ
ٔسیط فبُٔ ٕ٘ی تٛا٘س زض فیٗ حبَ ضئیس ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) ٕٞبٖ تطىُ غیط زِٚتی
ثبضس ٍٔط ثب تػٛیت س ٝچٟبضْ آضاء حبضط زض ٔجٕـ فٕٔٛی .
ماده 30
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ٔسیط فبُٔ ٔمبْ اجطایی ا٘جٕٗ است  ٚزض حسٚز اذتیبضاتی و ٝاظ عطف ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ).....ٜثٚ ٝی تفٛیض ٔی
ٌطزز ٕ٘بیٙس ٜا٘جٕٗ ٔحسٛة ضس ٚ ٜاظ عطف ٞیئت ٔسیط ٜحك أضبء زاضز  ٚفعَ ٚی اظ اذتیبضات ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی
( ٞیبت ٔسیطٔ ).....ٜی ثبضس و ٝثبیستی ٔستٙس ٔ ٚسُِ ثطای اوثطیت افضبء ٞیئت ٔسیط ٜثبضس .
تجػط -1 ٜاٌط ٔسیط فبُٔ فض ٛثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) ثبضس زٚضٔ ٜسیطیت فبُٔ ا ٚاظ
ٔست فضٛیتص زض ٞیئت ٔسیط ٜثیطتط ٘رٛاٞس ثٛز ِیىٗ ا٘تربة ٔجسز ا ٚعجك ٔمطضات ایٗ اسبسٙبٔ ٝثالٔب٘ـ ٔی ثبضس .
تجػط -2 ٜوّی ٝاسٙبز  ٚاٚضاق ثٟبزاض  ٚتقٟس آٚض ثب أضبء ٔسیط فبُٔ  ٚذعا٘ ٝزاض  ٚزض غیبة ذعا٘ ٝزاض ضئیس ٘ ٚبیت ضئیس ثبالتطیٗ
ضوٗ اجطایی( ٞیبت ٔسیطٟٔ ٚ )....ٜط ا٘جٕٗ ٔقتجط ذٛاٞس ثٛز .
ماده 31
ٔسیط فبُٔ ٔجطی ٔػٛثبت ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ) ٜثٛز ٚ ٜزاضای اذتیبضات ٔ ٚسئِٛیت ٞبی شیُ ٔی ثبضس .
ٕ٘ -1بیٙسٌی لب٘٘ٛی ٔٛسس ٝزض ٔطاجـ ضسٕی ٟ٘ ٚبزٞب  ٚزض ثطاثط اضربظ حمیمی  ٚحمٛلی تب حسی وٞ ٝیبت ٔسیط ٜتقطیف ٔی وٙس .
 -2استرساْ  ٚفعَ ٘ ٚػت وبضوٙبٖ ٔٛسس ٝزض حسٚز ضٛاثظ ٔ ٚػٛثبت  ٚثب تػٛیت ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیطٜ
 ،ضٛضای ٔطوعی(ضٛضای فبِی).
ٍٟ٘ -3ساضی زاضایی  ،أٛاَ  ،حسبثٟب  ،اسٙبز  ٚزفبتط ٔٛسسٌ ٚ ٝعاضش ثٞ ٝیبت ٔسیط. ٜ
-4افٕبَ اذتیبضاتی و ٝثػٛضت ٔٛضزی یب ٔمغقی اظ جب٘ت ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) ثٝ
ٚی تفٛیض ضس ٜثبضس .
 -5اضائ ٝپیطٟٙبز ٞبی الظْ زض ظٔیٌ ٝٙستطش  ،ثٟجٛز ٕٞ ٚبٍٙٞی زض فقبِیتٟبی ا٘جٕٗ ث ٝثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی
( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) جٟت اضائ ٝثٔ ٝجٕـ فٕٔٛی .
 -6تٟی ٝپیطٛٙیس تطاظ٘بٔ ، ٝثٛزج ، ٝذظ ٔطی ٌ ٚعاضش سبِیب٘ ٝجٟت ثطضسی ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی
(ضٛضای فبِی)  ٚاضسبَ ثٔ ٝجٕـ فٕٔٛی .
-7تٟی ٝپیطٛٙیس آئیٗ ٘بٔٞ ٝبی ٔٛضز ِع ْٚجٟت عطح  ٚتػٕیٓ ٌیطی زض ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای
ٔطوعی(ضٛضای فبِی).
٘ -8ؾبضت  ٚایجبز ٕٞبٍٙٞی زض فقبِیت ضقت ٕ٘ ،بیٙسٌی ٞب  ٚزفبتط ثب ٘ؾط ٞیئت ٔسیط. ٜ
 -9پیطٟٙبز ثطٌعاضی جّسٔ ٝجٕـ فٕٔٛی فٛق اِقبز ٜثب شوط فُّ ٔٛج ٟٝثطای تػٛیت ث ٝثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط)ٜ
 -10ا٘جبْ سبیط ٚؽبیف  ٚاذتیبضاتی و ٝعجك آئییٗ ٘بٔٞ ٝبی ٔػٛة ثٔ ٝسیط فبُٔ ٔح َٛضس ٜیب ثطٛز .
ماده 32
حمٛق ٔ ٚعایبی ٔسیط فبُٔ ثٛسیّ ٝثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) تقییٗ ٔی ضٛز .
زض غٛضتیىٔ ٝسیط فبُٔ اظ افضبء ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی(ضٛضای فبِی) ٘جبضس ثس ٖٚزاضتٗ حك ضای ٔی
تٛا٘س زض جّسبت ٞیبت ٔسیط ٜضطوت ٕ٘بیس .
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ماده 33
ٔست ٔبٔٛضیت ٔسیط فبُٔ اظ ٔست ٔبٔٛضیت ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) تجبٚظ ٘رٛاٞس ٚ
تغییط یب تجسیس ا٘تربة ا٘ ٚیع ثالٔب٘ـ است ثٞ ٝط غٛضت ٔسیط فبُٔ زض غٛضت ا٘مضبء ٔبٔٛضیت ٔٛؽف است تب تقییٗ جب٘طیٗ ٚؽبیف
ٔح ِٝٛضا ا٘جبْ زٞس

فصل سوم  :بودجه و مواد متفرقه
ماده 34
ثٛزج ٝا٘جٕٗ اظ عطیك جٕـ آٚضی ٞسایب  ،افب٘بت  ،لجٚ َٛغیت ٚ ،لف  ،حجس  ،حك فضٛیت  ٚسبیط فقبِیت ٞبی لب٘٘ٛی ٔ ٚجبظ تبٔیٗ
ٔی ضٛز .
ماده 35
زض آٔس ٞ ٚعیٞ ٝٙبی ا٘جٕٗ زض زفبتط لب٘٘ٛی ثجت  ٚضطح ثیالٖ آٖ زض پبیبٖ ٞط سبَ ٔبِی ثٔ ٝطاجـ شیطثظ اضائ ٝذٛاٞس ضس .
تجػطٞ -1 ٜیبت ٔسیطٔ ٜىّف است وّی ٝزضآٔسٞبی حبغّ ٝسبال٘ ٝضا ٔغبثك اسبسٙبٔٔ ٝػطف اٞساف ٚ ٚؽبیف ٕ٘بیس  ٚچٙب٘چٚ ٝجٞٛی
ٔبظاز ثط ٞعیٞ ٝٙبی ا٘جبْ ضسٛٔ ٜجٛز است زض حسبة ٔرػٛغی ثٙبْ ا٘جٕٗ ٘عز یىی اظ ثب٘ىٟبی ضسٕی ایطاٖ ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس .
تجػط -2 ٜسبَ ٔبِی ا٘جٕٗ ٔٙغجك ثب سبَ ضٕسی ثٛزٕٛٞ ٚ ٜاض ٜث ٝپبیبٖ زی ٔب ٜذتٓ ٔی ضٛز ث ٝاستثٙبء سبَ ٔبِی ا َٚو ٝاظ ثس ٚتبسیس
ِغبیت اسفٙس ٔبٕٞ ٜبٖ سبَ ذٛاٞس ثٛز .
ماده 36
وّیٔ ٝساضن  ،پط٘ٚسٞ ٜب ٔ ٚىبتجبت زض زفتط ٔطوعی ا٘جٕٗ ٍٟ٘ساضی ٔی ضٛز  .تطتیت أضبء ٔىبتجبت ضسٕی ضا ٞیبت ٔسیط ٜتقییٗ ٔی
ٕ٘بیس .
تجػطٔ– ٜػٛثبت  ٚغٛضتجّسبت ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی  ،ضٛضای فبِی  ).....زض زفبتط ٔرػٛظ ثٝ
تطتیت تبضید  ،ثجت  ٚث ٝأضبی افضبی شیطثظ ذٛاٞس ضسیس .
ماده 37
ٞیبت ٔسیطٔ ٜىّف است ٞط ٌ ٝ٘ٛتغییط یب اغالح اسبسٙبٔ ٝضا ثٔ ٝطجـ غبزض وٙٙس ٜپطٚا٘ ٝفقبِیت افالْ ٕ٘بیس .
ماده 38
ٞیئت ٔسیطٔ ٜىّف است ٔحُ ٔٛسس ٚ ٝتغییطات ثقسی آٖ ضا ثٔ ٝطجـ غبزض وٙٙس ٜپطٚا٘ ٝفقبِیت افالْ ٕ٘بیس .
ماده 39
ا٘جٕٗ زاضای ٟٔط  ٚآضْ ٔرػٛظ ذٛاٞس ثٛز ؤ ٝتٗ آٖ ثب تػٛیت ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای
فبِی)  ٚثطاثط ٔمطضات تٟی ٝذٛاٞس ضس  .ثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) ٔىّف است ٕٟ٘ٔ ٝ٘ٛط ٚ
آضْ تٟی ٝضس ٜضا ثٔ ٝطجـ غبزض وٙٙس ٜپطٚا٘ ٝفقبِیت اضسبَ ٕ٘بیس .
تجػط – ٜثبالتطیٗ ضوٗ اجطایی ( ٞیبت ٔسیط ، ٜضٛضای ٔطوعی (ضٛضای فبِی) زض حفؼ  ٚحطاست اظ ٟٔط  ٚآضْ ٔسئِٛیت لب٘٘ٛی زاض٘س
.
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ماده40
انحالل :
زضغٛضت ا٘حالَ ا٘جٕٗ ٔجٕـ فٕٔٛی فٛق اِقبز ٜحسالُ س٘ ٝفط ضا ثقٛٙاٖ ٞیبت تػفی ٝا٘تربة  ٚایٗ ٞیبت ٔٛؽف ذٛاٞس ثٛز پس اظ
ضسیسٌی ث ٝحسبة ٞب  ٚتػفی ٝثسٞی ٞب ٚ ٚغٔ َٛغبِجبت ثبلی ٔب٘س ٚ ٜتقییٗ زاضایی ٔسّٓ ( افٓ اظ ٔٙم ٚ َٛغیط ٔٙم ) َٛزاضایی ا٘جٕٗ
ضا ث ٝتػٛیت ٔجٕـ فٕٔٛی فٛق اِقبز ٜضسب٘س ٚ ٜزض غٛضت تػٛیت ٔجٕـ فٕٔٛی فٛق اِقبز ٜتحت ٘ؾبضت وٕیت ٝای ٔطوت اظ
ٕ٘بیٙسِٚ ٜی فمی ٝزض سبظٔبٖ اٚلبف  ٚأٛض ذیطیٕ٘ ٚ ٝبیٙسٌبٖ ٚظاضت وطٛض ٚ ٚظاضت أٛض التػبز  ٚزاضایی ث ٝیىی اظ ٔطاوع غیط
ا٘تفبفی فبْ إِٙفقٔ ٝطبث ٝو ٝزض زاذُ وطٛض فقبِیت ٔی ٕ٘بیٙس ٚاٌصاض ٕ٘بیس ٞیئت ٔصوٛض ٔٛؽف است ٘تیج ٝضا ثٔ ٝطجـ غبزض وٙٙسٜ
پطٚا٘ ٝفقبِیت اضائٕ٘ ٝبیس .
تجػط -1 ٜتػفی ٝأٛض ٔطثٛط ثط عجك لب٘ ٖٛتجبضت  ٚتػفی ٝضطوتٟب غٛضت ذٛاٞس پصیطفت .
تجػطٞ -2 ٜیبت تػفی ٝاظ ثیٗ ذٛز یه ٘فط ضا ث ٝفٛٙاٖ ٔسیط تػفی ٝا٘تربة ٔی ٕ٘بیس .
تجػطٔ -3 ٜسیط تػفیٛٔ ٝؽف است یه ٘سر ٝاظ ٌعاضش تػفی ٝتطىُ غیط زِٚتی ضا ثٔ ٝطجـ غسٚض پطٚا٘ ٝاضائٕ٘ ٝبیس .

ماده 41
ا٘تطبض ٞطٌٔ ٝ٘ٛغجٛف ٝای پس اظوست اجبظ ٜاظ ٚظاضت فطٚ ًٙٞاضضبز اسالٔی  ٚتحػیُ پطٚا٘ ٝا٘تطبض ثب ضفبیت وبُٔ لب٘ٔ ٖٛغجٛفبت
ا٘جبْ ذٛاٞس ضس.
ماده 42
ٔٛاضزی و ٝزض ایٗ اسبسٙبٔ ٝپیص ثیٙی ٘طس ٜاست ٚفك فٕٔٛبت لب٘ ٖٛتجبضت فُٕ ذٛاٞس ضس .
 -اين اسبسنبمه مشتمل بر

 3فصل

و  42مبده و

هیئت موسس به تصويب رسید .
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