ثؼم ا… الشحمن الشحیم
اػبػنبمه خبمعه خیّشین حبمی دانـگبه تفشؽ
ممذمه:
ثب تبػی اص ػیشه انجیبی الهی و ائمه معلومین علیهم الؼالم ثاله انگیالضه تدلالی مجالبنی واالی انؼالب دوػال،یا اؿال،یبق ثیىالشا و خلالوف و
اع،مبد انؼب هبی مؤمن ثه ایدبد امىبنبت و صمیناله هالبی وموصؿالی و تشثی،الی ثاله منشالوس سؿالذ و ؿالىوـبیی اػال،عذادهبی خوانالب ایالشا
اػممی و همچنین ثهشه گیشی اص توانمنذیهبی مبدی و معنالوی خیّالشین و تـالویك و تشؼیالت تالوانگشا و نیاله انذیـالب دس تمویال

و گؼال،شؽ

صیش ػالبخ،هبی ومالوصؽ عالبلیا ثبسلاله ای گشدیالذ تالب اـالشاد خیّالش و خالذاخوی ثالب عضمالی ساػال و اساده ای مـال،شنا ػالبصمبنی مالشد
نهبد)(NGOثه نب خبمعه خیّشین حبمی دانـگبه تفشؽ سا ثش اػبع اػبػنبمه حبهش و ثـشح ریل تأػیغ نمبینذ .

ولیبت :
مبده  -1نب پیـنهبدی((خبمعه خیّشین حبمی دانـگبه تفشؽ )) می ثبؿذ وه دس ادامه اػبػنبمها ثه اخ،لبس خبمعه نبمیذه می ؿود .
مبده  -2هیبت موػغ وه ثه منشوس پبیه گزاسی و ساه انذاصی خبمعه تـىیل ؿذه ؿبمل اـشاد ریل می ثبؿذ .

- 1دو،ش محمذ لبػم ػحبة
- 2مهنذع حبج اثشاهیم نلیش
- 3دو،ش احمذ عجذاله ئی
- 4مهنذع ؼممشهب ػحبة
- 5حبج عجذالحؼین یعموثی نؼت

مبده-3خبمعه داسای تبثعی

ایشانی ثوده و ملض ثه سعبی

مفالبد لالبنو اػبػالی و لالوانین موهالوعه خمهالوسی اػالممی ایالشا و ملالوثبت

هیبت امنبی خبمعه خیّشین حبمی وموصؽ عبلی می ثبؿذ0
مبده  -4مذت ـعبلی
مبده  -5ـعبلی

خبمعه اص وؼبص تبػیغا نبمحذود می ثبؿذ0

خبمعه دس ػٌح ملی ثوده و دـ،ش مشوضی و دس ؿهش تهشا مؼ،مش می ثبؿذ0

مبده  -6خبمعه ـبلذ هش گونه ـعبلی

ػیبػی می ثبؿذ و هیچ یه اص اعوب و مدبص ثه ـعبلی
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ػیبػیا ان،فبعی ثه نب خبمعه نیؼ،نذ0

تجلشه  – 1خبمعه اص نشش مبلی مؼ،مل اػ

ولی تح

نشبست هیبت امنبی خبمعه خیّشین وموصؽ عبلی ـعبلی

خواهذ نمود.

تجلشه  -2تعبمل و همشاهی ثب مدبمع خیشیه مـبثه داخل و خبسج اص وـوس ثممبنع اػ 0

اهذاؾ:
مبده  -7هذؾ اص تـىیل خبمعه ا ثهشه گیشی اص توانمنالذیهبی مالبدی و معنالوی خیّالشین و تـالویك و تشؼیالت نیىووالبسا و نیاله انذیـالب دس
تموی

و گؼ،شؽ صیش ػبخ،هبی دانـگبه تفشؽ ثه ؿشح ریل می ثبؿذ:

 : 7-1اؿبعه و گؼ،شؽ ـشهنگ اػممی ولؿ و ثبلیبت و كبلحبت دس خبمعه و ثهشه گیشی دس خه سؿذ ومی و ویفی دانـگبه.
. 7-2اسائه مـبوسه و ثؼ،ش ػبصی خه
. 7-3ؿنبػبیی ا تمذیش و حمبی

تؼهیل دس امش ػشمبیه گزاسی ثهینه خیّشین وموصؽ عبلی.

همه خبنجه اص خیّشین و والفین دانـگبه.

. 7-4نشبست ثش حؼن اندب نششات و اهذاؾ ؿشعیه خیّشین و والفین دس ًول حیبت ایـب و ثعذ اص و .
. 7-5ایدبد صمینه هب و ثؼال،شهبی منبػالت ( اخ،مالبعیا ـشهنگالی و ال،لالبدی )خهال

تمویال

و اػال،مشاس حمبی،هالبی خییالشین و والفالین اص

دانـگبه.
 . 7-6ثشنبمه سیضی و ػبصمبنذهی ثالشای خالزة ومىهالبی مشدمالی و دول،الی دس خهال

ػالبخ

و اـالضایؾ ـوالبهبی مالوسد نیالبص دانـالگبه

ثبهمىبسی و همبهنگی خیّشین حبمی وموصؽ عبلی.
. 7-7نشبست ثش حؼن اندب تعهذات دانـگبه دس لجب ل خیّالشینا والفالین و تجشعالبت و مولوـالبت ایـالب ثالب همىالبسی ثنیالبد خیّالشین حالبمی
وموصؽ عبلی و ومی،ه خیّشین وصاست علو .
. 7-8نشبست ثه منشوس حؼن احذاث پشوطه هبی خیّش ػبص دانـگبه.
. 7-9نشبست و پیگیشی تخلیق ػهم پندبه دسكذی وصاست علو اص پشوطه هبیی واله پندالبه دسكالذ اص والل اع،جالبسات ونالشا خیّالش یالب خیّالشین
پشداخ

وشده ثبؿنذ و ثه پندبه دسكذ پیـشـ

ـیضیىالی سػالیذه ثبؿالنذا ثالب همالبهنگی خبمعاله خیّالشین حالبمی ومالوصؽ عالبلی و همىالبسی

ومی،ه خیّشین وصاست علو .
. 7-10حمبی

اص دانـدویب ثی ثوبع

. 7-11حمبی

و پـ،یجبنی اص الذامبت ـشهنگی و اػممی دس دانـگبه.

. 7-12پـ،یجبنی و حمبی
. 7-13حمبی
7-14حمبی

اص ػن

دانـگبه اص ًشیك ساه انذاصی كنذوق لشم الحؼنه دانـدویی و كنذوق نیىووبسی.

پؼنذیذه اصدواخهبی دانـدویی دس دانـگبه.

اص ًشحهبی پظوهـی و تحمیمبتی دانـدویب و اػبتیذ دانـگبه.
اص پظوهـگشا و نخجگب دانـگبه.
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-7-15حووس و مـبسو

دس خشیذ و تبمین تدهیضات و خذمبت موسد نیبص دانـگبه.

-7-16ایفبی نمؾ ـعبل ثشای استجبى دانـگبه ثب كنع ا تدبست و ثه ًوس ولی ـوبی وؼت و وبس.
-7-17حمبی

اص وبسوـشینب خوا دانـدو و ؿشو

-7-18حووسا مـبسو

هبی دانؾ ثنیب نوپبی دانـگبه.

و ػشمبیه گزاسی دس اخشای ایذه هالب و ًالشح هالبی والبسثشدی و وبسوـشینبناله خهال

تدالبسی ػالبصی و تىمیالل

چشخه ایذه تب محلول.
-7-19تلذّی و اخشای ولیه ثشنبمه هب و وظبیؿ و اخ،یبساتی وه ثالب اهالذاؾ »خبمعاله« مٌبثمال

داؿال،ه و دانـالگبه دس ساػال،بی والبهؾ

تلذی گشی مشاتت سا ثشو ػپبسی نموده و یب خواهذ نمود.

-7-20اندب هشگونه ـعبلی ا ال،لبدیا ثبصسگبنیا تدبسیا كنع،ی و یب هشگونه ـعبلی،ی وه دس ثشداسنذه ایدبد اسصؽ اـضوده دس
ساػ،بی تبمین اهذاؾ خبمعه ثبؿذ.
 -7-21الذا و اندب هش نوع ـعبلی،ی وه ثب سوح و ـلؼالفه اهالذاؾ مالزووس دس ایالن مالبده دس ساػال،بی تالبمین اهالذاؾ مالزووس دس ایالن
مبده دس ساػ،بی تبمین اهذاؾ »خبمعه« همخوانی و ػنخی

داؿ،ه ثبؿذ.

-7-22ایدبد وبنو دانؾ وموخ،گب خیّش دانـگبه و عووگیشی ثه منشوس حمبی

هبی علمی پظوهـی و ـشهنگی دانـگبه.

عووی :
مبده  8-ولیه اؿخبف داسای ؿشایي ریالل پالغ اص معشـالی  2نفالش اص اعوالبی خبمعاله و تبییالذ هیالبت امنالب ثاله عوالوی

»خبمعاله« دس

خواهنذ ومذ.
تجلشه  -3دس اث،ذای تبػیغ خبمعه و لجل اص ان،خبة هیبت امنبءا وه ؿىل گیالشی و واثؼال،ه ثاله تـالىیل مدمالع عمالومی اعوالبء مالی ثبؿالذا
عووی

دس و ثب معشـی دو نفش اص اعوبء هی

موػغ كوست می پزیشد.

-8-1ال،ضا ثه لبنو اػبػی نشب خمهوسی اػممی ایشا .
-8-2لجول ؿشایي اػبػنبمه.
-8-3عملمنذی ثه تمؽ دس خه

ـعبلی،هبی خیشیه مشتجي ثب وموصؽ عبلی.

مبده -9خشوج اعوب اص »خبمعه« اخ،یبسی ثوده و دس كوست تمبهالبی عوالوی

مدالذدا مالی ثبیؼال

مشاحالل عوالوی

سا مدالذد اندالب

دهنذ.
مبده  -10اخشاج اعوب اص خبمعه ثعل

اص دػ

داد ؿشایي عووی

منوى ثه پیـنهبد یاله ػالو اص اعوالب و تلالویت هیالبت امنالب خواهالذ

ثود0
مبده  -11عووی

دس خبمعه ا اـ،خبسی و ثذو ان،شبس مبدی ثالوده و دس ساػال،بی تالمؽ دس خهال

صیش ػبخ،هبی دانـگبه می ثبؿذ.
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پیـالشـ

امالوس خیالش دس صمیناله توػالعه

تـىیمت:
مبده -12تـىیمت »خبمعه« ؿبمل  -1:هیبت موػغ -2مدمع عمومی  -3هیبت امنب  -4هیئ

مذیشه  -5ثبصسػب  -6مذیشعبمل

هیبت موػغ:
مبده -13هیبت موػغ ثه ؿشح روش ؿذه دس مبده  2م،ـىل اص اـشاد وؿنب ثاله مؼالبئل ومالوصؽ عالبلی و ـعبلیال
ثه ثج

خیّشیاله ثالوده و مؼالئول

سػبنذ و ساه انذاصی وبمل » خبمعه« می ثبؿذ.

مبده  -14پغ اص ساه انذاصی وبمل »خبمعه« و تـىیل هیبت امنب و ثبصسػب ا ـعبلی

هیبت موػغ ثه اتمب می سػذ.

مدمع عمومی:
مبده  -15مدمع عمومی ) اعم اص عبدی و ـوق العبده (ؿبمل ولیه اعوب ثالوده و ػالبالنه یاله ثالبس ثاله دعالوت سئالیغ هیالبت امنالب تـالىیل
خلؼه می دهذ0
تجلشه -4دس كوستی وه سئیغ هیبت امنب دس موعذ ممشس ثنب ثش هش دلیلی ثاله تىلیالؿ خالود عمالل ننمبیالذا ثالب دعالوت نبیالت سئالیغ هیالبت
امنبا ثبصسع و یب ثبصسػب تـىیل خواهذ ؿذ.
تجلشه- 5صمب تـىیل مدمع عمومی حذاوثش  4مبه پغ اص پبیب هش ػبل مبلی میجبؿذ.
مبده  -16مدمع عمومی عبدی ثب حووس نلؿ ثعموه یه اعوب سػمی
تجلشه- 6دس كوست عذ تـىیل مدمع عمومی عبدی ثعل

یبـ،ه و ملوثبت و ثب اوثشی

نؼجی وسا نبـز خواهذ ثود0

ثه حذ نلبة نشػیذ ا سئیغ هیبت امنب ثب دعوت مدذد اص اعوب نؼج

ثه تـىیل خلؼه تب حذاوثش یه مبه ثعذ الذا می نمبیذ وه این خلؼه ثب هش تعذاد اص اعوبء سػمی

یبـ،ه و ملوثبت و ثب اوثشی

نؼجی وسا نبـز خواهذ ثود0
مبده  -17مدمع عمومی ـوق العبده ثب دسخواػ
ػو اعوب سػمی

هیبت امنب ا یب یه ػالو اص اعوالبی مدمالع عمالومی و ثالب روالش علال ا تـالىیل و ثالب دو

یبـ،ه و ملوثبت و ثب سای ػه چهبس اص حبهشین نبـز خواهذ ثود0

تجلشه  - 7دس كوست عذ تـىیل مدمع عمومی ـوق العبدها ثعل

ثه حذ نلبة نشػیذ یه مبه ثعذا مدمع ـوق العبده ثب همب

ؿشایي مبده  17تـىیل خواهذ ؿذ و دس كوست ثه حذ نلبة نشػیذ مدذدا موهوع كوستدلؼه مزووس دس اولین مدمع عمومی
عبدیا لبثل ًشح ولی تلویت و ا ًجك مبده  17می ثبؿذ0

مبده -18وظبیؿ مدمع عمومی عبدی ؿبمل مواسد ریل می ثبؿذ:
-18-1تعیین خي مـی خبمعه ثش اػبع اهذاؾ.
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-18-2اػ،مبع و سػیذگی گضاسؽ هیبت امنب.
-18-3ان،خبة اعوبی هیبت امنب و ثبصسػب و تعیین خبنـالینب هیالبت امنالب و یالب ػالبیش ممبمالبت مؼالئول خبمعاله مبننالذ اعوالب ی علالی
الجذل
-18-4سػیذگی و تلویت تشاصنبمه مبلی و ثودخه ػبلیبنه »خبمعه« .
-18-5تعیین سوصنبمه وثیش االن،ـبس ثشای دسج وگهی.
مبده  -19مدمع عمومی ـوق العبده مؼئول ثشسػیا اكمح و تؽییش مفبد اػبػنبمه و پیـنهبد انحمل و تؼویه »خبمعه« می ثبؿذ .

هیبت امنب:
مبده  -20هیبت امنب ثه نمبینذگی اص مدمع عمومی ا مشخع تلمیم گیشی دس ولیاله امالوس دس چالبسچوة اػبػالنبمه ثالوده و وئالین نبماله هالب
و دػ،وسات سا تلویت و اثمغ می نمبیذ0
مبده -21هیبت امنب داسای 10عوو اكلی و همچنین  5عوو علی الجذل می ثبؿذ.
تجلشه - 8سئیغ دانـگبه یب نمبینذه تب االخ،یبس وی دس هش دوسه وه ًجك ممشسات تعیین و خبیگضین می گشدد ثه اع،جبس ؿخلی
حمولی خود و كشـنشش اص پؼ

و خبیگبه ػبصمبنی ا خضو اعوبی اكلی هیبت امنب می ثبؿذ.

-21-1اعوبی اكلی ؿبمل 10نفش ثه همشاه  5نفش عوو علی الجذل ثب سای مدمع عمومی ثه مذت  4ػبل ان،خبة می ؿونذ.
تجلشه  9 -ولیاله نمبینالذگب منٌماله تفالشؽا وؿال،یب و ـشاهالب دس مدلالغ ؿالوسای اػالممی دس ادواس مخ،لالؿ و همچنالین ولیاله سوػالبی
دانـگبه اص صمب تبػیغ تبونو ثه عنوا عوو ؼیش موظؿ و اـ،خبسی هیبت امنب می ثبؿنذ.
تجلشه  -10اعوبی » خبمعه« خه
ثج

وبنذیذا ؿذ ثشای ان،خبثبت هیبت امنالبا الص اػال

 2هف،اله لجالل اص ان،خبثالبت خهال

وبنذیالذاتوسی

نب نمبینذ.

تجلشه -11ثب توخه ثه عذ ؿىل گیشی تـىیمت خبمعه دس ثذو تبػالیغ و ا ان،خالبة اعوالبء هیالبت امنالبا دس اولالین خلؼاله مدمالع عمالومی و
ثب اعم اػبمی اعوبیی وه خه

حووس دس هیئ

امنب دس همب خلؼاله اعالم ومالبدگی مالی نمبینالذ ثالب سای گیالشی اص اـالشاد حبهالش و عوالو

كوست می گیشد.
-21-2دس كوست انلشاؾ ا ـوت یب ثیمبسی كعت العمج هش یه اص اعوبی اكلیا عوو علی الجذل خبیگضین می گشدد.
-21-3دعوت اص مؼئولین و وبسؿنبػب خه

ؿشو

دس خلؼبت هیبت امنب ثذو حك سای ثممبنع می ثبؿذ.

مبده  -22خلؼبت عبدی هیبت امنبا حذالل هش ػه مبه یىجبس ثه دعوت سئیغ هیالبت امنالب یالب نبیالت سئالیغا تـالىیل و ثالب حوالوس حالذالل
7نفش اص اعوب سػمی

یبـ،ه و ملوثبت و ثب سای نلؿ ثعموه یه حبهشینا نبـز خواهذ ثود0

تجلشه - 12خلؼه ـوق العبده هیبت امنب دس كوست دسخواػ

سئیغ هیبت امنب یالب  3نفالش اص اعوالبی هیالبت امنالب ثالب روالش دالیالل تـالىیل

خواهذ ؿذ0
مبده  -23هیبت امنب دس اولین خلؼه خود ملض ثه ان،خبة سئالیغا نبیالت سئالیغ و منـالیا اص ثالین اعوالبی خالود و ثاله مالذت  4ػالبل
می ثبؿذ.
-23-1اداسه خلؼبت هیبت امنب ثه عهذه سئیغ یب نبیت سئیغ هیبت امنب می ثبؿذ.
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مبده  24 -وظبیؿ هیبت امنب ؿبمل مواسد ریل می ثبؿذ:
-24-1ثشنبمه سیضی ـعبلی،هبی »خبمعه« ثش اػبع خٌی مـی و ثشنبمه هبی وم تعیین ؿذه توػي مدمع عمومی.
-24-2ثشسػیا تلویت و اثمغ ویین نبمه هبا نشبمنبمه هب و پیـنهبدات اخشایی مشثوى ثه نحوه ی ـعبلی

»خبمعه« .

 -24-3ثحث و ثشسػی پیـنهبدات مذیش عبمل ا هیبت مذیشه یالب اعوالبی هیالبت امنالب و نهبی،الب "تلالویت و اثالمغ و ثاله هیالبت مالذیشه
خه

اخشا.

-24-4ثشسػی پیـنهبدات مشثوى ثه تؽییش مفبد اػبػالنبمه و اسائاله ثاله مدمالع عمالومی ـالوق العالبده خهال

تلالویت وهمچنالین تفؼالیش

اػبػنبمه.

-24-5ان،خبة هیبت مذیشها اص ثین اعوبی هیبت امنب ثشای مذت  2ػبل.
-24-6ثشسػی و تبییذ مذیش عبمل پیـنهبدی اص ػوی هیبت مذیشه ثشای مذت  3ػبل.
تجلشه - 13ان،خبة مدذد هیبت مذیشه ومذیش عبمل ثشای دوسه هبی ثعذ ثممبنع اػ .
-24-7عضل هیبت مذیشها چنبنچه اندب اموس و یب عملی سا ثش خمؾ مفبد اػبػالنبمه یالب مؽالبیش ثالب ملالبلح »خبمعاله« و ملالوثبت هیالبت
امنب اندب دهنذ.
-24-8اػ،مبع و سػیذگی ثه گضاسؽ هیبت مذیشها مذیش عبمل و ثبصسػب .
-24-9تلویت و تبییذ ثیم مبلی.
مبده  -25دس ولیه خلؼبت هیبت امنبا می ثبیؼ

كوست خلؼها تنشیم و دس دـ،شی مخلوف ثج

و توػي ولیه اعوب اموب گشدد0

هیبت مذیشه:
مبده  -26هیبت مذیشه ؿبمل  7عوو اكلی و  2عوو علی الجذل ثالوده واله اص ثالین اعوالبی هیالبت امنالب و ثالب سای ایـالب ا ثاله مالذت 2
ػبل ان،خبة می گشدنذ.
مبده  -27اعوبی هیبت مذیشه دس اولین خلؼه و اص ثین اعوبی خود می ثبیؼ

سئیغ و نبیت سئیغ هیبت مذیشه سا ان،خبة وننذ.

مبده  -28خلؼبت هیبت مذیشه حذالل هش دو مبه یه ثبس تـىیل و ثب حووس حذالل  5نفش وه یىی اص ونهب سئیغ یب نبیت سئیغ
هیبت مذیشه ثبؿذ سػمی

یبـ،ه و ملوثبت و ثب حذالل 4سای مثج

مبده  -29ملوثبت هیبت مذیشها دس دـ،شی مخلوف ثج

اص ول وسا نبـز خواهذ ثود.

و ثه اموبی اعوب سػیذه و دس محلی امن نگهذاسی می گشدد.

مبده -30عذ حووس هش یه اص اعوبی هیبت مذیشها ثذو دلیل موخاله دس ػاله خلؼاله م،الوالی ا ثاله منضلاله انلالشاؾ وی تلمالی و عوالو
علی الجذل ا خبیگضین وی می ؿود.
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تجلشه - 14ؼیش موخه ثود ؼیج

ثب نششهیبت مذیشه و پغ اص اخز دـبعیبت ـشد ؼبیت مـخق می ؿود.

مبده  31 -وظبیؿ و اخ،یبسات هیبت مذیشه ؿبمل مواسد صیش اػ :
-31-1اخشای ملوثبت هیبت امنب و تنشیم ػبیش ثشنبمه هبی اخشایی »خبمعه« .
-31-2اسائه پیـنهبد ثه هیبت امنب خه

ان،خبة مذیش عبمل.

 -31-3ثشسػی پیـنهبدات و ثشنبمه هبی مذیش عبمل و تلویت و .
-31-4تهیه تشاصنبمه مبلی و اسایه ثه هیبت امنب.
-31-5هیبت مذیشه مدبص ثه تعیین میضا حموقا مضایب و هش گونه پبداؽ ثه پشػنل و مذیش عبمل می ثبؿذ.
مذیش عبمل:
مبده -32مذیش عبملا مؼئول اندب ولیه اموس خبسی »خبمعه« تح

نشبست هیبت مذیشه می ثبؿذ.

مبده  -33ؿشح مؼئولی،هب ا حذود وظبیؿ مذیش عبمل و معالبونین ویا ًجالك وئالین نبماله هالبیی اػال

واله هیالبت مالذیشها تلالویت

می نمبیذ.
مبده  -34مذیش عبمل می توانذ اص ثین اعوب هیبت مذیشه یب خبسج اص و ثبؿذ وه دس كوست دو ـب لذ حك سای می ثبؿذ.
تجلشه  -15ان،خبة مذیش عبمل خبسج اصاعوبی »خبمعه« ثممبنع اػ

.

مبده  -35ولیه مىبتجبت »خبمعه« ثب اموبی مذیش عبمل ثوده و دس ؼیبة وی لبئم ممب من،خت وی داسای حك اموب می ثب ؿذ.

ثبصسػب :

مبده  -36ثبصسػب ثه تشتیت وسا ا  2نفش اكلی و  1نفش علی الجذل ثوده وه اص ثالین اعوالبی »خبمعاله« ثاله مالذت  1ػالبل توػالي مدمالع
عمومی ان،خبة می ؿونذ.
تجلشه  -16ان،خبة مدذد ثبصسػب ثممبنع اػ .
مبده  -37ثبصسػب ا می ثبیؼ

حذالل هش ؿؾ مبه یىجالبس ثاله اندالب ثبصسػالی پشداخ،اله و ن،البیح سا ثاله هیالبت امنالب گالضاسؽ نمبینالذ .

همچنین اسائه گضاسؽ ػبالنه ثه مدمع عمومی توػي ثبصسػب اندب می گیشد.
مبده  -38ثبصسػب دس هش صمب ا ثه ًوس خذاگبنه یب ثاله اتفالبق حالك سػالیذگی ثاله اػالنبد و ثبصسػالی ولیاله امالوس مالبلی »خبمعاله« سا
خواهنذ داؿ .
مبده  -39ثبصسػب همشاه ثب  2نفش اص اعوب هیالبت امنالب ا توامالب "دس كالوست لالضو مالی تواننالذ تـالىیل مدمالع عمالومی ـالوق العالبده
سادسخواػ

نموده و سئیغ هیبت امنب دعوت اص ولیه اعوبی سػمی و تـىیل مدمع عمالومی ـالوق العالبده سا ًالی حالذاوثش یاله مالبه ثاله

عهذه خواهذ داؿ .
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مبده  -40دس كوست انلشاؾ یب ـوت یه یب هش دو ثبصسعا ثبصسع علی الجذل اندب وظیفه نموده و دس اولین خلؼه مدمع عمومی
ان،خبثبت ثبصسػب ثشگضاس خواهذ ؿذ.

منبثع و اموس مبلی:
مبده  -41اث،ذای هش ػبل مبلی ا اول ـشوسدین مبه و پبیب و وخش اػفنذ مبه همب ػبل خواهذ ثود.
تجلشه - 17اث،ذای اولین ػبل مبلی ا صمب ؿشوع ثه وبس »خبمعه« می ثبؿذ.
مبده  -42مهل

اسائه تشاصنبمه توػي هیبت مذیشه حذاوثش تب ػی و یىم خشداد مبه ػبل ثعذ می ثبؿذ0

مبده  -43حؼبثذاسی اموس مبلی »خبمعه« ثه عهذه حؼبثذاس وه ثه پیـالنهبد مالذیش عبمالل و تبییالذ هیالبت مالذیشه ان،خالبة و صیالش نشالش
مذیشعبمل ـعبلی

داسدا می ثبؿذ.

مبده -44اػنبد مبلی ولیه پشداخ

هب و تعهذات »خبمعه « ثب اموبی ثبث

سئیغ هیبت مذیشه یب نبیت سئیغ و مذیش عبمل و مهش

» خبمعه« خواهذ ثود.
مبده  45 -منبثع مبلی »خبمعه« ؿبمل مواسد ریل می ثبؿذ :
 -45-1مجلػ یه میلیو سیبل وه توػي هیبت موػغ ثه عنوا ومه ثمعوم دس ؿشوع وبس اهذا می گشدد .
-45-2هذایبا ومىهبی مشدمیا نالزوسات و وامهالبی دسیالبـ،ی اص كالنذولهبی لالشم الحؼالنها ثبنىهالبا ػالبصمبنهب و اؿالخبفا دسومالذ
حبكل اص هش نوع ـعبلی

ال،لبدی و حك عووی

مبده » -46خبمعه« می ثبیؼ

اعوب وه میضا و توػي هیبت امنب تعیین می گشدد.

دس یىی اص ؿعت ثبنىهالبی سػالمی وـالوسا اـ،،البح حؼالبة نمالوده و ولیاله دسیبـ،هالب و پشداخال

هالب اص

ًشیك این حؼبة كوست گیشد.
مبده  -47نحوه هضینه وشد »خبمعه« ثه ؿشح صیش می ثبؿذ:
-47-1دس مواسدی وه اهذا وننذه نحوه هضینه وشد سا مـخق می نمبینذا ثه همب كوست تعیین ؿذه الذا خواهذ ؿذ.
 -47-2دس مواسدی وه نحوه هضینه وشد ثه اخ،یبس »خبمعاله« واگالزاس مالی گالشددا ًجالك وبسؿنبػالی هیالبت مالذیشه و تلالویت هیالبت
امنب الذا خواهذ ؿذ.
تؼویه و انحمل:
مبده » -48خبمعه « ثب پیـنهبد دو ػو اص اعوبی سػمی » خبمعه « یالب دو ػالو اص اعوالبی هیالبت امنالبء و تبییالذ مدمالع عمالومی ـالوق
العبده منحل می گشدد.
مبده -49دس كوست انحمل »خبمعه« هیبت تؼویه وه ؿبمل هف

نفش ثه ان،خبة مدمع ـوق العبده می ثبؿذ ا تـىیل می گشدد .

تجلشه - 18مذیش عبملا لبئم ممب مذیش عبملا ثبصسػب و حؼبثذاسا حك عووی
وبمل ثب هیبت تؼویه می ثبؿنذ.
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دس هیبت تؼویه سا نذاؿ،ه ولی موظؿ ثه همىبسی

مبده  -50هیبت تؼویه ثه محن تـىیل ولیه وخوها امالوال منمالول و ؼیالش منمالول سا اص هیالبت مالذیشه تحویالل و نؼالج
پشداخ

ثاله حؼبثشػالی و

دیو و ثذهی هبی »خبمعه« ًجك نشش وبسؿنبػی و لبنونی الذا خواهذ نمود 0

تجلشه – 19پشداخ

ثذهی ثه اعوبی سػمی خبمعه »خبمعاله« ثعالذ اص تؼالویه حؼالبة وبمالل ثالب اـالشاد و ػالبصمبنهبی خالبسج اص »خبمعاله

«خواهذثود0
تجلشه- 20هیبت تؼویها مدبص ثه اػ،فبده اص نشش وبسؿنبػب خجشه می ثبؿذ0
مبده  -51دس كوست مثج

ثود تشاصنبمه مبلیا وخالوه ثالبلی مبنالذه تحال

نشالش هیئال

تؼالویه كالشؾ اندالب امالوس خیالش ثالب اولویال

وبسهبیدبسی نیمه تمب می گشدد0
مبده  -52دس تمب مواسدی وه دس این اػبػنبمه پیؾ ثینالی نـالذها هیالبت امنالب ثاله عنالوا ثالبالتشین سوالن »خبمعاله« تلالمیم گیالشی
خواهذ وشد.
مبده  - 53این اػبػنبمه ؿبمل  53مبده و  20تجلشه می ثبؿالذ واله دس اولالین خلؼاله مدمالع عمالومی ثاله ػالمع و نشالش اعوالبء حبهالش اص
مدمع عمومی سػیذه و تلویت ؿذه اػ .
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