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اسم ا مه اسالمی ت کلیف می آورد .امام خمینی (ره)
هوبم هؼظن سّجشی حضشت آیت ا ...الؼظوی خبهٌِ ای:
اص خذا ًوي ثخَاّیذ ٍ ثب هؼبئل ػیبػی ثِ كَست خذایی ٍ كبدهبًِ ثشخَسد ًٌیذ ،هغبلجبت حویوی اًوالة سا ؿٌبػبیی
ًٌیذ ،ثجیٌیذ اًوالة اص هب چِ چیضی هغبلجِ هیًٌذً ،وب ایٌٌِ اؿتجبُ دس هغبلجبت گًَبگَى ،دسخَاػتّب ٍ ؿؼبسّب
اؿٌبالت ثضسگی سا ثِ ٍرَد هیآٍسد .هي ثِ ؿوب حبال ایي ًلوِ سا ػشم ثٌٌن هغبلجبت سّجشی ثبیذ ؿٌبختِ ؿَد ٍ ثب
هغبلجبت دػتِّبی ػیبػی ،گشٍُّبی ػیبػی ٍ رٌبحّبی ػیبػی ًجبیذ هخلَط ؿَد ،ثبیذ دیذ هب چِ هیخَاّین؟ دًجبل
چِ ّؼتین؟ ّذف چیؼت؟ ایٌْب خیلی هْن اػت ،ایٌْب آى چیضّبیی اػت ًِ هیتَاًذ ؿوب رَاىّبی ػضیض سا اًـبءا ..دس
كشاط هؼتوین الْی پیؾ ثجشد .
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اساسناهم ا ه اسال ی دا ویان دااگشنه زبر هر اقئنات
فصل اول :نام ،تعریف ،اهذاف و خط مشی کلی
هبدُ ً – 1بم تـٌل:
اًزوي اػالهی داًـزَیبى داًـگبُ ثضسگوْش هبئٌبت
هبدُ  -2آسم

هبدُ ٍ -3اطًُبهِ
-1-3اًزوي اػالهی  :اص ایي پغ دس ایي اػبػٌبهِ ثشای سػبیت اختلبس ػٌَاى اًزوي اػالهی داًـزَیبى داًـگبُ ثضسگوْش
هبئٌبت ثِ كَست اًزوي اػالهی خَاّذ آهذ.
هبدُ  -4تؼشیق
تالؽ دػتِروؼی داًـزَیبى هؼلوبى هؼتوذ ٍ هلتضم ثِ اكَل ٍ هجبًی ًظبم روَْسی اػالهی دس خَدػبصی ٍ اؿبػِ
اًذیـِ ٍ كشٌّگ اػالم ًبة هحوذی دس ربهؼِ داًـگبّی ٍ ػؼی ثش تٌبهل هؼٌَی ٍ كٌشی آًْب ثشای آهبدُ ػبصی ظَْس
هٌزی ػبلن ثـشیت.
هبدُ  – 5اّذاف ًلی
 -1-5تالؽ ثشای تجییي ،تشٍیذ ٍ تؼوین ؿؼبئش اػالم ًبة هحوذی (كلی ا ...ػلیِ ٍ آلِ ٍ ػلن ) دس هیبى داًـگبّیبى.

 -2-5ثشًبهِسیضی ثشای تحون ًبهل اّذاف ٍ آسهبىّبی اًوالة اػالهی  ،اًذیـِ ػیبػی – ارتوبػی حضشت اهبم خویٌی
(سُ) ٍ هٌَیبت هوبم هؼظن سّجشی (حلظِ اهلل تؼبلی ).
 -3-5توَیت ًظبم هوذع روَْسی اػالهی ٍ دكبع اص هٌَیبت سّجشی هؼظن اًوالة اػالهی ٍ پیشٍی اص سٌّوَدّب ٍ كشاهیي
ایـبى.
 -4-5حشاػت ٍ پبػذاسی اص اكَل ٍ اسصؽ ّبی اكیل اًوالة اػالهی ٍ هیشاث گشاى ثْبی ؿْیذاى ّویـِ ػشاكشاص ٍ اكَل
هبًَى اػبػی دس ػغح ربهؼِ خلَكب داًـگبُ ثضسگوْش هبئٌبت .
 -5-5ایزبد كضبی هٌبػت ٍ اهٌبًبت الصم ثشای سؿذ هؼٌَی ٍ كٌشی ٍ اخالهی داًـزَیبى ٍ داًـگبّیبى.
 -6-5كشاّنػبصی صهیٌِ كشٌّگی ٍ ػیبػی الصم ثشای پشٍسؽ ٍ توَیت ثٌیِ ػلوی داًـزَیبى ٍ حشًت دس رْت رٌجؾ
ًشم اكضاسی ٍ تَلیذ ػلن دس داًـگبُ .
 -7-5تالؽ دس رْت تحون ٍحذت حَصُ ٍ داًـگبُ.
 -8-5خَد ػبصی ٍ تْزیت ًلغ ٍ ػول ثِ اكل اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌٌش.
 -9-5تالؽ ٍ ًَؿؾ دػتِ روؼی دس رْت هَام ثخـیذى ثِ تـٌل ًیشٍّبی داًـزَیی هؼلوبى دس ػغح داًـگبُ.
 -10-5تالؽ رْت ًْبدیٌِ ًشدى تلٌش ػذالتخَاّی دس ثذًِ رٌجؾ داًـزَیی داًـگبُ .
 -11-5تالؽ دس رْت كذٍس اًوالة اػالهی.
هبدُ  -6دیذگبُّب ٍ رْتگیشیّب
رْتگیشیّب ٍ هَاضغ اًزوي اػالهی دس ّش صهبى ٍ دس ّش هٌبى ثبیذ هٌجؼج اص ػٌلش اكلی صیش ثبؿذ:
 -1 -6اكَل ٍ هجبًی اػالم ًبة هحوذی (كلی ا...ػلیِ ٍ آلِ ٍ ػلن ) ٍ ػیشُ ػولی ائوِ هؼلَهیي (ػلیْن الؼالم)
ثٌبثشایي توبهی ثشًبهِسیضیّب ٍ ػیبػتگزاسیّبی اًزوي اػالهی ثبیذ ثش هجٌبی اكل كَم ثبؿذ ٍ ًظبست ثش تحون ایي هْن
اص ٍظبیق ؿَسای ًبظش اػت.
هبدُ  -7خظ هـی ػیبػی
اًزوي اػالهی كوظ ػضَ اتحبدیِ داًـزَیی دكتش تحٌین ٍحذت هیثبؿذ ٍ ّیچگًَِ ٍاثؼتگی كٌشی ٍ تـٌیالتی ثِ ّیچ
حضة ٍ رٌبح ػیبػی خبكی ًذاسد ٍ ّشگض ًجبیذ ثِ ؿبخِ داًـزَیی احضاة ٍ رٌبحّب تجذیل ؿَد ٍ ّیچ ًغ حن ًذاسد اص
ربیگبُ ٍ اهٌبًبت آى ثشای تشٍیذ ٍ تجلیؾ ایذُ ػیبػی خبف ،دس هبلت ثشًبهِّبی ػیبػی كشف ٍ هبرشارَیی ٍ رَػبصی
خجشی دس هحیظ داًـگبُ ،اػتلبدُ ًوبیذ .اًزوي اػالهی هحلی ثشای خَدػبصی ٍ سؿذ هؼٌَی ٍ كٌشی داًـزَیبى هؤهي ٍ
هتؼْذی اػت ًِ دس ساُ ػول ثِ ٍظیلِ ٍ تذاٍم خظ ؿْذای ػضیض ،تالؽ هیًٌٌذ .ثٌبثشایي ّوَاسُ ثبیذ خظ هـی ػیبػی
اًزوي اػالهی ثشاػبع تلوین هجتٌی ثش كٌش ٍ تـخیق هؼتول اػضبی آى ثبؿذ ٍ كؼبلیتّبی آى هَرت توَیت ًظبم
اػالهی ؿَد ٍ پیشٍی اص سٌّوَدّبی سّجشی هؼظن اًوالة ٍیظگی اكلی ٍ ثبسص آى ثبؿذ.
هبدُ  -8استجبط ثب گشٍُّب ٍ تـٌلّب
اًزوي اػالهیً ،ظشات ٍ دیذگبُّبی توبهی گشٍُّبی هبًًَی هؼتوذ ثِ ًظبم اػالهی سا ًِ دس چبسچَة هبًَى اػبػی،
هَاًیي هَضَػِ ًـَس ٍ آئیيًبهِّبی هلَة اسائِ ؿًَذ هحتشم هیؿوبسد ٍ ثب تـٌلّبیی دس ساػتبی اكَل صیش كؼبلیت
ًٌٌذ ّوٌبسی هیًوبیذ.
 -1-8دكبع اص اػالم ٍ هشآى.
 -2-8توَیت ًظبم روَْسی اػالهی ایشاى.

 -3-8پبیجٌذی ثِ آسا ٍ ًظشات حضشت اهبم خویٌی (سُ) ٍ دكبع اص آسهبىّبی ایـبى ٍ پبیجٌذی ثِ ثیبًبت سّجشی ٍ ػول ثِ
سٌّوَدّبی هؼظن لِ .
هبدُ ّ -9یبت هؤػغ:
ّیبت هؤػغ رْت تأػیغ اًزوي اػالهی اص ػذُای اص داًـزَیبى داًـگبُ ًِ داسای ؿشایظ تأػیغ اًزوي اػالهی
هزًَس دس تـٌلّبی داًـزَیی ثبؿٌذ ،تـٌیل هیؿَد ٍ ٍظبیق هحَلِ صیش سا ػْذُداس اػت:
 -9-1-1اسائِ دسخَاػت تأػیغ ثِ ّیبت ًظبست داًـگبُ.
 -9-1-2تٌظین ٍ اسائِ اػبػٌبهِ اًزوي اػالهی ثِ داًـگبُ.
 -9-1-3پیگیشی ٍ اخز هزَص كؼبلیت اًزوي اػالهی اص ّیبت ًظبست داًـگبُ.
 -9-1-4اهذام ثِ ػضَگیشی هوذهبتی اص هیبى ٍارذاى ؿشایظ تب سػیذى ثِ حذ ًلبة سػویت یبكتي اًزوي هغبثن ثب آئیي-
ًبهِّبی هلَة ؿَسای ػبلی اًوالة كشٌّگی.
 -9-1-5ساُاًذاصی دكتش هشًضی اًزوي اػالهی.
ّ -9-1-6وٌبسی ثب ؿَسای ًبظش ٍ ًویتِ اًتخبثبت رْت ثشگضاسی اٍلیي اًتخبثبت اًزوي اػالهی ٍ هؼشكی اػضبی ؿَسای
هشًضی دٍسُ اٍل.
 -9-1-7اًتخبة دٍ ًلش اص هیبى داًـزَیبى ٍ یب داًؾآهَختگبى داًـگبُ ثضسگوْش هبئٌبت رْت هؼشكی ثِ ؿَسای ًبظش كشكب
ثشای دٍسُ اٍل.
ّ -9-1-8یبت هَػغ پغ اص اًزبم ٍظبیق هٌذسد دس اػبػٌبهِ هٌحل خَاّذ ؿذ.
اػضبی ّیئت هَػغ ً 5لش ٍ ثِ ؿشح صیش هی ثبؿٌذ:
فصل دوم  :ارکان
هبدُ  -10اسًبى اًزوي اػالهی
اًزوي اػالهی داسای اسًبى صیش هیثبؿذ:
 ػضَ (ػبدی  -تـٌیالتی)؛ ؿَسای ًبظش؛ ؿَسای هشًضی تـٌل؛ ؿَسای داًـٌذُ؛ هزوغ ػوَهی؛ ًویتِ هـبٍساى؛ ًویتِ اًتخبثبت؛عضًتشکل:
تؼشیق :ؿبهل ًلیِ داًـزَیبًی اػت ًِ توبیل ثِ ّوٌبسی ٍ كؼبلیت دس اًزوي اػالهی داسًذ ٍ ثِ یٌی اص دٍ كَست ػبدی
ٍ تـٌیالتی پغ اص اػالم آهبدگی ٍ تٌویل كشمّبی هشثَعِ ثِ ػضَیت اًزوي اػالهی دس هیآیٌذ.

ؿشایظ ػوَهی ػضَیت دس اًزوي اػالهی:
ًلیِ داًـزَیبًی ًِ اّذاف ٍ اكَل هٌذسد دس اػبػٌبهِ اًزوي اػالهی سا پزیشكتِ ٍ هبیل ثِ ؿشًت دس كؼبلیتّبی ایي
تـٌل ثبؿٌذ ،ثب داؿتي ؿشایظ صیش ثِ ػضَیت اًزوي اػالهی دس هیآیٌذ:
 اػتوبد ًبهل ٍ التضام ػولی ثِ هٌتت اػالم ٍ اكل هتشهی ٍالیت هغلوِ كویِ ٍ هبًَى اػبػی روَْسی اػالهی ایشاى. التضام ثِ هَاًیي هَضَػِ ًـَس ٍ آئیيًبهِّبی هلَة. اػتوبد ٍ التضام ػولی ثِ اػبػٌبهِ اًزوي اػالهی. ثشخَسداسی اص اخالم ٍ سكتبس اػالهی ٍ حؼي ؿْشت دس ثیي داًـزَیبى. ػول ثِ ؿؼبئش اػالهی (اًزبم ٍارجبت  -تشى هحشهبت).تجلشہ :دس كَست ػذم سػبیت ؿئًَبت اخالهی ٍ ؿشایظ ػوَهی تَػظ اػضب ،هَضَع دس ؿَسای ًبظش هغشح ،سػیذگی ٍ
حؼت هَسد هوٌي اػت ثِ لـَ ػضَیت كشد ثیبًزبهذ.
عضً عادی:
 تؼشیق :ػضَ ػبدی ثِ ػضَی اعالم هیگشدد ًِ اهٌبى ؿشًت دس ّوِ رلؼبت ٍ ثشًبهِّبی اًزوي اػالهی سا ثِ عَسهؼتوش ًذاسد ٍ اًگیضُ ٍ ّذف اص رزة ایي اػضب ،هتـٌل ٍ هٌؼزن ًوَدى ًلیِ ًیشٍّبی هزّجی ٍ هؼتوذ ثِ هلبد
اػبػٌبهِ اًزوي اػالهی دس ساػتبی تحون اّذاف هغشٍحِ آى دس داًـگبُ ٍ استجبط ٍ ّوٌبسی ثب آًْب هیثبؿذ.
ٍظبیق ػضَ ػبدی:
 ًبسّبی هحَلِ اص عشف ؿَسای هشًضی سا ثِ ًحَی هغلَة اًزبم دّذ. دس ثشًبهِّبی اًزوي اػالهی ٍ رلؼبت هزوغ ػوَهی ًِ ؿَسای هشًضی حضَس دس آى سا ضشٍسی هیداًذ ؿشًت ًوبیذ. ّش كشد تٌْب هیتَاًذ دس صهبى ٍاحذ ،دس یي تـٌل اػالهی ػضَیت داؿتِ ثبؿذ ٍ دس ؿیش ایي كَست ػضَیت هَاخشهٌَط ثِ اسائِ لـَ ػضَیت تـٌل هجلی هبثل هجَل اػت.
ؿشایظ خشٍد :خشٍد ّش ػضَ ػبدی ،تـٌل ثبیذ ثب هَاكوت هؼئَل ٍاحذ تـٌیالت ّوبى داًـٌذُ ثبؿذ.عضً تشکیالتی:
 تؼشیق :ػضَ تـٌیالتی ؿبهل ًلیِ اػضبی ػبدی هیثبؿذ ًِ دس كَست داؿتي ؿشایظ اػضبی تـٌیالتی ثب هؼشكی دثیشداًـٌذُ ثِ ؿَسای هشًضی ٍ تأییذ كالحیت ایـبى دس ؿَسای هشًضی ثِ ػضَیت تـٌیالتی دس هیآیٌذ ٍ هیتَاًٌذ ثِ
ػٌَاى ًبًذیذا دس اًتخبثبت ؿَسای هشًضی اًزوي اػالهی ؿشًت ًوبیٌذ ٍ اًتخبة ؿًَذ.
تجلشُ :دس كَست توبیل ػضَ ثِ خشٍد اص تـٌل ،ایي هؼئلِ ثب دثیش ٍاحذ تـٌیالت ؿَسای هشًضی دس هیبى گزاؿتِ هی-
ؿَد ٍ پغ اص تبییذ ؿَسای هشًضی اًزوي اػالهی ،ػضَ هزًَس اص ػضَیت دس اًزوي خبسد هیؿَد.
ؿشایظ ػضَ تـٌیالتی:
 ػضَ تـٌیالتی ثبیذ ًلیِ ؿشایظ ػوَهی اػضبی اًزوي اػالهی سا داسا ثبؿذ. حذاهل  6هبُ ػبثوِ ػضَیت دس تـٌل ٍ ؿشًت هٌظن دس ثشًبهِّب ٍ كؼبلیتّبی اًزوي اػالهی سا داؿتِ ثبؿذ.تجلشُ  :1ؿَسای هشًضی هیتَاًذ داًـزَیبًی سا ًِ هجالً ػضَ اًزوي اػالهی ثَدُاًذ ٍ یب داًـزَیبى داًـگبُّبی دیگش سا
ًِ ثِ كَست هْوبى یب اًتوبلی دس داًـگبُ هــَل ثِ تحلیل هیثبؿٌذ ،دس كَست داسا ثَدى ؿشایظ اػضبی تـٌیالتی

اًزوي اػالهی ٍ ًذاؿتي ػبثوِ ػَء دس داًـگبُ هجذا ،پغ اص دٍ تشم هْوبًی یب اًتوبلی دس داًـگبُ ثضسگوْش ثِ ػٌَاى ػضَ
تـٌیالتی هؼشكی ًوبیذ.
تجلشُ  :2ؿَسای هشًضی هَظق اػت هبّبًِ گضاسؿی اص تؼذاد ٍ ٍضؼیت اػضبی تـٌیالتی خَد سا ثِ ؿَسای ًبظش تحَیل
دّذ تب دس هَاهغ الصم اػضبی اًزوي اػالهی اص ایي اكشاد اًتخبة ؿًَذ.
ٍظبیق ػضَ تـٌیالتی:
 ؿشًت دس كؼبلیتّبی اًزوي اػالهی ثِ عَس هٌظن . ساصداس ثبؿذ ٍ هغبلت داخلی ٍ هحشهبًِ اًزوي اػالهی سا (ثِ تـخیق ؿَسای هشًضی) ثِ ثیشٍى هٌتول ًٌٌذ.تجلشُ :دس كَست احجبت اكـبی اهَس هحشهبًِ تَػظ ػضَ ،هَضَع ثِ ؿَسای هشًضی اسربع دادُ ؿذُ ٍ سػیذگی ثِ هَضَع
دس اختیبس آى ؿَسا خَاّذ ثَد.
 ؿشًت دس رلؼبت هزوغ ػوَهی ثِ عَس هٌظن. ؿشًت دس رلؼبت ضشٍسی اص ربًت ؿَسای هشًضی. اًزبم هغلَة ٍظبیق هحَلِ اص ػَی ؿَسای هشًضی ٍ ؿَسای داًـٌذُ.شًرای واظر:
تؼشیق :ثشای تأهیي ػالهت كؼبلیتّب ٍ هَاضغ اًزوي اػالهی ٍ اًغجبم آى ثب اكَل ٍ اّذاف اكیل ٍتـییشًبپزیش هٌذسد دساػبػٌبهِ اًزوي اػالهی ٍ تضویي حضَس داًـزَیبى هؤهي ،هتؼْذً ،بسآهذ ٍ ٍظیلِؿٌبع دس ایي هزوَػِ هوذع،
ؿَسایی ثِ ًبم ؿَسای ًبظش ثِ ػٌَاى ثبالتشیي هوبم ًظبستی ٍ ػبلیتشیي هشرغ سكغ هؼضالت ٍ اختالكبت احتوبلی هیبى
اػضبی اًزوي اػالهی تـٌیل هیگشدد .ایي ؿَسا كشكب دس هوبم ًظبست خَاّذ ثَد ٍ دس كؼبلیتّبی ؿَسای هشًضی ٍ
تلوینگیشیّبی ؿَسای هشًضی ًِ دس حَصُ ٍظبیق ایي ؿَسا ًویثبؿذ ،دخبلت ًخَاّذ ًشد.
 تشًیت اػضب ٍ ًحَُ ثشگضاسی رلؼبت ؿَسای ًبظش: ًوبیٌذُی سیبػت هحتشم ًْبد ًوبیٌذگی هوبم هؼظن سّجشی دس داًـگبُ ثضسگوْش هبئٌبت. دثیش ؿَسای هشًضی اًزوي اػالهی دس ّش دٍسُ. دٍ تي اص اػضبی هتؼْذ ،كؼبل ٍ ثب ػبثوِ اًزوي اػالهی ًِ اص عشف ًویتِای هتـٌل اص ًوبیٌذُ ًْبد ًوبیٌذگی هوبمهؼظن سّجشی دس داًـگبُ ٍ دٍ ػضَ دیگش ؿَسای ًبظش ػبل گزؿتِ (ثزض دثیش ٍ ػضَ پٌزن ًِ دس هزوغ ػوَهی هـخق
هیگشدد) هؼشكی هیؿًَذ.
تجلشُ  :1ایي ػِ ػضَ ؿَسای ًبظش ثبیؼتی ثِ اتلبم آسا اػضبی ًویتِ ػِ ًلشُ (هزًَس دس ثبال) اًتخبة ؿًَذ.
تجلشُ  :2یٌی اص ػِ ػضَ ؿَسا ،هیتَاًذ اص داًؾآهَختگبى ثشای حذاًخش یي دٍسُ ثبؿذ ٍ .ایي ػضَ دس دٍسُ هزًَس ثِ
ػٌَاى هٌـی ؿَسای ًبظش حضَس خَاّذ داؿت.
 رلؼبت ؿَسای ًبظش ثب ػِ ػضَ سػویت پیذا هیًٌذ ٍ هلَثبت آى ثب اًخشیت هغلن حبضش دس رلؼِ هیثبؿذ. رلؼبت ؿَسای ًبظش حذاهل ّش دٍ هبُ یي ثبس تـٌیل هیگشدد ًِ ثب دسخَاػت ّش یي اص اػضبی ؿَسای ًبظش تؼذادرلؼبت هیتَاًذ اكضایؾ یبثذ.
ٍظبیق ٍ اختیبسات ؿَسای ًبظش:
 هؼشكی دٍ ًلش اص اػضبی داًـزَیی ؿَسای ًبظش ثِ ػٌَاى ػضَ دس ًویتِ اًتخبثبت. ًظبست ثش آییيًبهِّبی داخلی اًزوي اػالهی. -سكغ اختالف ثیي ؿَسای هشًضی ٍ ؿَسای داًـٌذُّب.

تجلشُ :سػیذگی ثِ ؿٌبیبت كَست گشكتِ ًؼجت ثِ تخللبت تـٌل ،ثش ػْذُ ّیبت ًظبست داًـگبُ خَاّذ ثَد.
 تلَیت ًظشات اكالحی پیـٌْبدی ٍ اسائِ ثِ ّیبت ًظبست داًـگبُ دس هَسد اػبػٌبهِ ٍ آئیي ًبهِّب. تبییذ  3ػضَ تـٌیالتی ًویتِ اًتخبثبت. پیـٌْبد اًحالل ؿَسای هشًضی اًزوي اػالهی ثِ ّیبت ًظبست داًـگبُ ثشاػبع هَاد هٌذسد دس ثخؾ اًحالل ؿَسایهشًضی اًزوي اػالهی.
 تـییش ػضَیت اكشاد دس كَست لضٍم. ؿَسای ًبظش ثبیؼتی حذاًخش چْبس سٍص هجل اص ثشگضاسی اًتخبثبت ،اػبهی ًبًذیذاّبی تبییذ ؿذُ دس هلبحجِ سا اػالم ًوبیذ. ؿَسای ًبظش پغ اص سػیذگی ثِ اػتشاضبت ٍاكلِ تَػظ ًویتِ اًتخبثبت حذاًخش  48ػبػت هجل اص ثشگضاسی اًتخبثبت سأیًْبیی خَد سا اػالم خَاّذ ًشد.
 تجلشُ :ؿَسای ًبظش رْت ثشسػی كالحیت ًبًذیذاّبی ؿشًت دس اًتخبثبت ؿَسای هشًضی ثبیؼتی تب چْبس سٍص هجل اصثشگضاسی اًتخبثبت ٍضؼیت ؿشایظ ًبًذیذاّب (هٌذسد دس ثٌذّبی كَم) سا اص ّیبت ًظبست داًـگبُ دسیبكت ًوبیذ.
 هٌبى تـٌیل رلؼبت ؿَسای ًبظش دكتش هشًضی اًزوي اػالهی خَاّذ ثَد. ؿَسای ًبظش هیتَاًذ دس كَست لضٍم اص ًلیِ اهٌبًبت دكتش هشًضی اًزوي اػالهی داًـزَیبى داًـگبُ اػتلبدُ ًوبیذ.شًرای مرکزی:
اػضبی ؿَسای هشًضی:
 ؿَسای هشًضی داسای  5ػضَ اكلی ٍ  2ػضَ ػلیالجذل هیثبؿذ. ؿَسای هشًضی ثب ؿشًت اًخشیت (ًلق  )1 +اػضبء اكلی ثِ سػویت هیسػذ.تجلشُ :دس ایي اػبػٌبهِ هٌظَس اص اًخشیت (ًلق  )1 +اػضبی داسای حن سأی هیثبؿذ .
 دس كَست هَاكوت اًخشیت اػضبی اكلی ؿَسا ،هیتَاى اص اػضبیی خبسد اص ایي ؿَسا رْت تلذی ػوت هبئن هوبم ٍاحذّباػتلبدُ ًشد .ایي اكشاد دس رلؼبت ؿَسای هشًضی ؿشًت ًشدُ ٍلی حن سای ًخَاٌّذ داؿت.
 تلَیت ًلیِ تلویوبت ؿَسای هشًضی ثب سأی اًخشیت اػضبی اكلی حبضش دس رلؼِ هیثبؿذ. سػیذگی ثِ دسخَاػت خشٍد ػضَ اص ؿَسای هشًضی ٍ تبییذ خشٍد كشد پغ اص سای اًخشیت اػضبی ؿَسای هشًضیثِ ؿشعی ًِ ؿَسای هشًضی سا اص سػویت ًیٌذاصد ،اهٌبىپزیش خَاّذ ثَد.
 دس كَستی ًِ ّش یي اص اػضبی ؿَسای هشًضی  3رلؼِ هذاٍم ثذٍى ػزس هَرِ دس رلؼبت ؿَسای هشًضی حضَس ًیبثذ،ثب ًظش اًخشیت اػضبی ؿَسای هشًضی حن سأی اص آًْب ثشای دٍ رلؼِ پیدسپی ػلت خَاّذ ؿذ.
ٍظبیق ؿَسای هشًضی:
 ّذایت اًزوي اػالهی دس رْت اّذاف اػبػٌبهِ. تْیِ ٍ تذٍیي ٍ تـشیح كؼبلیتّبی اًزوي اػالهی هغبثن ثب اػبػٌبهِ. ّذایت ؿَسا ٍ اًزوي اػالهی داًـٌذُّب ٍ ٍاحذّب ٍ ًویؼیَىّب دس ساػتبی اّذاف تـٌل. تلَیت ثیبًیِّبی ػیبػی ٍ ایذئَلَطیي اًزوي اػالهی ،رضٍات ٍ ًـشیبت اًزوي اػالهی. تـٌیل رلؼبت ،ثحج ٍ ثشسػی هؼبئل ػیبػی ،اػتوبدی ،كشٌّگی ٍ ثشگضاسی تزوؼبت ،ساّپیوبیی ،هشاػن ٍ ؿیشُ. تلَیت ٍ ارشای ثشًبهِّب ٍ ػویٌبسّب.تجلشُ :ثشگضاسی تزوؼبت ،ساّپیوبیی ،تشیجَى آصاد ٍ هؼبئل اص ایي هجیل ثب هزَص ّیبت ًظبست داًـگبُ اهٌبىپزیش خَاّذ
ثَد.

 تؼییي صهبى ٍ تٌظین دػتَس رلؼِ هزوغ ػوَهی. تؼییي دثیش اًزوي اػالهی داًـٌذُ اص هیبى اػضبء تـٌیالتی دس داًـٌذُ ثِ ٍػیلِ ثشگضاسی اًتخبثبت ثیي اػضبیتـٌیالتی ّوبى داًـٌذُ.
 تؼییي ًوبیٌذُ یب ًوبیٌذگبى اًزوي اػالهی اص هیبى اػضبی تـٌیالتی رْت استجبط ثب اسگبىّبًْ ،بدّب ٍ ًیض دیگش هَاسدیًِ ًیبص ثِ ًوبیٌذُ اًزوي اػالهی هیثبؿذ.
تجلشًُ :وبیٌذُ یب ًوبیٌذگبى هٌتخت هَظلٌذ دس پبیبى ّش تشم گضاسؽًبس خَد سا رْت اسائِ ثِ هزوغ ػوَهی ثِ ؿَسای
هشًضی تؼلین ًوبیٌذ.
 تلَیت پیـٌْبدات ٍ ثشًبهِّبی اسػبلی اص ػَی ؿَساّبی داًـٌذُّب ٍ ًویؼیَىّبی اًزوي اػالهی. پبػخگَیی ثِ ًلیِ ػولٌشدّب ٍ هَاضغ اًزوي اػالهی. اسائِ گضاسؽًبس ػولٌشد ؿَسای هشًضی ثِ هزوغ ػوَهی اًزوي اػالهی. ایزبد ّوبٌّگی ثیي ؿَساّبی داًـٌذُّب ٍ ثخؾّبی هختلق اص عشین توؼین ًبس هٌبػت ٍ اسائِ اهٌبًبت الصم ٍ ًَؿـیثشای ثبال ثشدى ًیلیت كؼبلیتّب.
 تلَیت ًلیِ عشحّب ٍ ثشًبهِّبی رذیذ ،تأهیي ٍ اكضایؾ ثَدرِ ٍ اهٌبًبت اًزوي اػالهی دس داًـٌذُّب ٍ داًـگبُ.ًظبست ٍ ػشپشػتی ثش اهَال اًزوي اػالهی. اسائِ هؼشكیًبهِ ٍ رَاة اػتؼالهبت ثشاػبع دسخَاػت ًتجی اكشاد ٍ اداسات ٍ ًْبدّبی ریكالح. تْیِ ٍ ضجظ كَست رلؼبت ؿَسای هشًضی ٍ ًگْذاسی ٍ اسائِ آى ثِ ؿَسای ًبظش ٍ اثالؽ تلویوبت ثِ ًلیِ ٍاحذّب. ؿَسای هشًضی هَظق اػت تـییش ٍ تحَالت دس اػضبی تـٌیالتی سا ثب ًظش ؿَسای ًبظشً ،تجب ثِ اعالع ػضَ تـٌیالتیثشػبًذ.
 ؿَسای هشًضی هَظق اػت حذاًخش یي هبُ ثؼذ اص ثِ سػویت سػیذىً ،ؼخِای اص اػبػٌبهِ سا ثِ ؿَسای داًـٌذُّباثالؽ ًٌذ.
 دسخَاػت تؼییي هٌبى دكتش اًزوي اػالهی اص داًـگبُ ثش ػْذُ ؿَسای هشًضی اػت .ایي ؿَسا ثبیؼتی ثب تَرِ ثِاهٌبًبت داًـگبُ ٍ ثب ّوبٌّگی هؼئَلیي داًـگبُ ،هٌبى دكتش اًزوي اػالهی سا هـخق ًوبیذ.
تجلشُ :خَاثگبُّبی داًـزَیی كبهذ دكتش اًزوي اػالهی خَاّذ ثَد.
 تلوینگیشی دس خلَف هجَل یب سد اػتؼلبی اػضبی ؿَسای هشًضی ثش ػْذُ ؿَسای هشًضی ٍ تلوینگیشی دسخلَف هجَل یب سد اػتؼلبی اػضبی ؿَسای داًـٌذُّب ثش ػْذُ ؿَسای داًـٌذُّب هیثبؿذ.
دسخَاػت ٍ پیگیشی اخز هزَص ثشای ًـشیبت ٍاثؼتِ ثِ اًزوي اػالهی ٍ تخلیق ثَدرِ ثشای آًْب.تجلشُ :كبحت اهتیبص ًـشیبت هزًَس ثبیؼتی اًزوي اػالهی ثبؿذ.
 ؿَسای هشًضی هَظق اػت تب هجل اص ثشگضاسی هزوغ ػوَهی تشاصًبهِ هبلی سا ثِ تلَیت سػبًذُ ٍ دس رلؼِ هزوغػوَهی ثِ تلَیت اػضبی تـٌیالتی حبضش دس هزوغ ثشػبًذ.
 تٌظین ٍ اثالؽ آئیيًبهِ داخلی اًزوي اػالهی ٍ آئیيًبهِ ًحَُ كؼبلیت ؿَسای داًـٌذُّب ٍ اسائِ ثِ ؿَسای ًبظش.تجلشُ  :1آئیيًبهِ هزًَس ثبیؼتی دس ّش دٍسُ ثب تَرِ ثِ ثیبًبت هوبم هؼظن سّجشی ثِسٍص ؿَد.
 تؼییي هؼئَل ًویؼیَىّبی ؿَسای هشًضی. تؼییي اػضبی ّیبت سئیؼِ هزوغ ػوَهی. اًحالل ؿَسای داًـٌذُّب ٍ هؼشكی ؿَسای هَهت.تجلشُ  :1هشرغ سكغ اختالف ثیي ؿَسای هشًضی ٍ ؿَسای داًـٌذُّب ،ؿَسای ًبظش خَاّذ ثَد.

 ؿَسای هشًضی هَظق ثِ اًزبم ٍظبیق هحَلِ دس حیغِ اػبػٌبهِ اًزوي اػالهی ثَدُ ٍ دس هجبل هزوغ ػوَهیّ ،یبتًظبست داًـگبُ ٍ ؿَسای ًبظش هؼئَل هیثبؿذ.
 ؿَسای هشًضی اًزوي اػالهی داسای ٍ 7احذ ثب ػٌبٍیي صیش هیثبؿذ:الق) تـٌیالت؛
ة) ػیبػی؛
د) كشٌّگی ارتوبػی؛
د) آهَصؽ ٍ خَدػبصی؛
ُ) سػبًِ ٍ رٌگ ًشم؛
ٍ) سٍاثظ ػوَهی ٍ تجلیـبت؛
ص) اهَس هبلی ٍ تذاسًبت؛
 هؼشكی ًبًذیذا ثِ دكتش تحٌین ٍحذت رْت ثشگضاسی اًتخبثبت ؿَسای هشًضی اتحبدیِ. هؼشكی ًوبیٌذُ حبثت اكلی ٍ ػلیالجذل رْت ؿشًت دس ًـؼت ػبالًِ ٍ ؿَسای ػوَهی دكتش تحٌین ٍحذت. ارشای تلویوبت هتخزُ اص عشف ًـؼتّب ٍ اسًبى تلوینگیشی ٍ ارشایی اتحبدیِ عجن ضَاثظ اػبػٌبهِ دكتش تحٌینٍحذت هٌَط ثِ تبییذ ّیبت ًظبست داًـگبُ.
 سػیذگی ثِ تخللبت تـٌیالتی اػضبی اًزوي اػالهی.تجلشُ ّ :1ش یي اص اػضبی ؿَسای هشًضی یب ً 3لش اص اػضبی ؿَسای داًـٌذُ یب ً 10لش اص اػضبی تـٌیالتی هیتَاًٌذ
گضاسؽ خَد سا اص ّش یي اص اػضبی اًزوي اػالهی یب ثخؾّبی آى ثِ كَست ًتجی ثِ ؿَسای ًبظش اسایِ ًوبیٌذ.
تجلشُ  :2تلوین هتخزُ اصػَی ؿَسای ًبظش ثشای ّوِ اػضب ٍ ثخؾّبی اًزوي اػالهی الصماالتجبع اػت.
 سػیذگی ثِ ًظشات اكالحی دس هَسد آئیيًبهِّبی اسائِ ؿذُ اص ػَی ؿَساّب ٍ ًویؼیَىّب ثش ػْذُ ؿَسای هشًضی اػت. ًظبست ثش اهَس ارشایی ؿَسای هشًضی ًِ دس ًویؼیَىّبی هشثَعِ پیگیشی هیؿَد.دثیش ؿَسای هشًضی:
 دثیش ؿَسای هشًضی اًزوي اػالهی اص اػضبی اكلی ؿَسای هشًضی ثَدُ ًِ اص عشف اػضبی ؿَسای هشًضی ثب اًخشیت آساءاًتخبة هیگشدد .دثیش ؿَسا ثبیذ یٌی اص اػضب ؿَسا سا ثب ػٌَاى ًبیت دثیش ثِ ؿَسای هشًضی هؼشكی ًوبیذ تب ثؼذ اص هَاكوت
ؿَسا دس ؿیبة دثیش ػْذُداس ٍظبیق ٍی ثبؿذ.
 دثیش ثبیذ هتؼْذتشیي ٍ دلؼَصتشیي كشد ثَدُ ٍ تشریحب حذاهل یي ػبل ػضَ ؿَسای هشًضی ثبؿذ ٍ تزشثِ ًبكی دس صهیٌِكؼبلیتّبی هختلق اًزوي اػالهی سا داؿتِ ثبؿذ .دثیش ٍ ًبیت دثیش ثب پشّیض اص خَدهحَسی ٍ رٌبحگشایی ثبیؼتی اص
هتؼْذتشیي ٍ هویذتشیي اكشاد ًؼجت ثِ ارشای اػبػٌبهِ ثبؿٌذ.
 یي ػضَ ًویتَاًذ ثشای ثیؾ اص یي ػبل دثیش ؿَسای هشًضی ثبؿذ.تجلشہ :دس كَست كالحذیذ ؿَسای ًبظش ایي هذت تب دٍ ػبل هبثل توذیذ اػت.
 دثیش ؿَسای هشًضی ،ػخٌگَی اًزوي اػالهی اػت ٍ اػالم هَاضغ ٍ دیذگبُّبی ایي تـٌل كشكب ثشػْذُ اٍػت. دثیش ثبیؼتی دس ّش رلؼِ ؿَسای هشًضی اص هؼئَلیي ًویؼیَىّب گضاسؽ كؼبلیت ثخَاّذ. دس كَستی ًِ هؼئَلیي ًویؼیَىّب ًنًبسی یب ثب ؿَسای هشًضی ًبّوبٌّگی داؿتِ ثبؿٌذ ،ثب پیـٌْبد دثیش ٍ تلَیتؿَسای هشًضی هؼئَل ًویؼیَى ػَم خَاّذ ؿذ.
 -دثیش ؿَسای هشًضی ثبیذ یٌی اص اػضبی ؿَسای هشًضی سا ثب هَاكوت ایي ؿَسا ثِ ػٌَاى هؼئَل اهَس هبلی تؼییي ًوبیذ.

تجلشُ :هؼئَل اهَسهبلی هَظق اػت دس پبیبى ّش ًینػبل گضاسؿی اص هلبسف ٍ ّضیٌِّب ٍ هٌبثغ تأهیي هبلی اًزوي
اػالهی رْت هـخق ؿذى تشاص هبلی تـٌل ثِ ؿَسای هشًضی ٍ ؿَسای ًبظش اسائِ دّذ.
 اػتیضبح دثیش ٍ ًبیت دثیش حذاهل ً 3لش اص اػضبی ؿَسای هشًضی هیتَاًٌذ دس كَست هـبّذُ تخلق دثیش ٍ یب ًبیت دثیش اص هَاد هٌذسد دساػبػٌبهِ دسخَاػت اػتیضبح ٍی سا دس ؿَسای هشًضی هغشح ًوبیٌذ.
 دثیش تب یي ّلتِ كشكت داسد رلؼِ ای تـٌیل دّذ تب ثِ ػؤاالت هغشح ؿذُ پبػخ دّذ .اداهِ ًبس یب لـَ دثیشی ٍیٍاثؼتِ ثِ تلوین اًخشیت اػضبی ؿَسای هشًضی خَاّذ ثَد.
شًرای داوشکذٌ:
ؿَسای ّش داًـٌذُ هتـٌل اص ً3لش اص اػضبی تـٌیالتی ثِ ػٌَاى اػضبی اكلی ٍ دٍ ًلش ػضَ ػلیالجذل هیثبؿذ ًِ
ثَػیلِ اًتخبثبت اص ثیي اػضبی تـٌیالتی داًـٌذُ اًتخبة هیؿًَذ  .اًتخبثبت ؿَسای داًـٌذُّب ّش ػبل پغ اص اًتخبثبت
ؿَسای هشًضی ثشگضاس مگشدد ٍ دس اٍلیي رلؼِ پغ اص ثشگضاسی اًتخبثبت داًـٌذُ ،سایگیشی رْت هـخق ًشدى دثیش ٍ
هؼئَلیي ػبیش ٍاحذّب اًزبم ؿذُ ٍ پغ اص اًتخبة ثِ ؿَسای هشًضی هؼشكی هیگشدد.
 ؿَسای داًـٌذُ هَظق اػت دس ساػتبی تحون اّذاف ٍ ثشًبهِّبی اػبػٌبهِ دس داًـٌذُ خَد ثشًبهِسیضی ًشدُ ٍ ایيثشًبهِّب سا رْت ارشا ثِ ؿَسای هشًضی اًزوي اػالهی پیـٌْبد دّذ.
 ؿَسای داًـٌذُ هَظق اػت ًؼجت ثِ ارشای ثشًبهِّبی هلَة اًزوي اػالهی دس داًـٌذُ هتجَع تالؽ ًٌذ ٍ گضاسؽػولٌشد خَد سا ثِ ؿَسای هشًضی اًزوي اػالهی اسائِ دّذ.
 ًحَُ كؼبلیت ؿَسای داًـٌذُ ثِ هَرت آئیيًبهِای ًِ اص ػَی ؿَسای هشًضی تلَیت ٍ اثالؽ ؿذُ اػت ،تؼییي ٍؿَسای داًـٌذُ هَظق اػت هوذهبت ارشایی ًشدى آئیيًبهِ داخلی اًزوي اػالهی سا دس داًـٌذُ كشاّن ػبصد.
 ؿَسای داًـٌذُ هَظق اػت ًؼجت ثِ ػضَگیشی ًلیِ داٍعلجیي ػضَیت دس اًزوي اػالهی اهذام ٍ اكشاد داسایكالحیت ػضَیت تـٌیالتی سا ثِ ًویؼیَى تـٌیالت ؿَسای هشًضی هؼشكی ًوبیذ.
تجلشُ :دس كَست ًجَدى ؿَسای داًـٌذًُ ،وبیٌذُ ؿَسای هشًضی ثلَست تبماالختیبس ٍظبیق ؿَسا داًـٌذُ سا تب صهبى
تـٌیل آى اًزبم هیدّذ.
اخشاد ػضَ ؿَسای داًـٌذُ ثب ًظش آى ؿَسا اًزبم خَاّذ ؿذ. ؿَسای داًـٌذُ هیتَاًذ ثشًبهِّبی دسٍى تـٌیالتی خَد سا ثب اعالع ثِ ؿَسای هشًضی ثِ اًزبم ثشػبًذ.تجلشُ :ایي اعالعسػبًی رْت ّوبٌّگی ّش چِ ثیـتش دكبتش داًـٌذُّب ثب دكتش هشًضی كَست هیپزیشد.
 ؿَسای ّش داًـٌذُ دس خلَف كؼبلیتّبی اًزبم ؿذُ دس هجبل هزوغ ػوَهی ،ؿَسای هشًضی ٍ ؿَسای ًبظش هؼئَلاػت ٍ ثبیؼتی گضاسؽ ػولٌشد خَد سا ّشػبلِ دس هزوغ ػوَهی اسائِ دّذ.
 دس كَست تخلق ؿَسای داًـٌذُ اص اػبػٌبهِ اًزوي اػالهی ٍ آئیيًبهِ داخلی ،هَضَع دس ؿَسای هشًضی ثشسػیخَاّذ ؿذ ٍ ؿَسای هشًضی پغ اص ؿٌیذى دكبػیبت ًوبیٌذُ ؿَسای داًـٌذُ هیتَاًذ ثب تلَیت اًخشیت آسای ؿَسای
هشًضی ،ؿَسای داًـٌذُ سا هٌحل ًوبیذ.
 ؿَسای ّش داًـٌذُ دس هبلت یي دثیش ٍ ؿؾ ٍاحذ توؼینثٌذی هیؿًَذ .ایي ٍاحذّب ػجبست اًذ اص :الق) تـٌیالت؛ ة)ػیبػی؛ د) كشٌّگی ارتوبػی؛ د) آهَصؽ ٍ خَدػبصی؛ ُ) سػبًِ ٍ رٌگ ًشم؛ ٍ) سٍاثظ ػوَهی ٍ تجلیـبت؛
تجلشُ :ؿشح ٍظبیق ٍاحذّب دس ّویي اػبػٌبهِ تَضیح دادُ ؿذُ اػت ًِ ثشای ٍاحذّبی ؿَسای داًـٌذُّب ّوبًٌذ
ٍظبیق ؿَسای هشًضی داًـگبُ خَاّذ ثَد.

مجمع عمًمی:
هزوغ ػوَهی ًـؼتی اػت ًِ اػضبی تـٌیالتی اًزوي اػالهی دس آى گشد ّن آهذُ ٍ كؼبلیتّبیی چَى ثشگضاسی
اًتخبثبت ،اكالح اػبػٌبهًِ ،وذ ٍ ثشسػی كؼبلیتّبی اًزوي اػالهی (ثخلَكی ؿَسای هشًضی) سا اًزبم هیدٌّذ.
 ؿشًت ًلیِ اػضبی تـٌیالتی دس رلؼبت هزوغ ػوَهی ضشٍسی اػت.تجلشہ :اػضبی ػبدی ثب تـخیق ؿَسای هشًضی هَظق ثِ ؿشًت دس رلؼبت هزوغ ػوَهی ثِ ػٌَاى ًبظش ثذٍى حن سای
هی ثبؿٌذ .
 هزوغ ػوَهی ثبیذ دس ّش ػبل حذاهل دٍ ثبس تـٌیل ؿَد ٍ دس هَاهغ ضشٍسی ثٌب ثِ تلوین ؿَسای هشًضی تؼذاد رلؼبتهیتَاًذ اكضایؾ یبثذ.
تجلشُ  :هزوغ ػوَهی دس ساػتبی ًوذ ٍ ثشسػی كؼبلیتّبی اًزوي اػالهی ٍ تـخیق ٍ آػیتؿٌبػی كؼبلیتّبی آى
ؿٌل هیگیشد تب اػضبی تـٌیالتی كبحت ًظش ثتَاًٌذ ًظشات خَد سا ثب ػبیش اػضب دس هیبى ثگزاسًذ.
هزوغ ػوَهی ثب حضَس دٍ ػَم اػضبی تـٌیالتی سػویت هییبثذ.تجلشہ  :1اگش تؼذاد اػضب دس رلؼِ هزوغ ػوَهی ثِ حذ ًلبة ًشػیذ ،كوظ رلؼِ ثؼذ اص آى ثب ًلق 1+اػضب تـٌیالتی
سػویت هییبثذ.
تجلشُ  :2هزوغ ػوَهی ًِ رْت ًوذ ٍ ثشسػی كؼبلیتّبی اًزوي ؿٌل هیگیشد حذ ًلبثی ثشای حضَس اػضب رْت ثِ
سػویت ؿٌبختِ ؿذى سا ًذاسد.
 هلَثبت هزوغ ػوَهی ثب تلَیت حذاًخش اػضب تـٌیالتی حبضش تلَیت هیؿَد.دثیش ؿَسای هشًضی هَظق اػت ثشعجن تؼْذ خَد دس هجبل هزوغ ػوَهی دس پبیبى ّش دٍسُ گضاسؽ ػولٌشد ایي ؿَسا سااسائِ ًوبیذ.
 اداسُ هزوغ ػوَهی ثِ ػْذُ ّیأت ً 3لشُای (ّیأت سئیؼِ) اػت ًِ اص ػَی ؿَسای هشًضی اص ثیي اػضبی تـٌیالتیاًتخبة هیؿًَذ ٍ سئیغ ایي ّیبت هؼئَل اػالم صهبى دهین تـٌیل رلؼبت هزوغ ػوَهی هیثبؿذ.
تجلشُ  :1اػضبی ّیأت سئیؼِ ػجبستٌذ اص - 1 :سئیغ (دثیش ؿَسای هشًضی)؛ ً - 2بیت سئیغ؛  - 3هٌـی؛
تجلشُ  :2ایي ّیأت هَظق ثِ تْیِ ٍ ضجظ كَستزلؼبت هزوغ ػوَهی ٍ اثالؽ تلویوبت آى ثِ ًلیِ ٍاحذّب هیثبؿذ .دس
هزوغ ػوَهی ًِ ثٌب اػت دس آى اًتخبثبت ثشگضاس گشدد ،ایي ّیأت ثِ ػٌَاى ثبصٍی ارشایی تلویوبت هتخزُ تَػظ ؿَسای
هشًضی ػول خَاّذ ًشد.
تجلشُ  :3اػضبی ایي ّیأت ثِ هذت یيػبل اًتخبة هیؿًَذ ٍ ثب ًظش ؿَسای هشًضی ایي اػضب هیتَاًذ تـییش یبثٌذ.
 هجل اص ّشرلؼِ هزوغ ػوَهی ًِ ًیبص ثِ سایگیشی داسدّ ،یأت سئیؼِ ثبیذ اػبهی اػضبی داسای حن سأی هزوغ ػوَهیسا اص ؿَسای هشًضی اػتؼالم ًوبیذ.
تجلشہّ :شگًَِ ًظشات اكالحی هزوغ ػوَهی دس هَسد آئیيًبهِّب ثبیذ ثِ تلَیت ؿَسای ًبظش ًیض ثشػذ .
کمیتٍ مشايران:
رْت اػتلبدُ ّش چِ ثیـتش اص تزشثِ ،كٌش ٍ آسا اػضبی ثب ػبثوِ اًزوي اػالهی ًویتِای تحت ػٌَاى ًویتِ هـبٍساى
تـٌیل خَاّذ ؿذ ًِ ٍظیلِ اسائِ پیـٌْبداتی پیشاهَى كؼبلیتّبی تـٌل ثِ ؿَسای هشًضی اص عشین دثیش ؿَسا سا ػْذُداس
اػت.

 رلؼبت ایي ًویتِ ّش هبُ یيثبس ثشگضاس خَاّذ ؿذ.تجلشُ :دس كَست هَاكوت اًخشیت اػضب ایي ًویتِ ،رلؼبت ثِ كَست دٍ ّلتِ یيثبس ثشگضاس خَاّذ ؿذ.
 تشًیت ایي ًویتِ ؿبهل اػضبی ػبثن ؿَسای هشًضی اًزوي اػالهی (تب ػوق ً 20لش) ٍ اكشاد ًخجِ هؼشكی ؿذُ تَػظؿَسای هشًضی ٍ تبییذ ؿَسای ًبظش (تب ػوق ً 10لش) خَاّذ ثَد.
تجلشہ :دس دٍس اٍل ایي اكشاد تَػظ ؿَسای ًبظش هؼشكی خَاٌّذ ؿذ.
 پغ اص پبیبى ّش دٍسُ ؿَسای هشًضی ،اػضبی آى ؿَسا ثِ ػضَیت ایي ًویتِ هیآیٌذ.تجلشُ  :1حن خشٍد ّش ػضَ اص ایي هزوَػِ كوظ ثشػْذُ خَد ػضَ هیثبؿذ.
تجلشُ ّ :2ش یي اص اػضبی ایي ًویتِ هیتَاًٌذ ثب اسائِ دالئل ثشای هذتی ػضَیت خَد سا تؼلین ًٌٌذ.
 ػضَ اخشاد ؿذُ حن ؿشًت دس ًویتِ هـبٍساى سا ًذاسد.کمیتٍ اوتخابات:
ثشگضاسی اًتخبثبت ثشػْذُ ًویتِای تحت ػٌَاى ًویتِ اًتخبثبت هیثبؿذ ًِ اػضبی آى ً 5لش ثَدُ ٍ ػجبستٌذ اص:
دٍػضَ اص اػضبی داًـزَیی ؿَسای ًبظش ثؼالٍُ ػِ ًلش اص اػضبی تـٌیالتی ثب هؼشكی ؿَسای هشًضی ٍ تأییذ ؿَسای ًبظش
ًِ ّیچ ًذام ًبًذیذای ؿشًت دس اًتخبثبت ًجبؿٌذ .هؼئَل ًویتِ اًتخبثبت ثِ اًتخبة اًخشیت اػضبی ًویتِ اًتخبثبت ثَدُ
ًِ هؼئَلیت ثشگضاسی رلؼبت ٍ اثالؽ هلَثبت آى سا ثش ػْذُ داسد.
تجلشُ :ثشای دٍس اٍل ًیضً ،ویتِ اًتخبثبت ؿبهل دٍ ًوبیٌذُ اص عشف ّیبت هَػغ اًزوي اػالهی دس ؿَسای ًبظش ٍ ًوبیٌذُ
ًْبد ًوبیٌذگی هوبم هؼظن سّجشی دس داًـگبُ خَاّذ ثَد.
ٍظبیق ًویتِ اًتخبثبت:
 ًویتِ اًتخبثبت هَظق اػت حذاهل ّ 2لتِ هجل اص اًتخبثبت ،هَضَع ثشگضاسی اًتخبثبت سا ثِ اعالع اػضبی تـٌیالتیثشػبًذ ٍ اص ػالهِهٌذاى ثِ ًبًذیذاتَسی ثشای حجت ًبم حذاًخش تب  10سٍص هبًذُ ثِ اًتخبثبت دػَت ثِ ػول آٍسد.
 ًویتِ اًتخبثبت تب  24ػبػت ثؼذ اص اػالم اػبهی ًبًذیذاّبی سد كالحیت ؿذُ هَظق ثِ دسیبكت اػتشام ًؼجت ثِ سایكبدسُ هیثبؿذ.
 دس كَست گضاسؽ ًویتِ اًتخبثبت یب ًوبیٌذُ ّیبت ًظبست هجٌی ثش ٍرَد اؿٌبل دس سًٍذ اًتخبثبت ٍ ،اثغبل آى تَػظّیبت ًظبست ،ثب ثشعشف ًشدى ػبهل یب ػَاهل اثغبل ًٌٌذُ اًتخبثبت ،هزذدا تلوینگیشی تَػظ ّیبت ًظبست ثشای
ثشگضاسی اًتخبثبت اًزبم خَاّذ ؿذ .پیگیشی ایي هشاحل تَػظ ًویتِ اًتخبثبت خَاّذ ثَد.
 ّوٌبسی ثب ًوبیٌذُ ّیبت ًظبست داًـگبُ ٍ ًوبیٌذُ دكتش تحٌین ٍحذت رْت ًظبست ثش اًتخبثبت ؿَسای هشًضی اًزوياػالهی.
 -دسیبكت هزَص اص ّیبت ًظبست داًـگبُ رْت ثشگضاسی اًتخبثبت ٍ ؿشٍع ثِ ًبس ؿَسای هشًضی پغ اص تبییذ ّیبت ًظبست.

فصل سوم  :انتخابات
هبدُ  -10اًتخبثبت ؿَسای هشًضی اًزوي اػالهی داًـگبُ
ؿشایظ ًبًذیذاّبی اًتخبثبت ؿَسای هشًضی اًزوي اػالهی داًـگبُ:
 حذاهل یي ػبل ػضَ تـٌیالتی ثبؿذ.تجلشُّ :ش ػضَ ػبدی ثب تأییذ ؿَسای ًبظش ٍ ثب اػتٌبد ثِ دالیل هَرِ ثب گزساًذى حذاهل  %50هذت هَسد ًظش هیتَاًذ
ًبًذیذای اًتخبثبت ؿَسای هشًضی داًـگبُ ؿَد.
 ػذم داؿتي هـشٍعی دس دٍ تشم هتَالی ٍ یب ػِ تشم ؿیش هتَالی ػالهوٌذی خَیؾ سا ثِ اًزوي اػالهی دس ػول ًـبى دادُ ثبؿذ ٍ دس رلؼبت هزوغ ػوَهی ٍ ػبیش ثشًبهِّبی اًزوياػالهی حضَس كؼبل ٍ هؤحش داؿتِ ثبؿذ.
 ًبسآهذ ،هذیش ٍ هذثش ثبؿذ. ثشخَسداس اص ثیٌؾ هٌتجی ٍ ػیبػی ٍ هویذ ثِ ؿؼبئش اػالهی ثبؿذ. داًـزَی ًینػبل آخش ًجبؿذ. هتؼْذ ثِ اختلبف ٍهت ًبكی رْت اًزبم هؼئَلیتّبی هحَلِ ثبؿذ. ًذاؿتي كؼبد اخالهی ٍ ػَاثن هحٌَهیت ػیبػی ٍ رضایی دس ًظبم روَْسی اػالهی. داؿتي حؼيؿْشت دس ثیي داًـزَیبى. تَرِ ثِ اكل هـَست ٍ ؿَسا دس تلوینگیشیّب ثب سػبیت هَاصیي ؿشػی ٍ ارتٌبة اص خَد هحَسی ٍ تلوینگیشی كشدی. هَكویت دس هلبحجِای ًِ تَػظ ؿَسای ًبظش رْت ثشسػی ٍ تبییذ ػغح هغلَة هؼشكتی ٍ ثیٌـی ًبًذیذاّب كَستهیگیشد.
 ًذاؿتي ػبثوِ دس ًویتِ اًضجبعی داًـزَیبى. ػذم ٍاثؼتگی (چِ دسگزؿتِ ٍ چِ دس حبل) ثِ احضاة ٍ گشٍُّب ٍ ػبصهبىّبیی ًِ كؼبلیت آًْب هبًًَب هوٌَع اػالم ؿذُاػت.
 اػالم پبیجٌذی ثِ احٌبم اػالهی ٍ اػتوبد ثِ اػالمٍ ،الیت كویِ ٍ هبًَى اػبػی. حجت ًبم اص ًبًذیذاّبی ؿَسای هشًضی داًـگبُ. پغ اص تلَیت صهبىثٌذی پیـٌْبدی اًتخبثبت تَػظ ّیبت ًظبست ٍ اػالم صهبى ثشگضاسی اًتخبثبت اص ػَی ؿَسایهشًضیً ،ویتِ اًتخبثبت دس هْلت هوشس اص داٍعلجیي ؿشًت دس اًتخبثبت حجت ًبم ٍ اػبهی آًْب سا ثِ ّوشاُ ػَاثن كؼبلیت-
ّبی تـٌیالتی ایـبى ،رْت ثشسػی كالحیتّب ثِ ؿَسای ًبظش اػالم ًوبیذ.
تجلشُ :1ؿَسای ًبظش الصم اػت ػَاثن ًبًذیذاّب سا اص هشارغ هشثَعِ دس داًـگبُ اػتؼالم هیًٌذ.
تجلشًُ :2ویتِ هٌتخت هَظق ثِ اسائِ رذٍل صهبىثٌذی اًتخبثبت حذاهل 20سٍص هجل اص اًتخبثبت ثِ ّیبت ًظبست هیثبؿذ.
 دس كَست احجبت ػذم كحت ػَاثن تـٌیالتی اػالم ؿذُ تَػظ ّش یي اص ًبًذیذاّب ،حتی اگش ایـبى ثِ ػضَیت ؿَسایهشًضی دسآهذُ ثبؿذ ،ػضَیت ٍی تَػظ ؿَسای ًبظش لـَ ٍ ًلش اٍل ػلیالجذل ثِ ربی ٍی هؼشكی هیؿَد.
 ًبًذیذاّب ثبیذ اػالم ًتجی هجٌی ثش اػتوبد ٍ التضام ػولی ثِ اػالم ٍ ٍالیت هغلوِ كویِ ٍ هبًَى اػبػی روَْسی اػالهی،سا تؼلین ؿَسای ًبظش ًوبیٌذ(.دس هبلت كشم ّب)
ً -حَُ ثشگضاسی اًتخبثبت ؿَسای هشًضی.

 دس اًتخبثبت ؿَسای هشًضی كشكب اػضبی هزوغ ػوَهی اًزوي اػالهی حن سای خَاٌّذ داؿت. سأی اكشاد هخلی هیثبؿذ. اص هیبى ثیـتشیي آساء اػضب ثِ ػٌَاى اػضبی اكلی ٍ ػلیالجذل اًتخبة هیؿًَذ 5( .ػضَ اكلی ٍ  2ػضَ ػلیالجذل)تجلشُ  :1اًتخبثبت ثب ؿشًت حذاهل ًلق  1+اػضب سػویت خَاّذ داؿت.
تجلشُ  :2دثیش ؿَسای هشًضی اص عشف اػضبی ؿَسای هشًضی ثب اًخشیت آساء اًتخبة هیؿَد.
تجلشُ  :3دس كَست اػتؼلبء یب خشٍد ّش یي اص اػضبی اكلی ؿَسای هشًضی اص تشًیت آى ثِ ّش دلیل ،اٍلیي ػضَ ػلی-
الجذل داسای حن سأی هیگشدد.
 صهبى اًتخبثبت دس ًیوِ دٍم اسدیجْـت هبُ هیثبؿذ.دس كَست ػذم ثشگضاسی اًتخبثبت دس هَػذ هوشس ،عجن تجلشُ ثٌذ  7-4-10هذت كؼبلیت ؿَسای هشًضی رذیذ ًوتش اص یي
ػبل خَاّذ ثَد .ثِ عَسی ًِ اًتخبثبت رذیذ دس اسدیجْـت هبُ ثشگضاس گشدد.
 ّش ًبًذیذا دس كَست توبیل خَیؾ هیتَاًذ ثشًبهِّب ٍ عشحّبی خَد سا دس رلؼِای ًِ ثِ ّویي هٌظَس ثشگضاس هیؿَد،اسائِ ًوبیذ.
 دس اًتخبثبت ػبالًِ ؿَسای هشًضی اًزوي اػالهی ّوَاسُ هیثبیؼت ًوبیٌذُ ّیبت ًظبست داًـگبُ ٍ یي ًبظش اص ػوتدكتش تحٌین ٍحذت دػَت گشدد تب ًحَُ ثشگضاسی اًتخبثبت ایي تـٌل سا ثِ آى اتحبدیِ گضاسؽ دّذ.
 اػضبی ؿَسای هشًضی اًزوي اػالهی ثشای هذت یيػبل اًتخبة هیؿًَذ.تجلشُ :دس كَستی ًِ ثِ ّش دلیل اهٌبى ثشگضاسی ثِ هَهغ اًتخبثبت ًجبؿذ ایي هذت ثب ًظش ؿَسای ًبظش تب اٍلیي كشكت
هٌبػت ٍ حذاًخش تب یي ًینػبل (ًْبیتب  6هبُ) دیگش هبثل توذیذ خَاّذ ثَد.
 اًتخبثبت ؿَسای هشًضی ٍ دس كَست اهٌبى اًتخبثبت داًـٌذُّب دس دٍس اٍل اص ثیي داًـزَیبًی اًزبم خَاّذ گشكت ًِكشم ػضَیت اًزوي اػالهی سا تٌویل ًشدُ ٍ ثب هَاكوت خَد دس تـٌیل اًزوي اػالهی ػْین ثَدُاًذ.
مادٌ  -۱۱کمیسیًنَا
پغ اص پبیبى هزوغ ػوَهی ٍ هـخق ؿذى ًوبیٌذگبى هٌتخت اػضبی اًزوي اػالهی عی رلؼِای ًِ تَػظ یٌی اص
اػضبی ؿَسای هشًضی ػبثن تذاسى دیذُ هیؿَد ّش ًذام اص اػضبی ؿَسای هشًضی رذیذ یي ػوت سا دس ؿَسا اًتخبة
ًشدُ ٍ دس آى ؿشٍع ثِ كؼبلیت هیًٌذ ًِ ،دس كَست تضاحن ثیي هؼئَلیتّبی پیـٌْبدی ،اًتخبثبت داخلی دس ؿَسای
هشًضی كَست هیگیشد.
 رْت توؼین ًبس ٍ ؿشًت كؼبالًِ اػضب دس اهش ثشًبهِسیضی ًویؼیَىّبی صیش تـٌیل هیؿًَذ:الق ) ًویؼیَى تـٌیالت؛ ة) ًویؼیَى ػیبػی؛ د ) ًویؼیَى كشٌّگی ٍ ارتوبػی؛ د) ًویؼیَى سٍاثظ ػوَهی ٍ
تجلیـبت؛ ُ) ًویؼیَى آهَصؽ ٍ خَدػبصی؛ ٍ) ًویؼیَى سػبًِ ٍ رٌگ ًشم.
 هؼئَل ّش ًویؼیَى ثب ًؼت اًخشیت آساء اػضبی ؿَسای هشًضی ٍ اص ثیي اػضبی ؿَسا.دس ؿَسای هشًضی ٍ ٍاحذّبی هتٌبظش دس داًـٌذُ ّب هیثبؿذ.
تجلشُ :دس كَست هَاكوت اًخشیت اػضبی ًویؼیَى هیتَاى ػضَی خبسد اص ًویؼیَى سا ثِ آى اكضٍد ٍ دس كَست هَاكوت
ّوِ اكشاد ایي ػضَ هیتَاًذ دس رلؼبت كبحت سای ّن ثبؿذ.
 رلؼبت ّش ًویؼیَى ثب حضَس ًلق 1+اػضب سػویت هییبثذ ٍ تلویوبت آى ثب سأی دٍ ػَم اػضبی ؿشًت ًٌٌذُ ثِتلَیت هیسػذ.
-آئیيًبهِ داخلی ّش ًویؼیَى تَػظ خَد آى ًویؼیَى تْیِ ؿذُ ٍ ثشای تلَیت ثِ ؿَسای هشًضی اسائِ هیگشدد.

 ّش ًویؼیَى ثبیذ حذاهل  ٍ 4حذاًخش  7ػضَ داؿتِ ثبؿذ ٍ دس كَست ثِ حذ ًلبة ًشػیذى اػضبی ًویؼیَى ،هؼئَلًویؼیَى هشثَعِ هیتَاًذ اكشاد داسای كالحیت سا ثِ ػٌَاى ػضَ داسای حن سأی ثِ ػضَیت ًویؼیَى هشثَعِ ثپزیشد.
 ّش تلوین اتخبر ؿذُ ٍ ثشًبهِ ارشایی دس ًویؼیَىّب ثبیذ دس ؿَسای هشًضی تلَیت ؿَد. هؼئَلیي ًویؼیَىّب هَظقاًذ ّش هبُ حذاهل دٍ ثبس تـٌیل رلؼِ دٌّذ. ّش ًویؼیَى ثبیذ گضاسؽًبس خَد سا ّش ًیوؼبل ثِ كَست ًتجی ثِ ؿَسای هشًضی ٍ ثِ كَست ؿلبّی دس هزوغػوَهی اسائِ دّذ.
ٍظبیق ًویؼیَىّب
ٍظبیق ًویؼیَى كشٌّگی ارتوبػی:
 ثشًبهِسیضی دس رْت تحون ثخـیذى ثِ حبًویت اػالم ًبة هحوذی (ف) ٍ تحون ثخـیذى ثِ ٍكیتًبهِ الْی-ػیبػیحضشت اهبم (هذعػشُ) ٍ هٌَیبت هوبم هؼظن سّجشی (هذظلِالؼبلی) دس داًـگبُ ثب ّوٌبسی ًویؼیَىّبی دیگش.
 تـٌیل هشاػوبت كشٌّگی پشثبصدُ ثشای اكضایؾ ػغح كشٌّگ ربهؼِ داًـزَیی. گشدآٍسی اخجبس ٍ اعالػبت كشٌّگی ارتوبػی ٍ اسائِ آًْب ثِ داًـزَیبى. ثشگضاسی اسدٍّبی كشٌّگی ٍ تلشیحی ثب هَاكوت هؼئَلیي داًـگبُ ثشای داًـزَیب،. ًظبست دهین ثش خظ هـی كشٌّگی اًزوي ٍ تالؽ دس رْت رلَگیشی اص ّشگًَِ اًحشاف. ٍظبیق ًویؼیَى ػیبػی: تْیِ اخجبس ٍ ثشسػی ٍ تحلیل هؼبیل ػیبػی ًـَس ثِ ٍیظُ داًـگبُّب. تْیِ ٍ تٌظین پیؾًَیغ ثیبًیِّبی ػیبػی ٍ پیـٌْبد آى ثِ ؿَسای هشًضی. ًوي ثِ استوبی آگبّی ػیبػی داًـگبّیبى. تـٌیل رلؼبت هٌظن ثب حضَس هتلٌشیي ٍ اًذیـوٌذاى دیٌی ٍ ػیبػی ثِ هٌظَس استوبء دیٌی ٍ ػیبػی اػضبء اًزوياػالهی ٍ ػبیش داًـزَیبى.
 ثشگضاسی ثشًبهِّبی ػیبػی رْت تشػین رجِّْبی ػیبػی حبًن ثش رْبى ٍ اكضایؾ ثلیشت ربهؼِ داًـزَیی.ٍظبیق ًویؼیَى تـٌیالت:
 ًظبست ثش تـٌیل ًویؼیَىّبی دیگش. اًزبم اهَس هشثَط ثِ پزیشؽ ،گضیٌؾ ٍ تؼییي ًَع ػضَیت اػضب. ًظبست ثش تْیِ ٍ ارشای آئیيًبهِ داخلی ًویؼیَىّب. تـخیق كالحیت ًوبیٌذگبى هزوغ ػوَهی ثب تَرِ ثِ اكَل اػبػٌبهِ. ًظبست ثش تـٌیالت ٍ ػبصهبًذّی اًزوي اػالهی داًـٌذُّب ٍ ػضَگیشی آًْب. تـٌیل پشًٍذُ هـخلبت ثشای ًلیِ اػضب ٍ اظْبس ًظش دس هَسد ػضَیت یب پزیشؽ ّشیي اص اػضب (خغبة ثِ ؿَسایهشًضی).
 ثبیگبًی ثیبًیِّب ،هوبالت ،اعالػیِّب ٍ ،ػبیش هَضغ گیشیّبی اًزوي اػالهی ثِ كَست هٌظن. پیـٌْبد اخشاد اػضبی تـٌیالتی اًزويّبی اػالهی ّش داًـٌذُ ثِ ؿَسای هشًضی دس كَست ثشٍص ّشگًَِ تخلق اصاػبػٌبهِ تَػظ اػضبی تـٌیالتی.
 -تْیِ آئیيًبهِ اًضجبعی ثشای اػضب ٍ توذین ثِ ؿَسای هشًضی رْت تلَیت اٍلیِ.

 تجییي ضشٍست كؼبلیت تـٌیالتی ثشای اػضبی ًویؼیَى ٍ ػبیش اػضبی اًزوي اػالهی هذیشیت ًـشیبت اًزوي اػالهی ٍ اػتلبدُ اص توبهی اػضبی تـٌل دس ّیبت تحشیشیِ آًْب اص عشین ٍاحذّبی تـٌیالتدكبتش داًـٌذُ.
 تْیِ ٍ تذٍیي رضٍات آهَصؽ تـٌیالتی ثشای اػضبی اًزوي اػالهی.ٍظبیق ًویؼیَى سػبًِ ٍ رٌگ ًشم:
 پیگیشی ٍ ارشای سٌّوَدّبی سّجش هؼظن اًوالة ٍ تزضیِ ٍ تحلیل ثیبًبت ػبیش هؼئَالى ػبلی ستجًِظبم دس ساػتبی ؿٌبػبیی حشثِّبی رذیذ دؿوٌبى اػالم ٍ اًوالة ،ثشای ضشثِ صدى ثِ اهت ٍاحذُ دس ػشكِ كشٌّگ ٍ
سػبًِ ٍ ؿیَُّبی هجبسصُ ثب ایي حشثِّب .
 سكذ دائوی ٍ تحلیل اخجبس تحشًبت ٍ كؼبلیتّبی دؿوٌبى اػالم ٍ اًوالة دس كضبی كشٌّگی ٍ سػبًِای ًـَس ٍ ػبیشًوبط رْبى.
 اػتلبدُ اص اػبتیذ ٍ كبحتًظشاى ػلَم اًؼبًی ثشای هغبلؼِ ٍ تحلیل ًظشیبت داًـوٌذاى ٍ ًظشیِپشداصاى ػلَم ارتوبػی،ثِ خلَكی ًظشیبتی ًِ ثب اّذاف اػتؼوبسی ٍ ثشاًذاصاًِ اسائِ ؿذُاًذ.
 ثشگضاسی رلؼبت خلَكی ٍ ػوَهی ثب كؼبلیي ػشكِ سػبًِ ٍ كشٌّگ ًـَس ثشای اعالع اص آخشیي اخجبس ٍ تحلیلّب دسصهیٌِّبی كشٌّگی ٍ سػبًِای.
 تالؽ ثشای تْیِ ،تذٍیي ٍ تجییي الگَی كحیح صًذگی ،هجتٌی ثش اسصؽّبی اػالهی ٍ اسایِ ایي الگَ ثِ كضبی داًـگبّیًـَس.
 تَلیذ هحلَالت چٌذ سػبًِای ثشای اػتلبدُ ػوَم داًـزَیبى. ثشگضاسی ّوبیؾّب ٍ رلؼبت ػوَهی ثشای آؿٌب ًشدى داًـگبّیبى ثب رذیذتشیي تْذیذّب ٍ خغشات ٍ ساُّبی هوبثلِ ثبایي تْذیذّب
ٍظبیق ًویؼیَى آهَصؽ ٍ خَدػبصی:
 تذاسى ٍ توْیذ هوذهبت الصم رْت تضًیِ ٍ استوبء كضبیل اخالهی ٍ اػتوبدی اػضب ٍ ػبیش ًیشٍّبی داًـگبّی. ثشگضاسی رلؼبت آهَصؿی ثشای اػضبی اًزوي اػالهی ثب حضَس كبحتًظشاى ٍ كؼبلیي حَصُّبی ػلویِ دس ساػتبیخَدػبصی اكشاد هزوَػِ.
 كؼبلیت هؼتوش رْت توَیت هجبًی هؼشكتی ٍ ػون ثخـیذى ثِ هؼشكت. توَیت ثٌیِی اػتوبدی ٍ هغبلؼبتی اػضب. تْیِ ثشًبهِ آهَصؿی ،هغبلؼبتی ٍ تحویوبتی ػویذتی ٍ ػیبػی ثشای اػضبی اًزوي اػالهی.ٍظبیق ًویؼیَى سٍاثظ ػوَهی ٍ تجلیـبت:
 اداسُ دكتش اًزوي اػالهی ٍ پبػخگَیی ثِ هشارؼبت. ثشهشاسی استجبط الصم ثب ًْبدّبی داخل ٍ خبسد داًـگبُ. ثشهشاسی استجبط الصم ثب سػبًِّبی گشٍّی رْت اًؼٌبع هَاضغ ٍ كؼبلیتّبی اًزوي اػالهی داًـگبُ. ثشًبهِسیضی دس صهیٌِ گًَبگَى ارشایی تجلیـبت دس حذ تَاى اًزوي اػالهی. -ثشًبهِسیضی رْت تٌخیش ٍ پخؾ ًلیِ هغبلت ٍ هَضَػبت ػیبػی ،تـٌیالتی ٍ كشٌّگی اًزوي اػالهی.

 ثشًبهِسیضی رْت احیب ٍ اسائِ ٌّشّبی اػالهی دس صهیٌِّبی ًبسی هشثَعِ.ياحذ امًر مالی ي تذارکات:
ثب تَرِ ثِ ًجَد ًویؼیًَی ثب ًبم ًویؼیَى اهَس هبلی ٍ تذاسًبت ،هَاسد صیش ثِ ػٌَاى ٍظبیق هؼئَل ٍاحذ هشثَعِ دس
ؿَسای هشًضی دس ًظش گشكتِ ؿذُ اػت:
 ایزبد یي ثخؾ اهَال ٍ ثخـی ریحؼبثی رْت سػیذگی ٍ ًذگزاسی اهَال ؿَسای هشًضی اًزوي اػالهی داًـٌذُّب ٍػبیش ًْبدّبی ٍاثؼتِ ثِ اًزوي اػالهی ٍ سػیذگی ثِ هَاسد هلشف ثَدرِ تخلیق یبكتِ ثِ آًْب.
تجلشُ :لیؼت اهَال ّش دكتش ،رْت دهت دس حلظ ثیتالوبل ػالٍُ ثش ثبیگبًی ٍاحذ هبلی خَد آى هشًض دس ٍاحذ كَم ًیض
ثبیگبًی هیؿَد.
 رزة ًويّبی هشدهی ٍ اكشاد خیش ثِ اًزوي اػالهی ،رْت ػشػت ثخـیذى ثِ كؼبلیتّبی اًزوي اػالهی دس ساػتبیاّذاف هَسد ًظش ثِ ؿشعی ًِ ایي ًويّب هـبیش ثب ؿئًَبت ٍ ٍرِْ اًزوي اػالهی ٍ دس رْت اّذاف عشاحی ؿذُ دس
خبسد اص داًـگبُ ثشای ارشا دس داًـگبُ ًجبؿذ.
 ثشًبهِسیضی رْت كشٍؽ رضٍات ٍ ًـشیبت ٍ ًتت ٍ اسایِ خذهبت ٍ اهخبلْن ثِ هٌظَس ایزبد هٌبثغ هبلی یشای اًزوياػالهی.
تجلشُ :اسائِ ؿیًَُبهِ اداسُ ّش ًویؼیَى ثشػْذہ هؼئَل ٍاحذ هشثَعِ خَاّذ ثَد .ایي ًبس ثب ًظبست ٍاحذ تـٌیالت اًزبم
ؿذُ ٍ رْت ثشسػی دس رلؼبت ؿَسای هشًضی كَست خَاّذ پزیشكت.
هبدُ  - 12هٌبثغ هبلی اًزوي اػالهی  ،تـٌیالتی ؿیشاًتلبػی ثَدُ ٍ هٌبثغ هبلی اًزوي اػالهی رْت اًزبم كؼبلیتّبی
خَد اص هٌبثغ صیش خَاّذ ثَد:
 سدیق ثَدرِ تخلیق یبكتِ اص ثَدرِ داًـگبُ ثشای تـٌلّب. كشٍؿی رضٍات ٍ ًتت دسػی ثِ داًـزَیبى. ًويّبی هبلی اص اتحبدیِ دكتش تحٌین ٍحذت.– ًويّبی هشدهی.
فصل چُارم:تغییر در اساسىامٍ ي اوحالل اوجمه اسالمی
هبدُ ً -13حَُ اكالح اػبػٌبهِ
  3/5اػضبی هزوغ ػوَهی ٍ یب  2/3اػضبی اكلی ٍ ػلیالجذل ؿَسای هشًضی هیتَاًٌذ ًظشات اكالحی خَد سا ًؼجتثِ اػبػٌبهًِ ،تجب ثِ ؿَسای هشًضی تحَیل دٌّذ.
 ؿَسای هشًضی پغ اص تْیِ پیؾًَیغ تـییشات ٍ تبییذ ؿَسای ًبظش آى سا ثِ ّیبت ًظبست داًـگبُ اسربع دادُ ٍ ثبتلَیت آى ّیبت ،رلؼِ هزوغ ػوَهی سا ثشای اًزبم تـییشات دس اػبػٌبهِ تـٌیل هیدّذ.
 حضَس  3/5اػضبی هزوغ ػوَهی ثشای تـییش دس اػبػٌبهِ ضشٍسی اػت ٍ ّش گًَِ تـییش ثبیؼتی ثِ تلَیت  2/3اػضبیحبضش دس رلؼِ ّیبت ًظبست داًـگبُ ثشػذ.
 -اػوبل تـییش دس اػبػٌبهِ ًویتَاًذ ثب سٍح ًلی آى هـبیش ثبؿذ ٍ ؿَسای ًبظش هَظق ثِ اػوبل ایي ًٌتِ هیثبؿذ.

هبدُ  -14اًحالل اًزوي اػالهی
  1/2اػضبی تـٌیالتی هیتَاًٌذ ثب دس خَاػت ًتجی خَاػتبس تـٌیل رلؼِ ػوَهی ثشای ثشسػی اًحالل اًزوي اػالهیؿًَذ ،دس ایي كَست هزوغ ػوَهی پغ اص ؿٌیذى ػخٌبى ًوبیٌذگبى هخبلق ٍ هَاكن ،ثب تلَیت  4/5اػضبی حبضش
دسرلؼِ ،اًحالل اًزوي اػالهی سا ثِ ّیبت ًظبست داًـگبُ پیـٌْبد هیًٌذ.
 دس كَستی ًِ ؿَسای هشًضی حذاهل ثؼذ اص  2ثبس تزًش ًتجی اص ػَی ؿَسای ًبظش رْت تلحیح سٍیِ ٍ اكالح ػولٌشدخَیؾ ّوچٌبى دس تبهیي ًظش ؿَسای ًبظش ًَتبّی ًوبیذ ،ؿَسای ًبظش هیتَاًذ دسخَاػت اًحالل ؿَسای هشًضی سا ثِ
ّیبت ًظبست داًـگبُ ثذّذ ٍ دس كَست تلَیت ّیبت ًظبست داًـگبُ ثب ًوي ؿَسای ًبظش ٍ ًویتِ اًتخبثبت هزوغ
ػوَهی سا ثشای اًتخبة ؿَسای هشًضی رذیذ تـٌیل دّذ .دسكَستی ًِ ثب پشپبیی هزوغ ػوَهی ٍ ثشگضاسی اًتخبثبت
تَػظ ؿَسای ًبظش ٍ ًویتِ اًتخبثبت ،هـٌالت ٍ اًحشاكبت سكغ ًـَد ،ؿَسای ًبظش هیتَاًذ خَد ساػب هزوغ ػوَهی سا
تـٌیل دادُ ٍ پغ اص تلَیت  3/4اػضبی حبضش دس رلؼِ ٍ تبییذ ّیبت ًظبست داًـگبُ ،اًزوي اػالهی سا هٌحل ًوبیذ.
تجلشُ  :1رلؼِ هزوغ ػوَهی ثشای ثشسػی اًحالل اًزوي ثب ؿشًت  3/4اػضبی تـٌیالتی سػویت هییبثذ ٍدس كَستی ًِ
دٍ رلؼِ پیدسپی ایي حذ ًلبة احشاص ًـَد ،رلؼِ ػَم ثب ؿشًت ًلق 1+سػوی خَاّذ ثَد.
تجلشُ :2ػذم تـٌیل هزوغ ػوَهی دس ػِ رلؼِ پیبپی دس حٌن اًحالل اًزوي اػالهی داًـگبُ ثضسگوْش هبئٌبت هیثبؿذ.
تجلشُ :3دسكَست تبخیش دس ثشگضاسی اًتخبثبت ؿَسای هشًضی حذاًخش تب ؿؾ هبُ ،ؿَسای ًبظش هَظق اػت هشاتت سا رْت
اخز تلوین ًْبیی ثِ ّیبت ًظبست اػالم ٍ پغ اص تبییذ ّیبت ًظبست ؿَسای هشًضی هٌحل ٍ ٍظیلِ تـٌیل ًویتِ
ثشگضاسی اًتخبثبت ؿَسای هشًضی ،ثش ػْذُ ؿَسای ًبظش خَاّذ ثَد.

