آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت شعب استانی  /شهرستانی مجمع خیرین سالمت کشور
( ویرایش دوم )
مقدمه
ضؼت استبًی /ضْطستبًی هجوغ ذیطیي سالهت ًطَض ثِ استٌبز هبزُ  4اسبسٌبهِ ٍ ثوٌظَض ثطهطاضی اضتجبط ٍ
ایجبز تؼبهل پبیساض ٍ كطاّن آٍضزى ثستطی هٌبست جْت ایلبء ًوص هؤثط ذیطیي زض ًوي ثِ ًظبم سالهت زض
سغح ًطَض  ،ثب ضَاثظ ٍ ضطایظ ظیط تطٌیل هی گطزز:

ماده  -۱تعاریف
هجوغ ً :لوِ اذتػبضی است ًِ ثجبی هجوغ ذیطیي سالهت ًطَض استلبزُ هی ضَز.هجوغ استبى /ضْطستبى ً :لوِ اذتػبضی است ًِ ثجبی ضؼجِ استبى /ضْطستبى هجوغ ذیطیي سالهتًطَض ٍ زض هٌبعوی ًِ زاضای زاًطگبُ ػلَم پعضٌی است استلبزُ هیطَز .
ضؼجِ :ضؼجِ استبى /ضْطستبى هجوغ ذیطیي سالهت  ،ضبذِ ای اظ هجوغ ذیطیي سالهت ًطَض هی ثبضس ًِثِ استٌبز هبزُ  4اسبسٌبهِ هجوغ  ،اّساف  ،ضطح ٍظبیق ٍ آئیي ًبهِ ّبی اثالؿی ضا زض سغح استبى /ضْطستبى
ثوطحلِ اجطا زضآٍضزُ ٍ ػولیبتی ًوبیس .

ماده - ۲نوع فعالیت:
ًلیِ كؼبلیتْبی ضؼت ؿیط سیبسی  ،ؿیط اًتلبػی ٍ ؿیط زٍلتی ثَزُ ٍ زض هَضَع ثْساضت ٍ زضهبى ثب ضػبیت ًبهل
هَاًیي ٍ هوطضات جوَْضی اسالهی ایطاى ٍ اسبسٌبهِ هجوغ ذیطیي سالهت ًطَض ٍ ایي آئیي ًبهِ كؼبلیت ذَاّس
ًوَز.

ماده  -۳تابعیت:
ضؼت تبثؼیت جوَْضی اسالهی ایطاى ضا زاضًس ٍ ًلیِ اػضبی آى التعام ذَز ضا ثِ هبًَى اسبسی جوَْضی اسالهی
ایطاى اػالم هی زاضًس.
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ماده -۴مدت فعالیت:
هست كؼبلیت ّطیي اظ ضؼت تبثغ هست كؼبلیت هجوغ ذیطیي سالهت ًطَض هی ثبضس.

ماده - ۵ضؼت زض ًلیِ استبًْب ٍ ضْطستبى ّبئی ًِ ظهیٌِ كؼبلیت ثطای هجوغ كطاّن هی ثبضس ،تطٌیل
هیگطزز.

ماده  - ۶ارکان شعب عبارتند از:
 -ضَضای ذیطیي ( ّیبت اهٌبء )

 ّیأت هسیطُ هسیط ػبهل -ثبظضسبى

ماده  - ۷ضَضای ذیطیي هتطٌل اظ حساهل تؼساز ً 15لط اظ ذیطیي ػطغِ سالهت اظ سغح استبى ثَزُ ًِ ثب
پیطٌْبز:
ً- 1وبیٌسُ هوبم هؼظن ضّجطی زضاستبى  -2استبًساض -3.ضئیس زاًطگبُ ػلَم پعضٌی استبى اًتربة ٍ پس اظ
تأییس هجوغ ثب حٌن ضئیس ضَضای ذیطیي هٌػَة هی گطزًٌس .
تبصره  : ۱زض ضْطستبى ّب  ،ضَضای ذیطیي ثب پیطٌْبز - 1 :اهبم جوؼِ ضْطستبى - 2كطهبًساض - 3
ضئیس زاًطگبُ ػلَم پعضٌی ضْطستبى اًتربة ٍ پس اظ تأییس هجوغ ٍ ثب حٌن ضئیس ضَضای ذیطیي هٌػَة
هی گطزًٌس .
تبصره : ۲حضَض هوبهبت هصًَض زض هبزُ  7زض هبلت ضرػیت حویوی ثالهبًغ  ،ضطٍضی ٍ هَججبت پَیبیی ٍ
اكتربض ضؼت استبى ذَاّس ثَز .

ماده - ۸ضَضا هَظق است زض چبضچَة اسبسٌبهِ هجوغ ٍ ایي آئیي ًبهِ  ،زض جْت ثِ اجطاء زض آٍضزى هػَثبت
ٍ سیبستْبی هجوغ ًِ ثِ تػَیت ّیئت هسیطُ هجوغ ٍ زثیطًل ضسیسُ است  ،اهسام ًوبیس .
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ماده- ۹اٍلیي جلسِ ضَضا ثب حضَض ًوبیٌسُ هجوغ ذیطیي سالهت ًطَض ٍ ًوبیٌسُ استبًساضی تطٌیل هی گطزز.
زض ایي جلسِ ثب ضأی گیطی هرلی اػضبء  ،یٌٌلط ثؼٌَاى ضئیس  ،یي ًلط ًبئت ضئیس ٍ یي ًلط زثیط اًتربة هی
گطزز .
تبصره  -حٌن ضئیس ضَضا  ،تَسظ زثیطًل هجوغ غبزض هی گطزز .

ماده - ۱۱ضَضا حساهل سبلی زٍ ثبض تطٌیل جلسِ هی زّس ٍ گعاضش جلسبت ضا حساًثط ظطف هست یي ّلتِ
ثطای زثیطًل هجوغ اضسبل هی زاضز .
تبصره ـ اًثطیت الظم جْت اتربش تػوین ضَضا ًػق ثِ ػالٍُ یي آضاء حبضطیي زض جلسِ ضسوی ضَضا هی ثبضس
هگط زض ذػَظ اًتربة هسیطاى یب ثبظضسبى ًِ ثب ضأی اًثطیت ًسجی ذَاّس ثَز  .زض غَضتی ًِ زض زػَت ًرست
اًثطیت حبغل ًطس  ،جلسِ زٍم ثِ كبغلِ حساهل ( 10زُ) ضٍظ تطٌیل ٍ ثب ّط تؼساز اظ اػضبی حبضط  ،جلسِ
ضسویت ذَاّس یبكت .

ماده  -۱۱وظایف شورا عبارتند از :
 ۱۱-۱۱ـ اًتربة اػضبی ّیأت هسیطُ ٍ ثبظضسبى ( اغلی ٍ ػلی الجسل ) ٍ اػالم ثِ هجوغ
 ۱۱-۱ـ استوبع ٍ ضسیسگی ثِ گعاضش ّیأت هسیطُ ٍ ثبظضسبى
 ۱۱-۲ـ تؼییي ذظ هطی ًلی ضؼت ٍ پیطٌْبز ثِ هجوغ
 ۱۱-۳ـ ثطضسی ٍ تبئیس یب ضز پیطٌْبزّبی ّیأت هسیطُ جْت اضائِ ثِ هجوغ
 ۱۱-۴ـ تػَیت تطاظًبهِ ٍ ثَزجِ ضؼت استبى
 ۱۱-۵ـ تؼییي ضٍظًبهِ ًثیط االًتطبض جْت زضج آگْی ّب ٍ زػَتٌبهِ ّب
 ۱۱-۶ـ پیطٌْبز ػعل اػضبی ّیأت هسیطُ ٍ ثبظضسبى ثِ هجوغ
 ۱۱-۷ـ تؼییي حن ػضَیت
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ماده  -۱۲هیأت مدیره :
ضؼت استبًی زاضای ّیأت هسیطُ ای هطًت اظ ً 7لط ػضَ اغلی ٍ ً 2لط ػضَ ػلی الجسل ذَاّس ثَز ًِ تَسظ
ضَضای ذیطیي ثب حساًثط آضا اًتربة ٍ ثب حٌن ضئیس ضَضای ذیطیي استبى پس اظ تأئیس هجوغ ٍ عی هطاحل
هبًًَی هٌػَة هی گطزًٌس.
تبصره  - ۱جلسبت ّیأت هسیطُ ثب حضَض ثیص اظ ًػق اػضبء ضسویت یبكتِ ٍ تػویوبت هترصُ ثب اًثطیت آضاء
حبضطیي هؼتجط ذَاّس ثَز .
تبصره  - ۲ضطًت اػضبی ّیأت هسیطُ زض جلسبت ضطٍضیست ٍ ؿیجت ّط یي اظ اػضبء ثسٍى ػصض هَجِ ٍ ثسٍى
اعالع هجلی تب  3جلسِ هتَالی یب  5جلسِ هتٌبٍة زض عَل سبل زض حٌن استؼلبی ػضَ ؿبیت ذَاّس ثَز .
تبصره  - ۳زػَت اظ اػضبی ّیأت هسیطُ هی ثبیست حساهل 4ضٍظ هجل اظ تطٌیل جلسِ ثِ غَضت ًتجی اًجبم
پصیطز .

ماده - ۱۳زض غَضت استؼلب یب كَت یب سلت ضطایظ اظ ّط یي اظ اػضبی ّیأت هسیطُ یب ثبظضسبى  ،ػضَ ػلی الجسل
ثطای هست ثبهیوبًسُ ّیأت هسیطُ یب ثبظضسی ثجبی ػضَ اغلی اًجبم ٍظیلِ ذَاّس ًوَز  .زض غَضتیٌِ تؼساز
اػضبی ّیأت هسیطُ یب ثبظضسبى ثِ ّط زلیل ًوتط اظ تؼساز اػضبء اغلی ضَز ٍ ٍضٍز اػضبء ػلی الجسل ًیع هَجت
تٌویل آى ًطَز اًتربثبت هجسز ّیأت هسیطُ ٍ ثبظضسبى حست هَضز ثِ غَضت ػبزی یب ثِ غَضت كَم الؼبزُ
جْت تٌویل تؼساز ثبهیوبًسُ اػضبء ثطگعاض ذَاّس گطزیس.

ماده ّ- ۱۴یأت هسیطُ ػالٍُ ثط جلسبتی ًِ ثغَض هطتت ٍهبّی  2ثبض تطٌیل هی گطزز ثٌب ثِ ضطٍضت یب زػَت
ًتجی یب تللٌی ضئیس یب ًبیت ضئیس تطٌیل جلسِ كَم الؼبزُ ذَاّس زاز .
تبصره ً -حَُ تطٌیل جلسِ كَم الؼبزُ ثِ هَجت آئیي ًبهِ زاذلی است ًِ ثِ تػَیت ّیأت هسیطُ ذَاّس
ضسیس .

ماده - ۱۵اػضبی ّیأت هسیطُ زض اٍلیي جلسِ ای ًِ ثؼس اظ اًتربة ضسى تطٌیل هی زٌّس اظ ثیي ذَز یي ًلط
ضئیس  ،یي ًلط ًبیت ضئیس ٍیي ًلط ذعاًِ زاضاًتربة ذَاٌّس ًوَز .
تبصره ّ - ۱یأت هسیطُ هَظق است پس اظ تؼییي سوتْب  ،حساًثط تب یي ّلتِ اظ ثیي ذَز یب ذبضج یي ًلط ضا
ثِ سوت هسیطػبهل اًتربة ًوَزُ ٍ ثِ هجوغ هؼطكی ًوبیس  .زضغَضتیٌِ هسیطػبهل ػضَ ّیبت هسیطُ ًجبضس زض
جلسبت ثسٍى زاضتي حن ضای ضطًت هی ًٌٌس .
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تبصرهّ - ۲یأت هسیطُ زض ّط هَهغ هی تَاًس اكطاز كَم الصًط ضا پس اظ تبئیس هجوغ اظ سوت ّبی هصًَض ػعل
ًٌس .
تبصرهّ - ۳یأت هسیطُ زض غَضت لعٍم هی تَاًس سوت ّبی زیگطی ثطای سبیط اػضبی ّیأت هسیطُ تؼطیق ًوبیس
.
تبصره- ۴ػضَیت زض ّیأت هسیطُ ضؼجِ استبى اكتربضی ثَزُ ٍ زض ثطاثط ذسهبت اًجبم ضسُ حوَهی پطزاذت ًوی
ضَز .

ماده ّ-۱۶یأت هسیطُ ثطای هست  2سبل اًتربة ذَاٌّس ضس  .اًتربة هجسز اػضبء ّیأت هسیطُ ثطای زٍضُ ّبی
ثؼسی ثالهبًغ است .

ماده ّ- ۱۷یأت هسیطُ ًوبیٌسُ هبًًَی هجوغ ثَزُ ٍ ٍظبیق ٍ اذتیبضات آى زض چبضچَة اسبسٌبهِ هجوغ ٍ ایي
آئیي ًبهِ ثِ ضطح شیل هی ثبضس :
حلظ ٍ حطاست اهَال هٌوَل ٍ ؿیط هٌوَل  ،ضسیسگی ثِ حسبثْب  ،پطزاذت زیَى ٍ ٍغَل هغبلجبت  ،اجطای
هػَثبت ضَضای ذیطیي  ،اكتتبح حسبة زض ثبًٌْب عی اًجبم تططیلبت هبًًَی  ،تؼویت جطیبًبت هضبیی  ،ازاضی ٍ
ثجتی زض ًلیِ هطاحل هبًًَی زض هحبًن  ،تؼییي حٌن ٍ تؼییي ًٍیل ٍ ػعل آى  ،هغغ ٍ كػل زػبٍی اظ عطین
سبظش (هػبلحِ)  ،تؼییي ٍ ثطهطاضی حوَم هسیط ػبهل ٍ زض غَضت اهتضبء تلَیض ٍ ٍاگصاضی توبم یب هسوتی اظ
اذتیبضات ذَز ثِ هسیطػبهل ٍیب ّط ضرع زیگط اػن اظ حوَهی یب حویوی ثب حن تًَیل ٍ سبیط ٍظبیلی ًِ ثط
اسبس اسبسٌبهِ ٍ ایي آئیي ًبهِ ثِ ّیأت هسیطُ ٍاگصاض گطزیسُ  ،ثِ عَض ًلی ّیأت هسیطُ هی تَاًس ّط اهسام ٍ
هؼبهلِ ای ضا ًِ ضطٍضی ثساًس اًجبم ٍ زض هَضز ًول ٍ اًتوبل اهَال ؿیط هٌوَل ًِ هستلعم تبئیس ضَضای ذیطیي
هی ثبضس پس اظ تػَیت هجوغ اًجبم زّس.
ّوچٌیي ّیأت هسیطُ هَظق است  3هبُ هجل اظ پبیبى تػسی ذَز  ،اظ ضَضای ذیطیي ثِ هٌظَض اًتربثبت ّیأت
هسیطُ ٍ ثبظضس جسیس زػَت ًوبیس ّ .یأت هسیطُ هجل اظ زػَت ثبیس زستَض ًبض ضَضای ذیطیي  ،ظهبى ٍ هٌبى
ثطگعاضی ٍ كْطست اسبهی زاٍعلجیي جسیس ضا ثِ تأییس هجوغ ضسبًسُ ٍ حساهل  40ضٍظ هجل اظ پبیبى تػسی ذَز
ًتیجِ اًتربثبت ضا ثِ هجوغ جْت اهساهبت الظم اػالم ًوبیس.

ماده ّ۱۸یأت هسیطُ استبى  ،اسبسٌبهِ هجوغ ٍ آییي ًبهِ ضؼت ضا هغبلؼِ ٍ ثب اهضبی آى ثِ ضػبیت هلبز آى
هلعم هیگطزًس
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ماده- ۱۹ضسویت ضؼجِ زض استبى ثب اًتربة اػضبء ٍ تطٌیل ّیأت هسیطُ استبى ٍ تأییس زثیطًل هجوغ ٍ اثالؽ
آى ثِ استبى آؿبظ هیگطزز .

ماده -۲۱مدیرعامل
هسیطػبهل ضؼجِ ثِ پیطٌْبز اػضبی ّیأت هسیطُ استبى ٍ ثب تبئیس زثیطًل هجوغ ٍ حٌن ضئیس ضَضای ذیطیي ثِ

هست  2سبل اًتربة ٍ هٌػَة هی گطزز

تبصره ـ هسیطػبهل ًوی تَاًس ضئیس ّیأت هسیطُ ثبضس هگط ثب تػَیت سِ چْبضم اػضبی ضَضای ذیطیي .

ماده ۲۱ـ وظایف مدیرعامل شعبه استان بشرح ذیل می باشد:
- ۲۱-۱حلظ ٍ حطاست اهَال هٌوَل ٍ ؿیط هٌوَل « ضؼجِ استبى»
- ۲۱-۲پیگیطی پطزاذت ٍ ٍغَل هغبلجبت
- ۲۱-۳تبئیس اسٌبز هبلی ضؼجِ
- ۲۱-۴پیگیطی ٍ اجطای هػَثبت ّیأت هسیطُ
- ۲۱-۵اكتتبح حسبة ثبًٌی ثب اهضبی ً 3لط ثٌحَی ًِ حن ثطزاضت ثب زٍ اهضبء ثططح شیل ثبضس :الق)
اهضبی ثبثت هسیطػبهل ة )اهضبی هتـیط ثب اهضبی ذعاًِ زاض ٍ یب اهضبی زٍ ًلط اظ اػضبی ّیأت هسیطُ ثب
اٍلَیت ضئیس ّیأت هسیطُ
- ۲۱-۶پیگیطی ًلیِ اهَض هضبئی  ،هبلیبتی  ،ثجتی ٍ ازاضی هطثَعِ زض ًلیِ هطاحل هبًًَی زض هحبًن
- ۲۱-۷تؼییي زاٍض ًٍ ،یل ٍ ػعل آًْب ٍ حل ٍ كػل زػبٍی اظ عطین سبظش
- ۲۱-۸تلَیض ٍ ٍاگصاضی هسوتی اظ اذتیبضات ذَز ثِ ّط ضرع زیگط اػن اظ حوَهی یب حویوی ثب تػَیت
ّیأت هسیطُ
- ۲۱-۹پیطٌْبز كطٍش اهَال ؿیطهٌوَل ثِ ّیأت هسیطُ
- ۲۱-۱۱پیطٌْبز ثطًبهِ ّبی اجطایی ًَتبُ هست  ،هیبى هست ٍ ثلٌس هست ضؼجِ ثِ ّیأت هسیطُ ثوٌظَض تأییس .
- ۲۱-۱۱اضائِ گعاضضبت هبلی ٍ ػولٌطز زٍضُ ّبی سِ هبِّ ضؼجِ استبى ثِ ّیأت هسیطُ جْت تبئیس ٍ اضسبل ثِ
هجوغ
- ۲۱-۱۲پیطٌْبز ثٌبضگیطی ًیطٍّب ٍ هطبٍضیي ضؼجِ ثِ ّیأت هسیطُ جْت تبئیس ثط اسبس زستَضالؼول هطثَعِ
- ۲۱-۱۳ثٌبضگیطی  ،تؼییي حوَم  ،ػعل ٍ اذطاج ًیطٍی اًسبًی هَضز ًیبظ زض ضاستبی اجطای ثطًبهِ ّبی هػَة
ّیأت هسیطُ ثطاسبس ضَاثظ ٍ زستَض الؼول هطثَعِ
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- ۲۱-۱۴پیطٌْبز ثطًبهِ ٍ ثَزجِ سبلیبًِ ثِ ّیأت هسیطُ جْت اضائِ ثِ ضَضای ذیطیي
- ۲۱-۱۵هغبلؼِ ٍ ثطضسی ٍ اضائِ ضاٌّبضّبی هٌبست ٍ هغلَة ثِ ّیأت هسیطُ ثطای ثْجَز ٍ تسْیل زض اهَض
ّ- ۲۱-۱۶وبٌّگی ٍ ّوٌبضی ثب هؼبًٍت ّبی هجوغ زض اضائِ ٍ اضسبل گعاضش ّبی زضذَاستی
- ۲۱-۱۷تالش زض جْت جصة ًوٌْبی هطزهی ثب اجطای عطح ّبی هلی ٍ استبًی ثب ّوبٌّگی هؼبًٍت هطبضًت
ّبی هطزهی هجوغ ٍ اهسام ًسجت ثِ تْیِ ثبًي اعالػبت ذیطیي ػطغِ سالهت استبى
- ۲۱-۱۸ثطگعاضی جلسبت ٍ سویٌبضّبی هٌغوِ ای ثب ّوبٌّگی هؼبًٍت ّوبٌّگی اهَض استبًْبی هجوغ
- ۲۱-۱۹سبیط ٍظبیق هحَلِ اظ سَی ّیبت هسیطُ

ماده - ۲۲بازرسان
ضؼت استبى زاضای زٍ ًلط ثبظضس اغلی ٍ یي ًلط ثبظضس ػلی الجسل هی ثبضس ًِ تَسظ ضَضای ذیطیي استبى
اًتربة ٍ ثب حٌن ضئیس ضَضا ثطای هست یي سبل هٌػَة هی ضًَس.
تبصره  : ۱اًتربة هجسز ثبظضس یب ثبظضسبى ثالهبًغ است
تبصره : ۲اًتربة ثبظضس ضؼت هبًغ اظ اػعام ثبظضس ٍ یب ثبظضسیي تَسظ هجوغ هطًع جْت ثبظضسی اهَض هطثَط
ثِ ضؼت ًرَاّس ثَز .

ماده – ۲۳اضربظ شیل ًوی تَاًٌس ثؼٌَاى ثبظضس اًتربة ضًَس :
 ۲۳ـ ً- ۱سبًیٌِ ثِ ػلت اضتٌبة جطم ٍ ثِ هَجت حٌن هغؼی زازگبُ اظحوَم اجتوبػی ًالً ٍ یب ثؼضبً هحطٍم
ضسُ ثبضٌس .
 ۲۳ـ- ۲هسیطاى ٍ هسیطػبهل ضؼجِ .
۲۳ـ- ۳اهطثبی سججی ٍ ًسجی هسیطاى ٍ هسیطػبهل تبزضجِ سَم اظ عجوِ اٍل ٍ زٍم .
 ۲۳ـّ- ۴وسط اضربظ هصًَض زض ثٌس . 2
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ماده ٍ- ۲۴ظبیق ٍ اذتیبضات ثبظضسبى ثِ هطاض ظیط است :
۲۴ـ- ۱ثبظضسی ٍ ًظبضت هستوط ثط اجطاء ٍ اًغجبم ًحَُ ازاضُ اهَض ضؼت ثب اسبسٌبهِ ٍ آییي ًبهِ ّب ٍ هوطضات
زاذلی .
۲۴ـ- ۲ضسیسگی ثِ ًلیِ حسبة ّب ٍ زكبتط ٍ اٍضام ٍ اسٌبز ٍ هساضى هبلی ٍ زضآهسّب ٍ زاضایی ّبی ًوسی ٍؿیط
ًوسی ٍ اٍضام ثْبزاض .
۲۴ـ - ۳اػالم ًتجی ترللبت زض ًحَُ ازاضُ اهَض ضؼت ٍ ترغی اظ حسٍز اسبسٌبهِ ٍ آییي ًبهِ ّب ٍ هوطضات ثِ
ضئیس ّیأت هسیطُ ٍ ضَضای ذیطیي .
۲۴ـ- ۴ثطضسی ٍ اظْبض ًظط زض ذػَظ گعاضش ّبی سبالًِ ّیبت هسیطُ  ،تطاظًبهِ  ،ثَزجِ سبل پیص  ،غَضت
زاضایی ٍ ّوچٌیي زضثبضُ غحت هغبلت ٍ اعالػبتی ًِ تَسظ ّیبت هسیطُ زض اذتیبض هجوغ گصاضتِ هی ضَز .
- ۲۴-۵سبیط تٌبلیق هبًًَی پیص ثیٌی ضسُ ثطای ثبظضسی هبًًَی .
تبصره  : ۱ثبظضس هی تَاًس ثسٍى زاضتي حن ضأی زض جلسبت ّیئت هسیطُ ضطًت ًٌس .
تبصرهً : ۲لیِ اسٌبز ٍ هساضى زض ّط ظهبى ثسٍى هیس ٍ ضطط ثَسیلِ هسیطػبهل ضؼجِ ثبیس جْت ثطضسی زض
زستطس ثبظضس هطاض گیطز .

ماده - ۲۵اضًبى ضَضای ضْطستبى ػجبضتٌس اظ:

-ضئیس ضَضا

هسیط اجطایی-ذعاًِ زاض

ماده - ۲۶ضَضای ضْطستبى هتطٌل اظ حساهل تؼساز ً 9لط اظ ذیطیي ػطغِ سالهت اظ سغح ضْطستبى ثَزُ ًِ
ثب پیطٌْبز :
-1اهبم جوؼِ ضْطستبى -2كطهبًساض - 3.ضئیس ضجٌِ ثْساضت ٍ زضهبى ضْطستبى اًتربة ٍ پس اظ تأییس ّیأت
هسیطُ هجوغ استبى ثب حٌن ضئیس ضَضای ذیطیي استبى هٌػَة هیگطزًس .
تبصره  :حضَض هوبهبت هصًَض زض هبزُ  26زض هبلت ضرػیت حویوی ثالهبًغ  ،ضطٍضی ٍ هَججبت پَیبیی ٍ
اكتربض ضَضای ضْطستبى ذَاّس ثَز
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ماده - ۲۷ضَضای ضْطستبى هَظق است زض چبضچَة اسبسٌبهِ هجوغ ٍ ایي آئیي ًبهِ  ،زض جْت ثِ اجطاء زض
آٍضزى هػَثبت ٍ سیبستْبی هجوغ ًطَض ٍ هػَثبت ّیئت هسیطُ هجوغ استبى اهسام ًوبیس .

ماده- ۲۸اٍلیي جلسِ ضَضای ضْطستبى ثب حضَض ًوبیٌسُ هجوغ ذیطیي سالهت استبى ٍ ًوبیٌسُ كطهبًساضی
تطٌیل هی گطزز .زض ایي جلسِ ثبضأی گیطی هرلی اػضبء  ،یٌٌلط ثؼٌَاى ضئیس  ،یي ًلط ثؼٌَاى ًبئت ضئیس
اًتربة هی گطزز .زثیط ضَضا عی كطایٌسی جساگبًِ تؼییي هیگطزز .
تبصره- ۱حٌن ضئیس ضَضای ضْطستبى  ،تَسظ ضئیس ضَضای ذیطیي استبى غبزض هیگطزز .
تبصره- ۲ثوٌظَض تؼبهل ّسكوٌس ٍ ثْطُ گیطی هغلَة اظ اهٌبًبت تطتیجی اتربش گطزز تب ضیبست هحتطم ضجٌِ
ثْساضت ٍ زضهبى ضْطستبى هسئَلیت زثیطی ضَضا ضا ػْسُ زاض گطزًٌس.

ماده- ۲۹ضَضای ضْطستبى حساهل ّطهبُ یٌجبض تطٌیل جلسِ هی زّس ٍ گعاضش جلسبت ضا حساًثط ظطف هست
یي ّلتِ ثطای هسیطػبهل هجوغ استبى اضسبل هی زاضز .
تبصره ۱ـ اًثطیت الظم جْت اتربش تػوین ضَضای ضْطستبى ًػق ثِ ػالٍُ یي آضاء حبضطیي زض جلسِ ضسوی
ضَضا هیجبضس هگط زض ذػَظ اًتربة ضئیس ضَضا ًِ ثب ضأی اًثطیت ًسجی ذَاّس ثَز  .زض غَضتی ًِ زض زػَت
ًرست  ،اًثطیت حبغل ًطس  ،جلسِ زٍم ثِ كبغلِ حساهل ( 10زُ) ضٍظ تطٌیل ٍ ثب ّط تؼساز اظ اػضبی حبضط ،
جلسِ ضسویت ذَاّس یبكت .
تبصره ۲ـ ضطًت اػضبی ضَضای ضْطستبى زض جلسبت ضطٍضیست ٍ ؿیجت ّط یي اظ اػضبء ثسٍى ػصض هَجِ ٍ
ثسٍى اعالع هجلی تب  3جلسِ هتَالی یب  5جلسِ هتٌبٍة زض عَل سبل زض حٌن استؼلبی ػضَ ؿبیت ذَاّس ثَز .

ماده ٍ- ۳۱ظبیق ضَضای ضْطستبى ػجبضتٌس اظ :
 ۳۱-۱ـ اًتربة ضئیس ضَضا ٍ اػالم ثِ هجوغ استبى
 ۳۱-۲ـ استوبع ٍ ضسیسگی ثِ گعاضش هسیطاجطایی
۳۱-۳ـ ًیبظ سٌجی ثب ّوٌبضی ضجٌِ ثْساضت ٍزضهبى ضْطستبى
 ۳۱-۴ـ ثطضسی ٍ تبئیس یب ضز پیطٌْبزّبی هسیط اجطایی جْت اضائِ ثِ هجوغ استبى
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 ۳۱-۵ـ تػَیت تطاظًبهِ ٍ ثَزجِ ضَضای ضْطستبى
 - ۳۱-۶تالش ثطای جصة هطبضًتْبی هطزم ذیط زض ضاستبی اّساف هجوغ

ماده - ۳۱زض غَضت استؼلب یب كَت یب سلت ضطایظ اظ ّط یي اظ اػضبی ضَضای ضْطستبى  ،ػضَ جبیگعیي ثب
ضػبیت ضطایظ هٌسضج زض هبزُ  26اًتربة هیگطزز

ماده - ۳۲ضَضای ضْطستبى ػالٍُ ثط جلسبتی ًِ ثغَض هطتت ٍ حساهل هبّی یٌجبض تطٌیل هی گطزز ثٌب ثِ
ضطٍضت یب زػَت ًتجی یب تللٌی ضئیس ضَضا تطٌیل جلسِ كَم الؼبزُ ذَاّس زاز .
تبصره ـ ًحَُ تطٌیل جلسِ كَم الؼبزُ ثِ هَجت آئیي ًبهِ زاذلی است ًِ ثِ تػَیت ّیأت هسیطُ هجوغ
استبى ذَاّس ضسیس .

ماده - ۳۳ضَضای ضْطستبى هَظق است پس اظ تؼییي سوتْب  ،حساًثط تب یي ّلتِ اظ ثیي ذَز یب ذبضج اظ
هجوَػِ یي ًلط ضا ثِ سوت هسیط اجطایی اًتربة ًوَزُ ٍ ثِ هجوغ استبى هؼطكی ًوبیس .
تبصره ۱ـ ّیأت هسیطُ هجوغ استبى زض ّط هَهغ هی تَاًس هسیط اجطایی ضا پس اظ تبئیس ضَضای ضْطستبى اظ
سوت هصًَض ػعل ًٌس .
تبصره۲ـ ضَضای ضْطستبى زض غَضت لعٍم هی تَاًس سوتْبی زیگطی ثطای سبیط اػضبی ضَضا تؼطیق ًوبیس.
تبصره- ۳ػضَیت زض ضَضای ضْطستبى اكتربضی ثَزُ ٍ زض ثطاثط ذسهبت اًجبم ضسُ حوَهی پطزاذت ًوی ضَز .

ماده - ۳۴ضَضای ضْطستبى ثطای هست  2سبل اًتربة ذَاٌّس ضس  .اًتربة هجسز اػضبء ثطای زٍضُ ّبی ثؼسی
ثالهبًغ است .

ماده - ۳۵ضَضای ضْطستبى ًوبیٌسُ هبًًَی ّیبت هسیطُ هجوغ استبى ثَزُ ٍ ٍظبیق ٍ اذتیبضات آى زض چبضچَة
اسبسٌبهِ هجوغ ٍ ایي آئیي ًبهِ ثِ ضطح شیل هی ثبضس :
حلظ ٍ حطاست اهَال هٌوَل ٍ ؿیط هٌوَل  ،ضسیسگی ثِ حسبثْب  ،پطزاذت زیَى ٍ ٍغَل هغبلجبت  ،اجطای
هػَثبت ضَضای ذیطیي استبى  ،اكتتبح حسبة زض ثبًٌْب عی اًجبم تططیلبت هبًًَی  ،پیص ًْبز هسیط اجطایی ثِ
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ّیبت هسیطُ استبى ٍ تؼییي حوَم ٍ هعایبی ایطبى  ،تؼویت جطیبًبت هضبیی  ،ازاضی ٍ ثجتی زض ًلیِ هطاحل
هبًًَی زض هحبًن پس اظ تلَیض هجوغ استبى ٍ اًجبم سبیط ٍظبیلی ًِ ثط اسبس اسبسٌبهِ ٍ ایي آئیي ًبهِ ثِ
ضَضای ضْطستبى ٍاگصاض گطزیسُ است.
ّوچٌیي ضَضای ضْطستبى هَظق است  3هبُ هجل اظ پبیبى تػسی ذَز  ،اظ ّیأت هسیطُ هجوغ استبى ثِ هٌظَض
اًتربة ضَضای ضْطستبى زػَت ًوبیس

ماده  ۳۶ضَضای ضْطستبى  ،اسبسٌبهِ هجوغ ٍ آییي ًبهِ ضؼت ضا هغبلؼِ ٍ ثب اهضبی آًْب ضػبیت هلبز آًْب ضا
هلتعم هیگطزًس

ماده-۳۷ضسویت كؼبلیت ضَضای ضْطستبى ثطای اٍلیي ثبض ثب تػَیت اػضبی ّیأت هسیطُ استبى ٍ تأییس زثیطًل
هجوغ ٍ اثالؽ آى ثِ استبى آؿبظ هیگطزز .

ماده -۳۸مدیر اجرایی
هسیط اجطایی ثِ پیطٌْبز اػضبی ضَضای ضْطستبى ٍ ثب تبئیس ّیبت هسیطُ استبى ٍ حٌن هسیطػبهل ضؼجِ استبى

ثِ هست  2سبل اًتربة ٍ هٌػَة هی گطزز

تبصره ـ هسیط اجطایی زض غَضت ػضَیت زض ضَضای ضْطستبى ًوی تَاًس ضئیس ضَضا ثبضس هگط ثب تػَیت سِ
چْبضم اػضبی ضَضای ضْطستبى

ماده ۳۹ـ وظایف مدیر اجرایی بشرح ذیل می باشد :
- ۳۹-۱حلظ ٍ حطاست اهَال هٌوَل ٍ ؿیط هٌوَل « زض اذتیبض ضْطستبى »
-۳۹-۲پیگیطی پطزاذت ٍ ٍغَل هغبلجبت
- ۳۹-۳تبئیس اسٌبز هبلی
-۳۹-۴پیگیطی ٍ اجطای هػَثبت ضَضای ضْطستبى ٍ ّیأت هسیطُ استبى
-۳۹-۵اكتتبح حسبة ثبًٌی ثب اهضبی ً 3لط ثٌحَی ًِ حن ثطزاضت ثب زٍ اهضبء ثططح شیل ثبضس :الق) اهضبء
ثبثت هسیط اجطایی ة )اهضبء ذعاًِ زاض ج) اهضبء ضئیس ضَضای ضْطستبى
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-۳۹-۶پیگیطی ًلیِ اهَض هضبئی  ،هبلیبتی  ،ثجتی ٍ ازاضی هطثَعِ زض ًلیِ هطاحل هبًًَی زض هحبًن
- ۳۹-۷پیطٌْبز ثطًبهِ ّبی اجطایی ًَتبُ هست  ،هیبى هست ٍ ثلٌس هست ثِ ضَضای ضْطستبى ثوٌظَض تأییس .
 - ۳۹-۸اضائِ گعاضضبت هبلی ٍ ػولٌطز زٍضُ ّبی سِ هبِّ ثِ ضَضای ضْطستبى جْت تبئیس ٍ اضسبل ثِ هجوغ
استبى
- ۳۹-۹پیطٌْبز ثٌبضگیطی ًیطٍّب ٍ هطبٍضیي ثِ ضَضای ضْطستبى جْت تبئیس ثط اسبس زستَضالؼول هطثَعِ
- ۳۹-۱۱ثٌبضگیطی ٍتؼییي حوَم ًیطٍی اًسبًی هَضز ًیبظ زض ضاستبی اجطای ثطًبهِ ّبی هػَة ضَضای
ضْطستبى ثطاسبس ضَاثظ ٍ زستَض الؼول هطثَعِ
- ۳۹-۱۱پیطٌْبز ثطًبهِ ٍ ثَزجِ سبلیبًِ ثِ ضَضای ضْطستبى جْت اضائِ ثِ هجوغ استبى
- ۳۹-۱۲هغبلؼِ ٍ ثطضسی ٍ اضائِ ضاٌّبضّبی هٌبست ٍ هغلَة ثطای ثْجَز ٍ تسْیل زض اهَض
- ۳۹-۱۳سبیط ٍظبیق هحَلِ اظ سَی ضَضای ضْطستبى

ماده – ۴۱خسانه دار
ذعاًِ زاض ثِ پیطٌْبز اػضبی ضَضای ضْطستبى ٍ ثب تبئیس ّیبت هسیطُ استبى ٍ حٌن ضئیس ّیبت هسیطُ ضؼجِ
استبى ثوٌظَض ًٌتطل ٍ ًظبضت ثط اهَضهبلی ضَضای ضْطستبى هٌػَة هیگطزز

ماده - ۴۱اهَض هبلی ازاضی ضؼت  /ضَضای ضْطستبى
- ۴۱-۱ضؼت ٍ ضَضای ضْطستبى اظ ًظط هبلی هستول ثَزُ ٍ ثبیستی ّعیٌِّبی ذَز ضا اظ ًوٌْبی ذیطیي ٍ
ًیًٌَبضاى ٍ هٌبثغ استبى  /ضْطستبى تأهیي ًوبیٌس .
- ۴۱-۲زضآهسّبی ضؼت ٍ ضَاضی ضْطستبى اظ ّط هحلی ًِ ثبضٌس  ،هٌحػطاً غطف اهَض ًبظط ثِ اّساف ٍ ذظ
هطی ّبی ضؼت ٍ ضَضای ضْطستبى زض ّوبى هحل هی گطزز.
- ۴۱-۳تبهیي سطهبیِ اٍلیِ ٍ ّعیٌِ ّبی جبضی ضؼت ٍ ضَضای ضْطستبى ثب ضَضای ذیطیي آى هحل ثَزُ ًِ
ًلیِ هجبلؾ آى تَسظ اكطاز ذیّط ٍ ًیًٌَبض ٍ گیطًسگبى ًوي (زاًطگبُ ػلَم پعضٌی ٍ هطاًع ذیطیِ  )...تبهیي هی
گطزز.
تبصره  :ضؼت ٍ ضَضای ضْطستبى هی تَاًٌس اظ هحل ًوي ّبی ًوسی ٍ ؿیط ًوسی ثِ سطهبیِ ذَز ثیبكعایٌس.
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 - ۴۱-۴زضآهسّبی ٍ ّعیٌِ ّبی ضؼت ٍ ضَضای ضْطستبى ثبیس ثب تَجِ ثِ هَاز اسبسٌبهِ ٍ ایي آئیي ًبهِ ٍ عجن
اغَل حسبثساضی ٍ هبًَى تجبضت زض زكبتط هبًًَی ثجت گطزز.
- ۴۱-۵سبل هبلی اظ اٍل كطٍضزیي هبُ ّط سبل ضطٍع ٍ ثِ آذط اسلٌس هبُ ّوبى سبل ذتن هی ضَز هگط زض سبل
اٍل تبسیس ًِ اثتسای سبل هبلی  ،تبضید تبسیس ذَاّس ثَز .
- ۴۱-۶غَضت ّبی ّط سبل هبلی ثبیس تب آذط ذطزاز هبُ تْیِ ٍ پس اظ تػَیت ّیبت هسیطُ استبى ثِ ضَضای
ذیطیي استبى اضائِ تب پس اظ ثطضسی ٍ تبییس آى ثِ هجوغ ذیطیي سالهت ًطَض اضائِ گطزز .
- ۴۱-۷ضؼت استبى ٍ ضَضای ضْطستبى هی ثبیستی گعاضش زٍضُ كؼبلیت ّبی ازاضی ٍ هبلی ذَز ضا زض پبیبى ّط
ضص هبُ ثِ هجوغ ذیطیي سالهت ًطَض ٍ استبى اضسبل ًوبیٌس .
- ۴۱-۸ثِ هٌظَض تسطیغ زض اًجبم اهَض هحَلِ  ،حسبة جبضی هَضزًیبظ زض ثبًي ّبی استبى  /ضْطستبى اكتتبح ٍ
حن ثطزاضت اظ حسبة هصًَض ثب ضػبیت ثٌس  5هَاز ّ 40 ٍ 21ویي آئیي ًبهِ ذَاّس ثَز .
ً- ۴۱-۹لیِ اهَال ٍ زاضایی ّب ضؼت ٍ ضَضای ضْطستبى ًِ اظ عطین ػوَز ضطػی اظ هجیل ٍ :هق  ،غلح ّ ،جِ ٍ
اهثبل آى سبثوبً ٍ اظ ایي ثِ ثؼس ثِ تولي زضآهسُ ٍ یب ثِ ٍسیلِ ضؼت ٍ ضَضای ضْطستبى ایجبز ٍ احساث ضسُ ٍ
هیطَز ًوبًبى زض هبلٌیت آًبى ثبهیوبًسُ ٍ تػوین زض ذػَظ آى ثط اسبس هلبز اسبسٌبهِ هجوغ ذَاّس ثَز.
- ۴۱-۱۱ذسهت زضضؼت ٍ ضَضای ضْطستبى اكتربضی است  .هگط زض هَضز پست ّبیی ًِ ثٌب ثِ زالیل ازاضی ٍ
تطٌیالتی ٍ یب ثِ هَجت هَاًیي ٍ هوطضات ًبزض ثبثت ٍ حوَم ثگیط الظم زاضتِ ثبضس .
- ۴۱-۱۱اهَض استرساهی ًبضًٌبى ازاضی ثبثت ٍ حوَم ثگیط تبثغ هبًَى ًبض ٍ هَاًیي ٍ هوطضات سبظهبى تبهیي
اجتوبػی است
- ۴۱-۱۲آئیي ًبهِ ّبی هطثَط ثِ اهَضازاضی  ،هبلی  ،هؼبهالتی ٍ استرساهی تَسظ هجوغ تْیِ ٍجْت اجطا ثِ
ًلیِ استبًْب اثالؽ ذَاّس ضس .
- ۴۱-۱۳هجوغ اظ ًظط سبیت الٌتطًٍیٌی ٍ اعالع ضسبًی ضؼت ٍ ضَضای ضْطستبى ضا پطتیجبًی ذَاّس ًوَز .
- ۴۱-۱۴ضؼت ٍ ضَضای ضْطستبى زاضای سطثطٍ  ،هْط ٍ آضم هرػَظ ذَاّس ثَز ًِ هتي آى اظ عطین هجوغ
تْیِ ذَاّس ضس ٍ زض اذتیبض هطاض هیگیطز
تبصره ـ ّیأت هسیطُ ضؼت ٍ ضَضای ضْطستبى زضحلظ ٍ حطاست اظ هْط ٍ آضم هسئَلیت هبًًَی زاضز .
- ۴۱-۱۵ازاهِ ًبض ٍ كؼبلیت ضؼت ٍ ضَضای ضْطستبى ّبی سطاسط ًطَض ثستگی هستوین ثِ ازاضُ كؼبلیت هجوغ
زاضتِ لصا زض غَضت اًحالل هجوغ  ،هَضَع ضبهل توبهی ضؼت ٍ ضَاضّب ًیع ذَاّس ثَز .
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تبصره  :اهط تػلیِ حسبة ّبی ضؼت ٍ ضَاضّبیی ًِ عجن ضَاثظ هٌحل هی ضًَس ثِ هَجت هوطضات هبزُ 38
اسبسٌبهِ هجوغ اًجبم ذَاّس ضس .
- ۴۱-۱۶ثِ هَاضزی ًِ زض ایي آئیي ًبهِ پیص ثیٌی ًطسُ است ثط اسبس اسبسٌبهِ هجوغ ػول ذَاّس ضس.

ماده۴۲
ایي آئیي ًبهِ هطتول ثط  42هبزُ ٍ  26تجػطُ ٍ  71ثٌس زض جلسِ هَضخ ّ / /یبت هسیطُ هجوغ ذیطیي
سالهت ًطَض ثِ تػَیت ضسیس.

---------------------------------------------------------------------------------------------------ػٌَاى  :آئیي ًبهِ ضؼجبت استبًی
ضوبضُ ًظبم 71 :
ٍیطایص  :زٍ
تسٍیي ٍ تٌظین  :هؼبًٍت ازاضی  ،هبلی ٍ ثطًبهِ ضیعی
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