
 ایراى کبرآفرینی هلی سبزهبىوابسته به  کبنوى کبرآفرینی استبنهب الگویاسبسنبهه 
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 اسبسنبهه

 "خراسبى رضوی کبنوى کبرآفرینی استبى "

 کلیبت –فصل اول 

 اهداف و هوضوع فعبلیت:  -1هبده 

ذ ثب كشیٌبى استبى، دس پیًَآكشاّن آٍسدى صهیٌِ ّوٌبسی، ّن اًذیطی ٍ اًدبم ًبسّبی سبصهبى یبكتِ دس هیبى ًبس ثِ هٌظَس  

، ضجٌِ سبصی ًست ٍ ًبسّب ٍ اًدبم ًبسّبی هطتشى، آهَصش ٍ هْبست آكشیٌی دس صهیٌِ هذیشیت ٍ ایدبد كضبی هسبػذ ًبساكشیٌی

بدى ٍ هبًَى اتبم ثبصسگبًی، غٌبیغ، هؼ 5ثٌذ ى هبدُ ثِ استٌبد  استبى ..... یًبساكشیٌ ًبًَى ،ًبساكشیٌی ٍ اًدبم هسئَلیتْبی اختوبػی

خلسِ ضَسای ػبلی  ثیست ٍ ًْویيٍ دس ساستبی اخشای هػَثِ  ( هبًَى ثْجَد هستوش هحیظ ًست ٍ ًبس 5هبدُ ) ًطبٍسصی ایشاى ٍ 

 هغبثن ثب هلبد صیش تطٌیل هی گشدد.  11/07/1384 ضتـبلا

 نبم:  -2هبده 

  "استبى خشاسبى سضَی یًبساكشیٌ ًبًَى "

 هویت: -3هبده 

هبًَى ثْجَد  5ًبهیذُ هی ضَد، دس اخشای هبدُ  ”ىًبًَ “ًِ دس ایي اسبسٌبهِ اختػبساً   " ... استبى یفرینآى کبرکبنو "

هستوش هحیظ ًست ٍ ًبس تطٌیل هیطَد ٍ داسای ضخػیت حوَهی ٍ هبلی هستول هی ثبضذ ٍ ثػَست حشكِ ای، تخػػی، 

 ؿیشسیبسی ٍ ؿیشاًتلبػی كؼبلیت هی ًوبیذ. 

 تببعیت:  -4هبده 

 ایشاًی است. ”ىًبًَ “تبثؼیت 

 اقبهتگبه:  -5هبده 

 هی ثبضذ. هشًض استبى دس " ىًبًَ "اهبهتگبُ هبًًَی

 اختیبسات ّیأت هذیشُ هی ثبضذ. اص " ىًبًَ "تؼییي هحل دكتش هشًضی تبصره: 

 هلی سبصهبىهشاتت دس سٍصًبهِ ًثیشاالًتطبس هٌتخت آگْی هی ضَد ٍ ًیض ًتجبً ثِ اعالع  ”ىًبًَ “دس غَست تـییش اهبهتگبُ هبًًَی 

 خَاّذ سسیذ. ایشاى كشیٌیآًبس

 حوزه فعبلیت:  -6هبده 

 هلی سبصهبىتبئیذ ٍ هی تَاًذ پس اص تػَیت ّیبت هذیشُ  "ًبًَى "است.  استبى سشاسش  "ًبًَى "حَصُ كؼبلیت 

 دایش ًٌذ. ًوبیٌذگیایشاى دس ضْشستبًْب  كشیٌیآًبس

 ّبی اخشایی ریشثظ اتبم ایشاى ٍ سبصهبى ًبسآكشیٌی ایشاى ثبضذ.ًبهِضشایظ تطٌیل ًوبیٌذگی ثبیذ هغبثن ثب آییي تبصره:
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 هدت فعبلیت :  -7هبده 

 اص تبسیخ ثجت ًبهحذٍد است.  "ًبًَى "هذت كؼبلیت 
 

 وظبئف و اختیبرات –فصل دوم 

 عببرتند از:  " استبى کبنوى کبرافرینی "وظبیف و اختیبرات  -8هبده 

ّبی تَسؼِ ٍ  ّب ٍ ثشًبهِ دس صهیٌِ تذٍیي ٍ اخشای سیبستدس استبى، هَای سِ گبًِ  ًوبیٌذگبى ّبی تخػػی ثِ اسایِ هطَست -8-1

 تشٍیح ًبساكشیٌی

 اًذاصی ٍ تَسؼِ ًست ٍ ًبس اُّبی كٌی ٍ تخػػی ثِ ًبساكشیٌبى ٍ هتوبضیبى س اسایِ هطبٍسُ -8-2

-آهَصضی، حوبیتی-اػتجبسی، ػلوی-تطٌیل ٍ تَسؼِ ًْبدّبی ؿیش دٍلتی پطتیجبى دس حَصُ تشٍیح ٍ تَسؼِ ًبساكشیٌی )هبلی -8-3

 ای ٍ ...( ای، ًَآٍسی ٍ كٌبٍسی، هطبٍسُ ثیوِ

 دس استبى ٍ تالش ثشای سكغ آًْب ضٌبسبیی هَاًغ ٍ هطٌالت ًبساكشیٌی -8-4

 ؛ًبساكشیي ٍ ضجٌِ سبصی ًست ٍ ًبس دس استبى ٍ ثب سبیش استبًْب ضخبظااكضایص ّوٌبسی ٍ ًبسّبی هطتشى دس هیبى  -8-5

 ؛اكضایص هْبستْبی ًبساكشیٌی ٍ هذیشیتی دس خَاًبى اص عشین آهَصش، اًتوبل تدبسة ٍ سبیش سٍضْبی هوٌي -8-6

 ؛ِ هذیشیت تطٌلْب ٍ سبصهبًْبی ؿیش اًتلبػیخَاًبى دس صهیٌ ٍ بىًبساكشیٌ اكضایص داًص ٍ تَاًوٌذی -8-7

( ٍ سبصهبًذّی ٍ اخشای ًبسّبی هطتشى دس ایي CSRآضٌبسبصی ًبساكشیٌبى ثب هسئَلیت اختوبػی ثٌگبّْبی اهتػبدی ) -8-8

 ؛صهیٌِ

 دس داخل ٍ خبسج ًطَس؛ " ىًبًَ "اًدبم كؼبلیت ّبی ػلوی ٍ تحویوبتی هشتجظ ثب هأهَسیت  -8-9

دیذُ ضذى خالهیتْب ٍ ًَآٍسیْبی خَاًبى ٍ ایدبد پیًَذ ثیي غبحجبى ثشگضاسی سٍیذادّبی استبست آپی ٍ تالش دس خْت  -8-10

  خَاى ایذُ ٍ سشهبیِ گزاساى تَاًوٌذ

 استبىثٌذی ًبساكشیٌبى  ضٌبسبیی ٍ سغح -8-11

ٍسُ، حوبیت ٍ تأهیي سشهبیِ ثشای تالش ثشای ضٌل گیشی ًْبدّبی الصم دس ثخص خػَغی ثشای هْبست اكضایی، هطب  -8-12

 ؛ضشًتْبی ًَپبی داًص ثٌیبى دس استبى

ٍ اعالع سسبًی اص عشین ایدبد ضجٌِ اعالع سسبًی ٍ  ”ًبًَى “ایدبد ثبًي اعالػبتی دس صهیٌِ ّبی هشتجظ ثب اّذاف ٍ ٍظبیق  -8-13

 ؛.ًطش ًتت، هدالت ٍ ثشٍضَسّبی تخػػی ٍتجبدل اعالػبت هشثَعِ 

اتبم ثبصسگبًی، غٌبیغ، هؼبدى ٍ ًطبٍسصی استبى دس صهیٌِ ّبی هشتجظ ثب  ٍ اداسُ ًل تؼبٍى، ًبس ٍ سكبُ اختوبػی ثب ّوٌبسی -8-14

 ؛ٍ دستگبّْبی اخشاییى ٍ یب صهیٌِ ّبی اسخبػی اص سَی اتبم ًبًَهأهَسیت 

 یذادّبی هشثَعِ؛ّوٌبسی ثب ًْبدّبی ًبساكشیٌی دس داخل ٍ خبسج اص ًطَس ٍ ثشگضاسی ٍ هطبسًت دس سٍ -8-15
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 ؛ضاسی ّوبیص ّبی تخػػی ٍ هیضگشدّبثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصضی  هَسد ًیبص اػضبء ٍ ثشگ -8-16

سبصهبًذّی حضَس ٍ ثبصدیذ اص ًوبیطگبّْبی داخلی ٍ خبسخی ثِ هٌظَس آضٌبیی ًبساكشیٌبى ثب كٌبٍسیْبی پیطشكتِ ٍ  -8-17

 دستبٍسدّبی ًبساكشیٌبى دس سبیش استبًْب/ًطَسّب

ّوبٌّگی ٍ ًوي دس هؼشكی اػضبء خْت ػضَیت دس سبصهبًْبی تخػػی، هٌغوِ ای ٍ ثیي الوللی دس استجبط ثب كؼبلیتْبی  -8-18

 ؛ًبًَى

 اتحبر ضذُ دس صهیٌِ ًبساكشیٌی تػویوبت ّبی هذیشاى اسضذ استبى ٍ اكضایص ضشیت اعویٌبى گیشی هطبٍسُ ٍ ًوي ثِ تػوین -8-19

گیشی  سبیش هشاخغ تػوین ٍ ضَسای گلتگَی دٍلت ٍ ثخص خػَغی گزاسی ٍ اضتـبل استبى ٍ بیِحضَس دس ًبسگشٍُ سشه -8-20

 استبى ٍ تػوین سبصی
 

 فصل سوم ـ عضویت و شرایط آى

 ـ عضویت و شرایط آى : 9هبده 

 حویوی ٍ حوَهی استبى ثب داضتي ضشایظ صیش هی تَاًٌذ ثِ ػضَیت ًبًَى دسآیٌذ :ًلیِ ًبسآكشیٌبى 

 الق( داضتي تبثؼیت ایشاًی 

 ة( داسا ثَدى ًبست ػضَیت یب ثبصسگبًی هؼتجش اص اتبم ثبصسگبًی، غٌبیغ، هؼبدى ٍ ًطبٍسصی خشاسبى سضَی 

 ج( پزیشش ٍ سػبیت هلبد اسبسٌبهِ 

 د( پشداخت ٍسٍدیِ ٍ حن ػضَیت سبلیبًِ 

 ّـ( داضتي یٌی اص ضشایظ ریل ثشای اضخبظ حویوی ٍ حوَهی 

 اضخبظ حوَهی: -1

 ّبی  ّب ٍ هَسسبت هختلق غٌؼتی، خذهبتی، ًطبٍسصی ٍ ًیض ًست ٍ ًبسّبی خشد ٍ خبًگی ًِ دس كؼبلیت ضشًت

 ّبی اخشایی ًبهِ ًبساكشیٌبًِ هطـَل ثِ كؼبلیت ّستٌذ، حست ضَاثظ ٍ هووشات دس آییي

 ّبی اخشایی ًبهِ ّبی هشدم ًْبد حست ضَاثظ هوشس دس آییي سبصهبى 

 ای هدَص اص ٍصاست ًطَسّبی ًبساكشیٌی داس اًدوي 

 هشاًض سضذ 

 ّبی ػلن ٍ كٌبٍسی پبسى 

 اضخبظ حویوی: -2

 ُّبی هختلق اهتػبدی )ًلشات اٍل تب سَم( ّب ٍ ًْبدّبی هختلق، دس ثخص ّبی ًبساكشیٌی سبصهبى ثشگضیذگبى خطٌَاس 

 ّبی ًظبم غٌلی ریشثظ ّبی ًظبم غٌلی ثب هؼشكی سبصهبى ًبساكشیٌبى ػضَ سبصهبى 

  ٍ هجتٌشیي داسای اثش ثِ ثجت سسیذُ دس هشخغ ریشثظهختشػیي 
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 تخجگبى ثب هؼشكی ثٌیبد هلی ًخجگبى 

 ِّبی ًبساكشیٌی ًلیِ اتجبع ایشاًی داسای هذسى تحػیلی لیسبًس ٍ ثبالتش دس سضت 

 ّبی ػلن ٍ كٌبٍسی ضذُ اص سَی هشاًض سضذ ٍ پبسى غبحجبى ایذُ ٍ ًبساكشیٌبى هؼشكی 

 طگبّْب ٍ هَسسبت ػلوی ٍ پژٍّطی ًِ داسای سَاثن ػلوی ٍ اخشایی چَى تبلیق، یذ داًبتاػضبی ّیبت ػلوی ٍ اس

 ثبضٌذ. تشخوِ، تذسیس دس هَضَع ًبساكشیٌی هی

 ًِبساكشیٌبى سبصهبًی ثب هؼشكی سبصهبى هشثَع 

 ُسبیش ًبساكشیٌبى هستول ثب تبییذ ّیبت هذیش 

تَاًٌذ دس غَست ػذم ػضَیت حوَهی ًْبد ریشثظ، ثِ ػضَیت  ایي هبدُ، هی 1ّبی ثٌذ  ّب، هشاًض ٍ اًدوي سٍسبی سبصهبى :تبصره

 حویوی سبصهبى دسآیٌذ.

 ـ حقوق و وظبیف اعضبء :  11هبده 

هَظق ثِ سػبیت هلبد اسبسٌبهِ ٍ هوشسات ٍ آییي ًبهِ ّبی هػَة ٍ هویذ ثِ ّوٌبسی خْت دستیبثی  ىًبًًَلیِ اػضبی 

 هی ثبضٌذ. " ًبًَى "ثِ اّذاف  

صایل ضذى ّشیي اص ضشٍط پزیشش ػضَیت ثشای ّشیي اص اػضب دس عَل هذت ػضَیت هَخت تؼلین آى ػضَ  -1تبصره 

 خَاّذ ضذ.

تؼلین ًَػی تَهق ػضَیت است ًِ ثب صایل گشدیذى ّش یي اص ضشائظ ػضَیت ثَخَد هی آیذ. دس غَست اػبدُ ضشط  -2تبصره 

صایل ضذُ، هدذداً ػضَیت ٍاخذ اػتجبس خَاّذ ضذ ٍ ػضَ هحن ثِ استلبدُ اص حوَم هبًًَی خَیص هی ضَد، هٌَط ثِ ایٌٌِ حن 

 ای ًل دٍسُ تؼلین پشداخت ًوبیذ.سا ثش ىًبًَػضَیت ٍ دیگش تؼْذات هبلی خَد ًسجت ثِ 

آى دستِ اص اػضبء ًِ ثِ ّشدلیل ضشائظ ػضَیت خَد سا اص دست ثذٌّذ حن ضشًت دس هدبهغ ػوَهی، سأی دادى ٍ  ـ 3تبصره 

 سا ًخَاٌّذ داضت. ”ىًبًَ “ًبهضد ضذى ثشای اسًبى ٍ استلبدُ اص خذهبت 
 

 ارکبى  –فصل چهبرم 

 عببرتند از:  ”ىکبنو “ارکبى  -11هبده 
 ّیئت اهٌبء: -الق

 استبًذاس )سئیس ّیئت اهٌبء( -1

 هذیش ًل تؼبٍى، ًبس ٍ سكبُ اختوبػی استبى -2

 سیبست سبصهبى غٌؼت،هؼذى ٍ تدبست استبى -3

 سئیس سبصهبى خْبد ًطبٍسصی استبى -4

 سئیس اتبم ثبصسگبًی، غٌبیغ، هؼبدى ٍ ًطبٍسصی استبى -5

 دثیش ضَسای ّوبٌّگی ثبًٌْبی استبى -6
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  ًبًَى ًبساكشیٌی استبى )دثیش ّیئت اهٌبء(سئیس  -7

 سئیس ًل دادگستشی استبى -8

 سئیس هدوغ ًوبیٌذگبى استبى دس هدلس ضَسای اسالهی -9

 دٍ ًلش ًبسآكشیي یب غبحجٌظش دس حَصُ ًبسآكشیٌی ثِ هؼشكی دثیش ّیئت اهٌبء ٍ تبئیذ سئیس ّیئت اهٌبء -10

 

 گشدد. یئت اهٌبء تطٌیل هیّیئت اهٌبء حذاهل سبلی دٍثبس ٍ ثب دػَت دثیش ّ تخلسب

 وظبیف هیئت اهنبء عببرتست از:

 ّبی ّوٌبسی ثیي ًبًَى ٍ دستگبّْبی اخشایی دس صهیٌِ تَسؼِ ًبساكشیٌی استبى كشاّن سبصی صهیٌِ -

 اعالع اص كؼبلیت ٍ ًیلیت ٍ هطٌالت ًبًَى ٍ اسائِ عشین ثِ آًْب -

 هدوغ ػوَهی؛ -ة

 ّیبت هذیشُ؛ -ج

 ثبصسس. -د
 

 هجوع عووهی:  -12هبده 

 هیجبضذ. ”ىًبًَ “هدوغ ػوَهی ثبالتشیي هشخغ تػوین گیشی ٍهتطٌل اصاػضبء یب ًوبیٌذگبى سسوی اػضبی 

ٍ حذاهل پبًضدُ ٍ حذاًثش چْل  ًبًَىدػَت ّش ًَثت اص هدبهغ ػوَهی ثب یٌجبس دسج آگْی دس خشایذ ًثیشاالًتطبس هٌتخت  -12-1

ػالم دستَس خلسِ، سٍص، سبػت ٍ هحل ثشگضاسی ٍ هوبم دػَت ًٌٌذُ هدوغ غَست هی پزیشد. ضوٌبً سٍص هجل اص تبسیخ خلسِ ٍ ثب ا

ای تَسظ هوبم دػَت ًٌٌذُ ثشای اػضبء اسسبل هی گشدد. ّوضهبى ثب اًتطبس آگْی دػَت دس خشایذ ًثیش االًتطبس  دػَتٌبهِ خذاگبًِ

 كشیٌی ایشاى ٍ اتبم ثبصسگبًی، غٌبیغ، هؼبدى ٍ ًطبٍسصیآًبس هلی سبصهبىِ هٌتخت، هوبم دػَت ًٌٌذُ ثبیذ اص عشین اعالع سسبًی ث

ّبی دیدیتبل ثشای  ٍ اص سبیش سسبًِ ّوبٌّگی ًوبیذ هضثَس آًْبًسجت ثِ هشاس دادى آگْی دػَت دس ٍثگبُ سسوی  هشثَعِ استبى

 .ضَد سسبًی استلبدُ هی اعالع

هی ثبضذ هگش صهبًی ًِ سأی گیشی ثشای اًتخبة یب ػضل اػضبی ّیأت  ثػَست ػلٌی ”ىًبًَ “اخز سای دس هدبهغ ػوَهی  -12-2

 ٍ یب ثِ غالحذیذ هدوغ ػوَهی دس هَاسد دیگش تػوین ثِ اخز سای ًتجی ًوبیذ.  هذیشُ ٍ ثبصسسبى ثبضذ

هدوغ هشًت اص سسویت خلسِ سا اػالم ٍ ثالكبغلِ اص هیبى اػضبی حبضش ًسجت ثِ اًتخبة ّیأت سییسِ  اتبم ایشاى ًوبیٌذُ -12-3

یي سئیس، دٍ ًبظش ٍ یي هٌطی ثشای اداسُ خلسِ، سأی گیشی خَاّذ ًشد. سپس ّیأت سئیسِ هٌتخت اداسُ خلسِ سا ثِ ػْذُ هی 

 گیشد.

 ثشای ًلیِ اػضبء الصم االتجبع هی ثبضذ. ”ًبًَى “هػَثبت هدوغ دس چْبسچَة اسبسٌبهِ  -12-4

ثش ًلیِ هػَثبت هدوغ سا تٌظین ٍ هٌضن ثِ كْشست اػضبی حبضش ثِ  هٌطی خلسِ هَظق است غَستدلسِ ای هطتول -12-5

 ثشسبًذ. ىیشااتبم ااهضبی ّیأت سئیسِ هدوغ ٍ ًوبیٌذُ 



 ایراى کبرآفرینی هلی سبزهبىوابسته به  کبنوى کبرآفرینی استبنهب الگویاسبسنبهه 

 

 11 از 6 صفحهکانون کارآفرینی استان 

 

 

الؼبدُ( ثؼٌَاى ًبظش ضشٍسی است ٍ ثذٍى حن سای  دس ًلیِ خلسبت هدوغ ػوَهی)ػبدی ٍ كَماتبم ایشاى حضَس ًوبیٌذُ  -12-6

 اظْبس ًظش خَاّذ ًوَد.

ثبیذ سًٍَضتی اص غَستدلسبت هدبهغ ػوَهی )ػبدی ٍ كَم الؼبدُ( هٌضن ثِ كْشست حبضشیي دس  ”ىًبًَ “دثیشخبًِ  -12-7

 اسسبل ًوبیذ.  كشیٌی ایشاىآًبسهلی ٍ سبصهبى  ایشاى اتبم خلسبت سا ثشای

 
 

 هجبهع عووهی بر دو نوعند:  -13هبده 

 هدوغ ػوَهی ػبدی ٍ ػبدی ثغَس كَم الؼبدُ، -

 ػوَهی كَم الؼبدُ.هدوغ  -

تطٌیل  هی گشدد. تطٌیل  1-12هدوغ ػوَهی ػبدی یي ًَثت دس سبل ٍ دس ظشف سِ هبِّ اٍل سبل هبلی ٍكن هبدُ  -14هبده 

 هدوغ ػوَهی ػبدی ثغَس كَم الؼبدُ ثِ ّش تؼذاد ًِ الصم ثبضذ ثالهبًغ است. 
 

 وظبیف هجوع عووهی عبدی و عبدی بطور فوق العبده: -15هبده 

 استوبع گضاسش ػولٌشد هبلی ٍ اخشایی ّیأت هذیشُ؛ -15-1

 ؛ٍ حسبثشس استوبع گضاسش ثبصسس -15-2

 ؛”ىًبًَ “تػَیت گضاسش ػولٌشد اخشایی، هبلی ٍ تشاصًبهِ سبلیبًِ  -15-3

 استوبع گضاسش ّیأت هذیشُ پیشاهَى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ سبل هبلی خذیذ؛ -15-4

 ًِ اػضبء ٍ ثشًبهِ ٍ ثَدخِ پیطٌْبدی؛تػَیت هجلؾ ٍسٍدیِ، حن ػضَیت سبلیب -15-5

 اًتخبة یب ػضل كشدی یب خوؼی اػضبی اغلی یب ػلی الجذل ّیئت هذیشُ؛ -15-6

 اغلی یب ػلی الجذل؛ اًتخبة یب ػضل ثبصسس ٍ حسبثشس -15-7

 .سسبًی ّبی اعالع ٍ تؼییي سٍش اًتخبة سٍصًبهِ ًثیشاالًتطبس -15-8

 سٍص پیص اص تبسیخ هدوغ گضاسضْبی خَد سا آهبدُ ٍ خْت ثشسسی ثِ ثبصسس اسائِ ًوبیذ.  20ّیأت هذیشُ هی ثبیست حذاهل  تبصره:

سٍص هجل اص اتوبم هذت هأهَسیت اػضبی ّیئت هذیشُ اهذام ثِ ثشگضاسی هدوغ ػوَهی  20ّیئت هذیشُ ثبیستی حذاهل  -16هبده

 تب صهبى اًتخبة ّیبت هذیشُ خذیذ، ّیبت هذیشُ هجلی داسای هسئَلیت خَاّذ ثَد. ثٌوبیذ. دس ّش غَست  1-12ػبدی ٍكن هبدُ 

اسبسٌبهِ  1-12هدوغ ػوَهی ػبدی ثغَس كَم الؼبدُ دس هَاهغ ضشٍسی ثِ دػَت ّیئت هذیشُ یب ثبصسس ثب سػبیت هبدُ  -17هبده 

 تطٌیل هی گشدد.

اػضبی اغلی سسویت پیذا هی ًٌذ ٍ  ًػق ثؼالٍُ یيضَس هدبهغ ػوَهی ػبدی ٍ ػبدی ثِ عَس كَم الؼبدُ ثب ح -18هبده 

اػضبء حبضش دس خلسِ هؼتجش هی ثبضذ، دس غَست ًشسیذى خلسِ ثِ حذ ًػبة، ًَثت دٍم  اًثشیت ًسجیهػَثبت آى ثب آساء هثجت 



 ایراى کبرآفرینی هلی سبزهبىوابسته به  کبنوى کبرآفرینی استبنهب الگویاسبسنبهه 

 

 11 از 7 صفحهکانون کارآفرینی استان 

 

 

دٍم هدوغ ثب اسبسٌبهِ ثشگضاس خَاّذ ضذ. خلسِ ًَثت  1-12سٍص پس اص ًَثت اٍل ثب سػبیت هبدُ  20هدوغ حذاًثش ظشف هذت 

 سسذ.  حضَس ّش تؼذاد سسویت هی یبثذ ٍ تػویوبت آى ثب آسای ًػق ثِ ػالٍُ یي اػضبی حبضش ثِ تػَیت هی

 وظبیف و اختیبرات هجوع عووهی فوق العبده:  -19هبده  

 ؛”ىًبًَ “تـییش ٍ اغالح اسبسٌبهِ  -الق

 ایشاى كشیٌیآًبس هلی سبصهبىثب ّوبٌّگی ٍ اعالع ثِ  ٍ اًتخبة اػضبء ّیئت تػلیِ ”ىًبًَ“اًحالل  -ة

 سبیش هَاسدی ًِ دس اختیبس هدوغ ػوَهی ػبدی ًجبضذ. -ج

سسویت پیذا هی ًٌذ ٍ  ”ىًبًَ “اػضبی اغلی  ًػق ثِ اضبكِ یيهدوغ ػوَهی كَم الؼبدُ ثب حضَس حذاهل  -21هبده 

 تجش خَاّذ ثَد. تػویوبت هدوغ ثب دٍ سَم آساء هثجت اػضبی حبضش دس خلسِ هؼ

سٍص پس اص ًَثت  20دسغَست ثِ حذ ًػبة ًشسیذى خلسِ هدوغ ػوَهی كَم الؼبدُ، ًَثت دٍم هدوغ حذاًثش ظشف  -21هبده 

اػضب سسویت هی یبثذ ٍ تػویوبت آى  ّش تؼذاد اصاسبسٌبهِ ثشگضاس خَاّذ ضذ. ًَثت دٍم هدوغ ثب حضَس  1-12اٍل ثب سػبیت هبدُ 

 اػضبی حبضش هؼتجش خَاّذ ثَد.ثب آسای هثجت دٍ سَم 

ثب تطخیع ضشٍست تطٌیل هدوغ ػوَهی ػبدی ثغَس كَم الؼبدُ ٍ یب هدوغ ػوَهی كَم الؼبدُ تَسظ ثبصسس، هشاتت  -22هبده 

اسبسٌبهِ  13سٍص اص تبسیخ ٍغَل دسخَاست ثبصسس، ٍكن هبدُ  15ثِ ّیأت هذیشُ اػالم ٍ ّیئت هذیشُ هٌلق است حذاًثش ظشف 

 1-12تَاًذ سأسبً ثب سػبیت هبدُ  هدوغ ػوَهی دػَت ثؼول آٍسد. دس غَست استٌٌبف ّیأت هذیشُ، ثبصسس هیثشای تطٌیل 

 اسبسٌبهِ اهذام ثِ ثشگضاسی هدوغ ًوبیذ. 

ثب دسخَاست ًتجی حذاهل یي سَم اػضبی اغلی هجٌی ثش تطٌیل هدوغ ػوَهی ػبدی ثغَس كَم الؼبدُ ٍ یب هدوغ  ـ 23هبده 

سٍص اص تبسیخ دسیبكت توبضبی ًتجی، اػضبء سا خْت تطٌیل هدوغ  20ػوَهی كَم الؼبدُ، ّیأت هذیشُ ثبیذ حذاًثش ظشف هذت 

شُ، دسخَاست ًٌٌذگبى هی تَاًٌذ دػَت هدوغ ػوَهی سا اص ثبصسس دػَت ًوبیذ. دس غَست استٌٌبف ّیأت هذی 1-12عجن هبدُ 

اص اػضبء دػَت ًٌذ ٍ چٌبًچِ ثبصسس ًیض اهتٌبع ًٌذ  1-12سٍص عجن هبدُ  15ثخَاٌّذ ٍ ثبصسس هٌلق است حذاًثش ظشف 

ایشاى  كشیٌیآًبس لیه سبصهبىایشاى ثخَاٌّذ ٍ  كشیٌیآًبس هلی سبصهبىدسخَاست ًٌٌذگبى هی تَاًٌذ دػَت هدوغ ػوَهی سا اص 

ثبیذ پس اص ثشسسی ٍ حػَل اعویٌبى اص ػذم تَخِ ّیأت هذیشُ ٍ ثبصسس ثِ دسخَاست اػضبء ًسجت ثِ دػَت اص اػضبء ثشای 

 تطٌیل هدوغ ػوَهی ثب سػبیت ًلیِ تطشیلبت هٌذسج دس اسبسٌبهِ اهذام ًوبیذ. 
 

 هیأت هدیره:  -24هبده 

( ًلش ػضَ ػلی الجذل ًِ ثَسیلِ هدوغ ػوَهی ػبدی ٍ یب  2ًلش ػضَ اغلی ٍ)  5 هشًت است اص ”ىًبًَ “ّیأت هذیشُ  -24-1

 سبل اًتخبة هی ضًَذ. 3ثشای هذت  اػضبػبدی ثغَس كَم الؼبدُ اص ثیي 

ى ًبكی اص اًتخبة ضَد. دس غَست ًجَد ًبهضد ثِ هیضا ًبًَىًلش اص اػضبی ّیأت هذیشُ ثبیذ اص هیبى ثبًَاى ػضَ یي حذاهل  تبصره:

 هیبى ثبًَاى، ثب تأییذ ّیأت سئیسِ هدوغ، اهٌبى اًتخبة اص هیبى آهبیبى ٍخَد داسد. 



 ایراى کبرآفرینی هلی سبزهبىوابسته به  کبنوى کبرآفرینی استبنهب الگویاسبسنبهه 

 

 11 از 8 صفحهکانون کارآفرینی استان 

 

 

ثؼذ اص اختتبم دٍسُ هبهَسیت ّیأت هذیشُ تب اًتخبة ّیأت  هذیشُ خذیذ، ًلیِ هسئَلیت ّب ّوچٌبى ثِ ػْذُ اػضبی  ّیأت  -24-2

 هذیشُ هجلی خَاّذ ثَد.

ــبده ــذ اص        -25 هـ ــِ ثؼـ ــي ّلتـ ــشف یـ ــذاًثش ظـ ــِ حـ ــِ ای ًـ ــیي خلسـ ــذیشُ دس اٍلـ ــأت هـ ــٌیل    ّیـ ــب تطـ ــبة آًْـ  اًتخـ

 اًتخبة خَاّذ ًوَد.  داسٍ یي ًلش ثؼٌَاى خضاًِ ًلش سا ثؼٌَاى  ًبئت سئیس دٍهی ضَد اص ثیي خَد یٌٌلش سا ثؼٌَاى سئیس ٍ 

یت آًْب دس ّیأت هذیشُ ًخَاّذ ثَد. هتػذیبى هذت تػذی ّش یي اص سوتْبی اػضبی ّیأت هذیشُ ثیص اصهذت ػضَ -26هبده 

 ّش یي اص سوتْب تَسظ ّیأت هذیشُ هبثل ػضل ٍ یب تدذیذ اًتخبة هی ثبضٌذ.

ّیأت هذیشُ حذاهل هبّبًِ یي ثبس ثِ دػَت ًتجی سئیس ٍ دس ؿیبة ایطبى ًبئت سییس تطٌیل خلسِ خَاّذ داد.  -27هبده 

 یب دس هحل دیگشی ًِ دس دػَتٌبهِ هؼیي ضذُ است تطٌیل خَاّذ ضذ. ”ىًبًَ “خلسبت ّیأت هذیشُ دس هشًض اغلی 

دسغَست استؼلبء، كَت ٍ یب ػضل ّش یي اص اػضبء ّیأت هذیشُ، ػضَ ػلی الجذلی ًِ دس اًتخبثبت سأی ثیطتشی داضتِ  -28هبده

 است، ثشای ثبهیوبًذُ دٍسُ ّیأت هذیشُ خبًطیي ػضَ اغلی خَاّذ ضذ. 

 اػضبی اغلی ّیبت هذیشُ سسویت پیذا هی ًٌذ.  اًثشیتخلسبت ّیأت هذیشُ ثب حضَس  -29هبده 

 اداسُ خلسبت ّیأت هذیشُ ثب سئیس ّیأت هذیشُ ٍ دس غَست ؿیجت اٍ ثب ًبئت سئیس است .  -31هبده 

 ّذ ثَد. اػضبی اغلی ّیبت هذیشُ حبضش دس خلسِ هؼتجش خَا حذاهل سِ ًلشتػویوبت ّیأت هذیشُ ثب سای  -31هبده 

الودلس ثِ  اص هزاًشات ٍ تػویوبت ّیأت هذیشُ غَستدلسِ ای تَسظ دثیش یب یٌی اص اػضبی ّیأت هذیشُ تٌظین ٍ كی -32هبده 

 اهضبی حبضشیي هی سسذ. 

 یب ثغَس توبم ٍهت ثؼٌَاى دثیش اًتخبة ٍ یب خبسج اص اػضبء اػضبی ّیبت هذیشُ ّیأت هذیشُ یٌٌلش ضخع حویوی سا اص -33هبده 

 ًوبیذ. استخذام هی

 ّیأت هذیشُ هی تَاًذ ثب هسئَلیت خَد ثخطی اص اختیبسات خَد سا ثِ دثیش تلَیض ًوبیذ. -1تبصره 

دس عَل یي سبل دس خلسبت ّیأت هذیشُ ثِ هٌضلِ  ؿیش هَخِ خلسِ ؿیجت ؿیش هتَالیپٌح خلسِ ؿیجت هتَالی ٍ یب  سِ -2تبصره 

ثِ تطخیع هَخِ یب ؿیش هَخِ ثَدى ػلی الجذل خبیگضیي ػضَ هؼضٍل هی گشدد.  ػضل اص ػضَیت ّیأت هذیشُ هی ثبضذ ٍ ػضَ

 ػْذُ ّیأت هذیشُ ٍ ثب سأی اًثشیت هغلن ایطبى است. 

تَاًذ دس خلسبت ّیبت هذیشُ ثذٍى حن سأی  هیاص خبسج اص اػضبء ّیئت هذیشُ اًتخبة ضَد،  دثیشًِ  دس غَستی -3تبصره 

  ضشًت ًٌذ.

 هذیشُ تأسیس هی گشدد.  دثیشخبًِ ای تحت هذیشیت دثیش ٍ صیش ًظش ّیأت ”ىًبًَ “ثشای اًدبم اهَس اداسی ٍ اخشایی   -34هبده 
 

 وظبیف و اختیبرات هیأت هدیره:  -35هبده 

ثشخَسداس است.  اّن ٍظبیق ٍ  ”ًبًَى ”است ٍ اصًلیِ اختیبسات هبًًَی خْت اداسُ اهَس ”ًبًَى “ّیأت هذیشُ ًوبیٌذُ هبًًَی 

 اختیبسات ّیأت هذیشُ ثِ ضشح صیش هی ثبضذ: 



 ایراى کبرآفرینی هلی سبزهبىوابسته به  کبنوى کبرآفرینی استبنهب الگویاسبسنبهه 

 

 11 از 9 صفحهکانون کارآفرینی استان 

 

 

ّب اص ایي  ٍ پشداخت ّضیٌِ ”ًبًَى “دس ثبًٌْبی هدبص ٍ ٍاسیض ًلیِ ٍخَّبت  ”ىًبًَ “ثبًٌی ثٌبم  اكتتبح اًَاع حسبثْبی -35-1

 ّب؛ حسبة

 ٍ اٍسام ػبدی ٍ هٌبتجبت اداسی؛ تؼییي غبحجبى اهضبّبی هدبص اسٌبد ٍ هذاسى هبلی ٍ تؼْذ آٍس -35-2

اداسُ ٍ اًدبم ػولیبت هبلی ٍ پَلی ٍ تؼْذات هبلی ٍ تحػیل ٍام عجن اختیبسات ٍ اسائِ گضاسش سبالًِ ػولیبت ٍ اهذاهبت  -35-3

 هبلی خَد ثِ هدوغ ػوَهی؛ 

هٌوَل ٍ ؿیشهٌوَل ثٌبم ٍ حسبة  ػوذ ّشگًَِ هشاسداد ٍ تجذیل ٍ تـییش آى ساخغ ثِ خشیذ ٍ كشٍش ٍ اخبسُ ٍ تولي اهَال -35-4

 ؛”ًبًَى“

ًِ دثیش خبسج اص اػضبء ّیئت  )دس غَستی ٍتؼییي حوَم ٍ دستوضد ٍ سبیش پشداختْب ”ًبًَى “استخذام ٍ ػضل ًٍػت دثیش  -35-5

  هذیشُ ثبضذ.(

پشداختي ثِ اهش دادسسی اص حن اهبهِ یب استشداد ّشگًَِ دػَی حوَهی ٍ ًیلشی ثب داضتي توبم اختیبسات هشاخؼِ ثِ هحبًن ٍ  -35-6

 تدذیذ ًظش دس دادگبّْبی استبى ٍدیَاى ػبلی ًطَس، هػبلحِ، تؼییي ًٍیل، سبصش، استلبدُ اص حوَم ٍتٌبلیق هشثَط ثِ داٍسی؛

ٍ پیطشكت هوبغذ ٍ اّذاف آى ضشٍست داضتِ ٍ دس اسبسٌبهِ هٌغ  ”ًبًَى “اًدبم اهَسی ًِ عجن هَاصیي هبًًَی ثشای اداسُ  -35-7

 ًطذُ ثبضذ؛

 تؼییي ٍ اػضام ًوبیٌذُ ثِ ضَساّب ، ًویسیَى ّب ،ًویتِ ّب، ّیبت ّب ٍ هشاخغ داخلی ٍ خبسخی؛ -35-8

 دسچبسچَة اسبسٌبهِ؛”ًبًَى ”ٍ تػَیت هوشسات ٍ آئیي ًبهِ ّبی داخلی ثشای اداسُ ثْتش اهَس تذٍیي -35-9

 خْت اسائِ ثِ هدوغ ػوَهی؛ ”ًبًَى“تذٍیي ثشًبهِ ٍ ثَدخِ  -35-10

 ، تٌظین تشاصًبهِ ٍحسبة ػولٌشدّبی سبل گزضتِ خْت اسائِ ثِ هدوغ ػوَهی؛”ًبًَى “تْیِ غَست داسائی ٍ دیَى  -35-11

 اى؛ایش كشیٌیآًبس هلی سبصهبىاستبى ٍ  ثِ اتبم ”ًبًَى“اسسبل گضاسضْبی سبالًِ اص ػولٌشد  -35-12

 تؼییي ٍ تػَیت حوَم، هضایب ٍ پبداش هذیشاى، هطبٍساى ٍ ًبسضٌبسبى ثشاسبس پیطٌْبد دثیش؛ -35-13

 خْت اسائِ ثِ هدوغ ػوَهی؛ ”ًبًَى “تذٍیي سیبستْب ٍ خظ هطی ّبی ًالى  -35-14

 ؛”ًبًَى “تْیِ ضیَُ ّب ٍ ساٌّبسّبی اخشایی خْت تحون سیبستْب ٍ ثشًبهِ ّبی  -35-15

ثِ هٌظَس ایدبد ّن اكضایی، خلَگیشی اص هَاصی ًبسی ٍ  استبى اهتػبدی ثبصسگبًی استبى ٍ سبیش تطٌلْبی اتبمّوٌبسی ثب  -35-16

 پیطجشد اّذاف هبًًَی.

 اختیبسات دثیش سا ّیأت هذیشُ تؼییي هی ًٌذ. اّن ٍظبیق دثیش ثِ ضشح صیش هی ثبضٌذ:  -36هبده 

 ٍ اسائِ آى ثِ ّیأت هذیشُ خْت ثشسسی ٍ تػَیت؛  ”ًبًَى “تبُ هذت، هیبى هذت ٍثلٌذ هذت( تْیِ ٍ تذٍیي ثشًبهِ ّبی )ًَ -36-1

 ٍ اسائِ آى ثِ ّیبت هذیشُ؛  ”ًبًَى ”تْیِ ٍ تذٍیي پیص ًَیس ثَدخِ -2 -36

ٍ اسائِ آى ثِ ّیبت هذیشُ خْت ثشسسی ٍ  ”ىًبًَ “سیضی ٍ اخشایی  تْیِ سبختبس سبصهبًی هٌبست ثشای اًدبم اهَس ثشًبهِ -36-3

 تػَیت؛



 ایراى کبرآفرینی هلی سبزهبىوابسته به  کبنوى کبرآفرینی استبنهب الگویاسبسنبهه 

 

 11 از 11 صفحهکانون کارآفرینی استان 

 

 

سا ًٌتشل ًوَدُ ٍ ثش كشایٌذ ثجت، ضجظ، ًگْذاسی  ”ىًبًَ “دثیش ثبیستی دكبتش، اسٌبد، غَستْبی هبلی، ٍغَلی ّب ٍپشداختْبی  -36-4

هحل دثیشخبًِ اسٌبد هزًَس سا ، دس ”ًبًَى “ٍ حلبظت اسٌبد ًظبست ًوبیذ ٍ ثب دسخَاست ثبصسس هجٌی ثش ثشسسی دكبتش ٍ اسٌبد هبلی 

 دس اختیبس ثبصسس هشاس دّذ.

 ؛”ًبًَى “تؼییي ًبسگشٍّْبی تخػػی دس ساستبی پیطجشد اّذاف هبًًَی  -36-5

 اًتخبة دثیشاى ًویسیًَْبی تخػػی ٍتْیِ ٍتذٍیي ضشح ٍظبیق آًْب ٍ پیطٌْبد ثِ ّیأت هذیشُ خْت ثشسسی ٍ تػَیت؛ -36-6

 ثِ ّیبت هذیشُ؛ ”ًبًَى “اسائِ گضاسش ػولٌشد  -36-7

 .ًبًَىاسائِ گضاسضْبی سبالًِ ػولٌشد ٍ هبلی ّیأت هذیشُ ًِ ثِ تأییذ ثبصسس سسیذُ است ثِ اػضبی  -36-8

 هذیشیت داخلی ًبًَى -36-9

 

 

 ببزرس:  -37هبده 

یٌٌلش ثبصسس اغلی ٍ یي ًلش ثبصسس ػلی الجذل اص داخل یب خبسج اص اػضبء تَسظ هدوغ ػوَهی ػبدی ثشای هذت یٌسبل  -37-1

ضًَذ ثبیذ  هی ”ًبًَى “اًتخبة هی ضَد ٍ اًتخبة هدذد آًْب ثشای دٍسُ ّبی ثؼذی ثالهبًغ است. اكشادی ًِ ًبهضد پست ثبصسس 

هیلیبسد سیبل تدبٍص ًوبیذ، ثبصسس ثبیذ  دٍى اص ًبًَاگش ثَدخِ  یتْبی ثبصسس سا داضتِ ثبضٌذ.تدشثِ ٍ آضٌبیی ًبكی ثب ٍظبئق ٍ هسئَل

 سسوی اًتخبة ضَد.  حسبثشسی هؼتجش ػضَ خبهؼِ حسبثذاساىاص هیبى هؤسسبت 

الجذل اًدبم  اسبسٌبهِ اص ثبصسس اغلی، ٍظیلِ اٍ سا ثبصسس ػلی 25دسغَست كَت، استؼلبء یب سلت ضشایظ هٌذسج دس هبدُ  -37-2

 خَاّذ داد. 

 وظبیف ببزرس: -38هبده 

ًظبست ثش ًلیِ اهذاهبت ٍ ػولیبت ّیأت هذیشُ دس حذٍد هوشسات ایي اسبسٌبهِ ٍ تغجین آى ثب هلبد اسبسٌبهِ، هػَثبت هدبهغ  -38-1

سا ثِ  ّیأت هذیشُ  ػوَهی ٍ هَاًیي خبسی ًطَس اص ٍظبیق ثبصسس هی ثبضذ ٍ دس غَست هطبّذُ تخلق اص عشین دثیشخبًِ هشاتت

 اعالع ٍ سكغ آًشا دسخَاست هی ًوبیذ.

ثبصسس تشاصًبهِ ٍ گضاسضْبی تْیِ ضذُ تَسظ ّیأت هذیشُ ثشای تسلین ثِ هدوغ ػوَهی سبالًِ ٍ ّوچٌیي دس غَست لضٍم  -38-2

سا هَسد ثشسسی هشاس هی دّذ ٍ هَظق است ًظش خَد سا ثػَست هٌتَة دس اختیبس هدوغ ػوَهی  ”ًبًَى “ًلیِ اسٌبد ٍ اٍسام هبلی 

 ثگزاسد. 

ثبصسس حذاهل دُ سٍص هجل اص تطٌیل هدوغ ػوَهی ػبدی گضاسش هٌتَة خَد سا خْت اعالع اػضبء تْیِ ٍ ثِ  دثیش خبًِ  -38-3

 اسائِ خَاّذ ًوَد. 

 تحَیل دّذ.  ”ًبًَى “ضْبی خَد سا ثِ دثیشخبًِ ثبصسس هَظق است یي ًسخِ اص گضاس -38-4
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 هنببع هبلی –فصل پنجن 

 عببرتند از : کبنوى هنببع هبلی  -39هبده 

 ٍسٍدیِ ػضَیت ، – 1 - 39

 حن ػضَیت سبالًِ ؛ – 2 – 39

ٍصاستخبًِ ّب، سبصهبًْب ٍ اتبهْب، ّذایب، ػغبیب، ٍهق، هجَل ٍغیت ٍ ًوٌْبی ًوذی ٍ ؿیشًوذی اػضبء یب اضخبظ ثبلث،   - 3 – 39

 هؤسسبت دٍلتی ٍ ًْبدّب ٍ سبصهبًْبی ػوَهی؛

 ؛اص هجیل آهَصش، ثشگضاسی ًوبیطگبّْب ٍ ؿیشٍُخَُ حبغل اص اسائِ خذهبت ثِ اػضب  – 4 – 39

ٍاسیض ٍ هجض سسیذ آى سا ثِ دثیشخبًِ تسلین  ”ىًبًَ "ثبیذ هجلؾ ٍسٍدیِ ساثِ حسبة  ”ىًبًَ ”داٍعلجیي ػضَیت دس - 41هبده 

 ًوبیٌذ.

ٍاسیض ٍ هجض سسیذ آى سا ًیض  ”ىًبًَ “ّشػضَ ػالٍُ ثش ٍسٍدیِ، ثبیذ سبلیبًِ هجلؾ حن ػضَیت تؼییي ضذُ سا ثِ حسبة  - 41هبده 

 تحَیل دثیشخبًِ ًوبیذ. 

ای ًِ تَسظ سبصهبى هلی ًبساكشیٌی ایشاى تْیِ ٍ  سٍیِ ثش اسبس دستَسالؼول ٍهجلؾ ٍسٍدیِ ٍ هجلؾ ػضَیت سبلیبًِ ثب  - 42هبده 

 ٍغَل خَاّذ ضذ.تؼییي ٍ گشدد،  اثالؽ هی

هی تَاًذ اص ّذایب، ػغبیب، ٍهق، هجَل ٍغیت ٍ ًوٌْبی ًوذی ٍ ؿیشًوذی اػضبء یب اضخبظ ثبلث،  ”ًبًَى “  - 43هبده 

ٍصاستخبًِ ّب، سبصهبًْب ٍ هَسسبت دٍلتی ٍ ًْبدّب ٍ سبصهبًْبی ػوَهی ثشخَسداس گشدد ٍ چٌبًچِ  ضشٍست اهتضبء ًوبیذ ثب تػَیت 

 سسبت اػتجبسی یب اص ضشًتْب ٍ اضخبظ ػضَ سا داسد.ّیأت هذیشُ حن تحػیل اػتجبس ٍ اخز ٍام اص ثبًٌْبی ٍ هؤ

ّیأت هذیشُ هی تَاًذ ثب اسائِ خذهبت ثِ اػضبء ٍ ؿیشاػضبء، ثشگضاسی ًوبیطگبّْب ٍ سویٌبسّبی تخػػی، تطٌیل  - 46هبدُ 

 سا تأهیي ًٌذ. ”ىًبًَ “ًبسگبّْبی آهَصضی، اًتطبس ًتت ٍ ًطشیبت ٍ ًظبیش آى ّضیٌِ ّبی 

 تصفیه انحالل و –فصل ششن

 ثوَخت تػوین هدوغ ػوَهی كَم الؼبدُ هٌحل هی ضَد.  ”ىًبًَ “ -44هبده 

اص سَی هدوغ ػوَهی كَم الؼبدُ ثبضذ هدوغ هضثَس ّیأت تػلیِ ای سا هتطٌل اص سِ ًلش اص  ”ًبًَى “چٌبًچِ اًحالل  -45هبده 

، ثب ّوبٌّگی ٍ ًست هجل اص اًحالل، دس هوبم اػضبء ّیأت تػلیِ ”ًبًَى“ًوبیٌذگبى اًتخبة هی ًٌذ. اًتخبة اػضبء ّیأت هذیشُ 

 ثالهبًغ است.  ایشاى ًبساكشیٌی هلی سبصهبىًظش اص 

 “، هذیشاى سبثن ایشاى كشیٌیآًبس هلی سبصهبىثب ّوبٌّگی  ٍ تؼییي اػضبء ّیأت تػلیِ ”ًبًَى “پس اصاػالم اًحالل  -46هبده 

 سا ثب تٌظین غَستدلسِ تحَیل ّیأت تػلیِ ًوبیٌذ. ”ًبًَى“هٌللٌذ توبهی اٍسام، اسٌبد، دكبتش، اهَال ٍ اثبثیِ  ”ًبًَى

ّیأت تػلیِ ثب ًظبست ًوبیٌذُ اتبم ایشاى ٍضؼیت ثذّی ّب ٍ داسائیْب سا سٍضي هی ًٌذ ٍ پس اص تسَیِ، ًلیِ اهَال هٌوَل  -50هبدُ 

 ایشاى ٍاگزاس خَاّذ ضذ. ًبساكشیٌیلی هسبصهبى ٍ ؿیشهٌوَل ثبهیوبًذُ ثِ 
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ٍ ثغَس ًلی اهش تػلیِ  ”ًبًَى “ٍظبئق ٍ تٌبلیق ٍ اختیبسات ّیأت تػلیِ دس ساثغِ ثب اهَال هَخَد، هغبلجبت ٍ دیَى  -47هبده 

 ٍ هلبد اسبسٌبهِ خَاّذ ثَد.  24/12/1347عجن هوشسات الیحِ اغالح هسوتی اص هبًَى تدبست هػَة 

 هوارد هتفرقه  –فصل هفتن 

ثوٌظَس پیطجشد اّذاف ٍ ایلبی ٍظبیق خَد هی تَاًذ ثِ تؼذاد هَسد ًیبص ًویسیَى ّبی تخػػی دائن یب هَهت  ”ًبًَى “- 48هبده 

ٍ یب خبسج اص آًْب تطٌیل دّذ. ٍظبیق ٍ ًَع كؼبلیت ّش ًویسیَى، تؼذاد اػضبء آى ٍ عشص اًتخبة  ”ًبًَى“اص ثیي هذیشاى ٍ اػضبء 

ًَگی كؼبلیت ٍ اداسُ ٍ ًیض ًحَُ اًحالل آى ثشاسبس آییي ًبهِ ّب ٍ هوشساتی خَاّذ ثَد ًِ تَسظ  ّیأت هذیشُ تْیِ ٍ آًبى، چگ

 تػَیت خَاّذ ضذ.

 . داضتِ ثبضذ ًوی تَاًذ ّیچگًَِ هَضغ گیشی یب دخبلت سسوی یب ؿیشػلٌی دس اًتخبثبت سیبسی استبى یب ًطَس ”ًبًَى “ -49هبده 

ایشاى غَست  هی پزیشد ٍ ًظش  كشیٌیآًبس هلی سبصهبىدس غَستی ًِ اسبسٌبهِ ًیبص ثِ تلسیش داضتِ ثبضذ، ایي اهش تَسظ  -51هبده 

 دس ایي خػَظ هغؼی ٍ الصم االتجبع خَاّذ ثَد.  ایشاىكشیٌی آًبسهلی سبصهبى 

ثشای ًلیِ اػضبء ٍ  كشیٌی ایشاىآًبس هلی بىٍ سبصه سػبیت ًلیِ هػَثبت ، آییي ًبهِ ّب ٍ دستَسالؼول ّبی اتبم ایشاى – 51هبده 

 الصم االخشا هی ثبضذ. ىًبًَاسًبى 

 کبنوى" ثِ تػَیت هدوغ ػوَهی هؤسسیي .......................................تجػشُ دس تبسیخ  10 هبدُ ٍ 52 ایي اسبسٌبهِ دس -52هبده 

 سسیذُ است. " .......... استبى یفرینآکبر

 


