بسمه تعالی
اساسنامه مؤسسه خیریه بیمارستان ................

فصل اول-کلیات و اهداف:
ثِ هٌؾَض سبهبًسّی ذسهبت فبم الوٌفقِ ٍ اهَض ًیىَوبضی ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ هٌبثـ حبغل اظ اهَض ذیطیِ جْت
تبهیي ًیبظ ّبی زاضٍیی ،زضهبًی ،حوبیتی ٍ تجْیعات هَضز ًیبظ ثیوبضاىّ ،وچٌیي سبذت ٍ ثبظسبظی
ثیوبضستبى ،زضهبًگبّْبی ترػػی ٍ ًیع تَسقِ ووی ٍ ویفی ذسهبت سالهت زض ثیوبضستبى،.......هؤسسِ
ذیطیِ ثیوبضستبى هصوَض تبسیس هی گطزز.
ماده 1
ًبم سبظهبى هطزم ًْبز هَضز ًؾط "هؤسسِ ذیطیِ ثیوبضستبى" ........است وِ زض ایي اسبسٌبهِ ثِ لحبػ ضفبیت
اذتػبض"هؤسسِ"ًبهیسُ هی ضَز.
ماده 2
نوع فعالیت  :هؤسسِ زاضای هبّیت غیط سیبسی،غیط تجبضی  ،غیطاًتفبفی،غیطزٍلتی،زاٍعلجبًِ ٍ فبم الوٌفقِ
ثَزُ ٍ تحت فٌَاى هؤسسِ ذیطیِ زض هَضَؿ اهَض ذیطیِ ٍ ًیىَوبضی ٍ حوبیت اظ ثیوبضاى ثب ضفبیت وبهل
لَاًیي ٍ همطضات جوَْضی اسالهی ایطاى ٍ ایي اسبسٌبهِ فقبلیت ذَاّس ًوَز.
ماده 3
هحسٍزُ فقبلیت هَسسِ زض سغح استبى است.
ماده 4
محل :هطوع اغلی هَسسِ زض هحل ثیوبضستبى .................زض استبى  ................ثِ ًطبًی ..........................................
ٍالـ است ٍ زض غَضت لعٍم هی تَاًس پس اظ وست هجَظ اظ هطجـ غسٍض پطٍاًِ ٍ زستگبُ ترػػی ثطاثط
همطضات زض سبیط ًمبط زاذل یب ذبضج وطَض ضقجِ یب زفتط ًوبیٌسگی ایجبز ًوبیس.
ماده 5
تابعیت :هؤسسِ تبثقیت جوَْضی اسالهی ایطاى ضا زاضز ٍ ولیِ افضبی آى التعام ذَز ضا ثِ لبًَى اسبسی
جوَْضی اسالهی ایطاى افالم هی زاضًس.

ماده 6
هست فقبلیت هؤسسِ اظ تبضید تبسیس ثِ هست ًبهحسٍز هی ثبضس.
ماده 7
زاضایی اٍلیِ هؤسسِ افن اظ هٌمَل ٍ غیطهٌمَل هجلغ  ..........................ضیبل هی ثبضس وِ اظ سَی ّیأت هؤسس
توبهب پطزاذت ضسُ ٍ زض اذتیبض هؤسسِ لطاض گطفتِ است.ولیِ زاضاییْب هتقلك ثِ ضرع حمَلی هؤسسِ ثَزُ
ٍ هؤسسیي،هسیطاى ،ثبظضسیي ،افضب ٍ ّوچٌیي ٍاثستگبى آًْب حك هغبلجِ یب ثطزاضت اظ زاضائی ّب،لجل اظ
اًحالل هؤسسِ ضا ًساضًس.
ماده 8
ّیأت هؤسس هَسسِ اضربغی ّستٌس وِ ثطای تْیِ همسهبت تطىیل ،لیبم ًوَزُ اًس ٍ ثقس اظ تأسیس تحت
فٌَاى هؤسس هسئَلیتی ًرَاٌّس زاضت.
ماده 9
الف:اّساف هؤسسِ فجبضتٌس اظ:
سبهبًسّی هطبضوت ّبی هطزهی ثطای حوبیت اظ ثیوبضاى،سبذت ٍ تجْیع ٍ ثبظسبظی ٍ تَسقِ
ثیوبضستبىّ،وبٌّگی ذیطیي ثطای هطبضوت زض تَسقِ سالهت هی ثبضس.
ة :ضٍش اجطای ّسف
ّ-1وىبضی ثب ٍاحس هسزوبضی ثیوبضستبى

جْت ووه ثِ حَظُ هسزوبضی ثِ هٌؾَض ضٌبسبیی ًیبظ ّبی

ثیوبضاى ٍ اٍلَیت ّبی تَسقِ ثْسبظی ٍ ذسهبت ثیوبضستبًی ثط اسبس تَاى هؤسسِ
-2پیگیطی ثِ هٌؾَض ثْطُ ثطزاضی اظحساوثط ؽطفیت ّبی ثرص زٍلتی ٍ غیط زٍلتی
-3تجلیغبت ٍ اعالؿ ضسبًی،ثطگعاضی ّوبیص ّب ٍ ًطست ّبیی ثب حضَض هطزم،ذیطیي ٍ گطٍُ ّبی زاٍعلت ثِ
هٌؾَض هقطفی ًیبظّبی ثیوبضاى ،ثطًبهِ ّبی تَسقِ ثیوبضستبى ٍ اّساف هَسسِ.
-4ضٌبسبیی ًیبظّبی اغلی ٍ اٍلَیت تبهیي یب تجْیع هٌبثـ اظ عطیك ضٍش ّبی ًَیي وست هٌبثـ
-5ثطگعاضی جطي ّبی گلطیعاى،ثبظاضچِ ّبی ذیطیِ،گطفتي حك فضَیت،تَظیـ غٌسٍق ّبی جوـ آٍضی
ووه ّبی هطزهی
ماده 10
الف:ضطایظ الظم ثطای اضائِ ذسهبت ٍ حوبیت اظ ثیوبضاى ضبهل یىی اظ هَاضز ظیط است:

زضذَاست ثیوبض یب ٍاثستگبى اٍهقطفی هسزوبضی یب پعضىبى ثیوبضستبىهقطفی اظ سَی هؤسسبت ذیطیِ ٍ ًیىَوبضی یب ًْبزّبی زٍلتی ٍ غیطزٍلتیهقطفی اظ سَی ذیّطیي ٍ هقتوسیية:اًَاؿ ّعیٌِ ّب ٍ ضٍش ّبی پطزاذت آى:
پطزاذت ّعیٌِ زاضٍ ٍ زضهبى ٍ تجْیعات پعضىی ٍ ثْساضتی ثیوبضاى ثستطی زض ثیوبضستبى ثطاسبس اسٌبزّعیٌِ یب غَضتحسبة غبزضُ اظ سَی اهَض هبلی یب حسبثساضی ثیوبضستبى ثب ّوبٌّگی هسزوبضی ثیوبضستبى
غَضت هی پصیطز.
پطزاذت ّعیٌِ ّبی هسزوبضی ٍ ٍجَُ پطزاذت ضسُ ثِ ذبًَازُ ثیوبضاى ٍ تبهیي ًیبظّبی زاضٍیی ٍزضهبًی،ثْساضتی،تغصیِ ٍ سبیط ّعیٌِ ّبیی وِ زض ضاستبی حوبیت اظ ثیوبضاى ٍ ذبًَازُ آًْب پطزاذت ضسُ
است هی ثبیست اظ عطیك ٍاضیع ٍجِ ثِ حسبة ثبًىی ثیوبض یب ٍاثستگبى ٍ یب ّوطاُ ثیوبض اًجبم ضسُ ٍ اسٌبز
آى زض پطًٍسُ زضج ضَز.ثطای پطزاذت ّعیٌِ ثیوبضاى هی ثبیست پطًٍسُ هرػَغی ثِ ًبم ثیوبض تطىیل گطزز
ٍ فطم زضذَاست ذسهبت تَسظ ثیوبض یب ّوطاّبى ٍی تىویل ضَز.
پطزاذت ّعیٌِ ّبی سبذت ٍ تجْیع ثیوبضستبى ٍ زضهبًگبّْبی ترػػی ٍ ذطیس تجْیعات ٍ ّوچٌیي
ثبظسبظی ٍ تقویط ثیوبضستبى هی ثبیست ثِ تبییس ضئیس ٍلت ثیوبضستبى ثطسس.
پس اظ اضائِ ذسهبت ثِ ثیوبضاى،هسیطفبهل هَسسِ هَؽف است فْطست ّعیٌِ ّبی اًجبم ضسُ ٍ گعاضش
ًْبیی زض ذػَظ تطذیع ثیوبض وِ هوَْض ثِ هْط حسبثساضی ثیوبضستبى هی ثبضس ضا تْیِ ٍ زض پطًٍسُ زضج
ًوبیسّ.وچٌیي فْطست ثیوبضاى ٍ ذسهبت اضائِ ضسُ هی ثبیست ثِ غَضت هبّیبًِ تْیِ ٍ ثطای عطح زض
هجوـ فوَهی سبلیبًِ زض هَسسِ ًگْساضی ضَز.
زض هَضز سبیط ّعیٌِ ّب ٍ پطزاذت ّبیی وِ زض ضاستبی اجطای اّساف اًجبم هی ضَز ثِ غَضت هَضزی
تطىیل پطًٍسُ ذَاّس ضس.
فصل دوم-ساختار موسسه
ماده 11
اضوبى اغلی هؤسسِ فجبضتٌس اظ:
.1هجوـ فوَهی

ّ.2یأت هسیطُ
.۳ثبظضس
ماده 12
هجوـ فوَهی هؤسس ّوبى ّیأت هؤسس ثَزُ ٍ ٍؽبیف شیل ضا زاضاست:
-1اًجبم الساهبت اٍلیِ ثطای تأسیس
-2تْیِ عطح اسبسٌبهِ ٍ تػَیت آى
-3اًتربة اٍلیي هسیطاى ٍ ثبظضسبى هَسسِ
تجػطُ -1اوثطیت الظم جْت تطىیل هجوـ فوَهی هَسس زض ثبض اٍل ثب حضَض ًػف ثِ فالٍُ یه افضبء
ثَزُ ٍ زض غَضت فسم حس ًػبة اوثطیت الظم،زض ثبض زٍم ثب حضَض یه سَم افضبء ضسویت ذَاّس یبفت.
تجػطُ -2تػویوبت هجوـ فوَهی هَسس ثب اوثطیت زٍ سَم آضاء حبضطیي ثب تبییس هطجـ غسٍض پطٍاًِ ٍ
زستگبُ ترػػی اتربش ٍ ضسوی هی ضَز.
ماده 13
هجوـ فوَهی فبزی:
هجوـ فوَهی فبزی هتطىل اظ افضبی هؤسسِ هی ثبضس ٍ فبلیتطیي هطجـ تػوین گیطی است وِ ثِ غَضت
فبزی یب فَق القبزُ تطىیل هی گطزز.
ماده 14
هجوـ فوَهی فبزی سبالًِ زض تیطهبُ تطىیل ذَاّس ضس.جلسِ ثب حضَض ًػف ثِ فالٍُ یه افضبء زض ًَثت
اٍل ضسویت یبفتِ ٍ ثب حضَض ّط تقساز اظ افضبء زض ًَثت زٍم تطىیل ٍ ضسوی ذَاّس ثَز.زض غَضتی وِ زض
زفَت ًرست اوثطیت حبغل ًطس ،جلسِ ًَثت زٍم ثِ فبغلِ حسالل

(10زُ) ضٍظ تطىیل هی ضَز وِ ثب

حضَض ّط تقساز اظ افضبی هؤسسِ ،جلسِ ضسویت ذَاّس یبفت.جلسبت هجبهـ فوَهی ثب ًؾبضت ًوبیٌسُ
هطجـ غسٍض پطٍاًِ ٍ ًوبیٌسُ زستگبُ ترػػی ثطگعاض هی ضَز.
تجػطُ -1اوثطیت الظم جْت اتربش تػوین زض هجوـ فوَهی فبزیً ،ػف ثِ فالٍُ یه آضاء حبضطیي زض
جلسِ ضسوی هجوـ هی ثبضس هگط زض ذػَظ اًتربة هسیطاى یب ثبظضسبى وِ ثب ضأی اوثطیت ًسجی ذَاّس
ثَز.

تجػطُ -2هجوـ فوَهی فبزی هوىي است ثِ غَضت فَق القبزُ ٍ زض ّط ظهبى ثِ تمبضبی ّیأت هسیطُ یب
ثبظضس (ّب) یب ثِ زضذَاست یه پٌجن افضبی هؤسسِ تطىیل هی گطزز.
تجػطُ -3زفَت ثطای هجوـ فوَهی فبزی اظ عطیك اضسبل زفَتٌبهِ وتجی حسالل  10ضٍظ ٍ حساوثط  40ضٍظ
لجل اظ ثطگعاضی هجوـ ثِ ًطبًی پستی افضبء غَضت هی پصیطز.
تجػطُ  -4ضٍظًبهِ وثیطاالًتطبض ثطای زضج آگْی ّب ،زض هجوـ فوَهی اًتربة هی ضَز.
ماده 15
ٍؽبیف هجوـ فوَهی فبزی:
-1اًتربة افضبی ّیأت هسیطُ ٍ ثبظضسبى(اغلی ٍ فلی الجسل)
-2استوبؿ ٍ ضسیسگی ثِ گعاضش ّیأت هسیطُ ٍ ثبظضس(ّب)
-3تقییي ذظ هطی ولی هَسسِ
-4ثطضسی ٍ تػَیت یب ضز پیطٌْبزّبی ّیأت هسیطُ
-5تػَیت تطاظًبهِ ٍ ثَزجِ هؤسسِ
-6تقییي ضٍظًبهِ وثیطاالًتطبض جْت زضج آگْی ّب ٍ زفَتٌبهِ ّب
-7فعل افضبی ّیبت هسیطُ ٍ ثبظضسبى
-8تقییي حك فضَیت
-9تػَیت اًتطبض ًططیِ
ماده 16
هجوـ فوَهی فَق القبزُ:
هجوـ فوَهی فَق القبزُ ثب ضطایظ ظیط تطىیل ذَاّس ضس:
-1ثب زضذَاست اوثطیت افضبی ّیئت هسیطُ یب ثبظضس
-2ثب زضذَاست یه پٌجن افضبء زضغَضتی وِ ّیبت هسیطُ یب ثبظضس ؽطف هست  20ضٍظ ثِ زضذَاست افضبء
هجٌی ثط ثطگعاضی هجوـ فوَهی فول ًٌوبیس.
تجػطُ -1اوثطیت الظم جْت تطىیل هجوـ فوَهی فَق القبزُ ًَثت اٍل ّوبى ضطایظ هجوـ فوَهی فبزی
هی ثبضس ٍ زض ًَثت زٍم ثب حضَض ثیص اظ یه سَم افضبء وِ حك ضأی زاضًس تطىیل هی گطزز.

تجػطُ  -2تػویوبت هجوـ فوَهی فَق القبزُ ثب آضای زٍ سَم افضبی حبضط زض جلسِ هقتجط ذَاّس ثَز.
ماده 17
ٍؽبیف هجوـ فوَهی فَق القبزُ:
-1تػَیت تغییطات اسبسٌبهِ
-2ثطضسی ٍ تػَیت یب ضز اًحالل
-3تغییط زض هیعاى سطهبیِ
-4اًحالل لجل اظ هَفس
ّ-5طگًَِ تغییط زض هبّیت
ماده 18
هجبهـ فوَهی تَسظ ّیبت ضئیسِ ای هطوت اظ یه ضئیس،یه هٌطی ٍ زٍ ًبؽط ازاضُ هی ضًَس.
تجػطُ -1افضبی ّیبت ضئیسِ ثب افالم لجَلی ًبهعزی ذَز زض هجوـ فوَهی اًتربة ذَاٌّس ضس .زض جلسبتی
وِ ثِ هٌؾَض اًتربة افضبی ّیبت ّیبت هسیطُ ٍ ثبظضسیي ثطگعاض هی ضَز ،افضبی ّیبت ضئیسِ هجوـ ًجبیس
اظ ثیي ًبهعز ّبی ّیبت هسیطُ ٍ ثبظضسبى ثبضٌس.
تجػطُ -2ضئیس ّیبت هسیطُ ،ضئیس ّیبت ضئیسِ هجوـ فوَهی ذَاّس ثَز هگط ایٌىِ هَضَؿ فعل یب اًتربة
ّیأت هسیطُ زض زستَض وبض هجوـ فوَهی ثبضس.
تجػطُ -3هجبهـ فوَهی فبزی ،فبزی ثِ عَض فَق القبزُ ٍ هجوـ فوَهی فَق القبزُ ،ثب ًؾبضت هطجـ
غبزضوٌٌسُ پطٍاًِ فقبلیت ٍ زاًطگبُ فلَم پعضىی شیطثظ ثطگعاض هی ضَز.
ماده 19
ضطایظ فضَیت
فضَیت زض هَسسِ ثط زٍ ًَؿ است:
افضبی اغلی ضبهل افطازی است وِ ثرص لبثل تَجْی اظ هٌبثـ هبلی ٍ تجْیعاتی هَسسِ ضا تبهیي ًوبیٌس ٍ
ثِ غَضت زاٍعلجبًِ زض تبهیي هٌبثـ هبلی یب اجطای اّساف هَسسِ هطبضوت هی ًوبیٌس .افضبی اغلی زاضای
حك ضأی ٍ حك ًبهعزی ّیأت هسیطُ ٍ ثبظضسی ّستٌس ٍ حك فضَیت پطزاذت هی وٌٌس.

افضبی افتربضی ضبهل سبیط افطازی ّستٌس وِ فاللوٌس ثِ حوبیت اظ هؤسسِ هی ثبضٌس .افضبی افتربضی
فبلس حك ضای ٍ فبلس حك ًبهعزی ّیأت هسیطُ ٍ ثبظضسی ّستٌس.
فْطست افضبی اغلی هَسسِ ثِ غَضت سبلیبًِ تَسظ ّیأت هسیطُ تْیِ ٍ ثِ تبییس ثبظضسیي ذَاّس ضسیس.
ماده 20
ّیأت هسیطُ
هؤسسِ زاضای ّیبت هسیطُ ای هطوت اظ ً 5فط فضَ اغلی ٍ ً 2فط فضَ فلی الجسل ذَاّس ثَز ٍ یه پٌجن
افضبی ّیأت هسیطُ ثبیس اظ غالحیت ترػػی ثطذَضزاض ثبضٌس.احطاظ غالحیت ترػػی تَسظ زاًطگبُ فلَم
پعضىی شیطثظ ثِ فٌَاى زستگبُ ترػػی هؤسسِ غَضت هی پصیطز

؛ ّوچٌیي ًساضتي سبثمِ ویفطی ٍ

هحطٍهیت اظ حمَق اجتوبفی ضطط الظم ثطای تػسی ّیئت هسیطُ هی ثبضس.
تجػطُ -1جلسبت ّیأت هسیطُ ثب حضَض ثیص اظ ًػف ثقالٍُ یه افضبی اغلی ّیأت هسیطُ ضسویت یبفتِ ٍ
تػویوبت هترصُ ثب اوثطیت آضاء حبضطیي هقتجط ذَاّس ثَز.
تجػطُ -2ضطوت افضبی ّیبت هسیطُ زض جلسبت ضطٍضیست ٍ غیجت ّطیه اظ افضبء ثسٍى فصض هَجِ ٍ ثسٍى
اعالؿ لجلی تب  3جلسِ هتَالی یب  5جلسِ هتٌبٍة زض عَل سبل زض حىن استقفبی فضَ غبیت ذَاّس ثَز.
تجػطُ -3زفَت اظ افضبی ّیبت هسیطُ هی ثبیست حسالل  7ضٍظ لجل اظ تطىیل جلسِ ثِ غَضت لبًًَی اًجبم
پصیطز.
ماده 21
زض غَضت استقفب یب فَت یب سلت ضطایظ اظ ّطیه اظ افضبی ّیبت هسیطُ یب ثبظضسیي ،فضَ فلی الجسل ثطای
هست ثبلی هبًسُ ّیبت هسیطُ یب ثبظضسی جبیگعیي فضَ اغلی ذَاّس ضس ٍ اًجبم ٍؽبیف عجك هفبز اسبسٌبهِ
ضا ثطفْسُ ذَاّس زاضت.
زض غَضتیىِ تقساز افضبی ّیأت هسیطُ یب ثبظضسیي ثِ ّط زلیل ووتط اظ تقساز اغلی ضَز ٍ ٍضٍز افضبء فلی
الجسل ًیع هَجت تىویل آى ًطَز اًتربثبت هجسز هجوـ فوَهی حست هَضز ثِ غَضت فبزی یب ثِ غَضت
فَق القبزُ جْت تطهین افضبء ثطگعاض ذَاّس ضس.
ماده 22
ّیأت هسیطُ فالٍُ ثط جلسبت هطتت وِ حسالل هبّی یىجبض تطىیل هی ضَز ثٌب ثِ ضطٍضت ثب زفَت وتجی یب
تلفٌی ضئیس یب ًبیت ضئیس ّیبت هسیطُ ،تطىیل جلسِ فَق القبزُ ذَاّس زاز.

تجػطًُ -حَُ تطىیل جلسبت فبزی ٍ فَق القبزُ ّیأت هسیطُ  ،ثِ هَجت آییي ًبهِ زاذلی است وِ ثِ
تػَیت ّیأت هسیطُ ذَاّس ضسیس.
ماده 23
افضبی ّیأت هسیطُ ثقس اظ اًتربة زض اٍلیي جلسِ اظ ثیي ذَز یه ًفط ضئیس ،یه ًفط ًبیت ضئیس ٍ یه ًفط
ذعاًِ زاض اًتربة ذَاٌّس ًوَز  .حسٍز اذتیبضات آًْب ضا اسبسٌبهِ یب آئیي ًبهِ ای وِ ثِ تػَیت هجوـ
فوَهی افضبء ذَاّس ضسیس هطرع هی ًوبیس.
تجػطُ ّ -1یأت هسیطُ هَؽف است پس اظ تقییي سوت ّب ،حساوثط تب یه ّفتِ اظ ثیي ذَز یب ذبضج یه
ًفط ضا ثِ سوت هسیط فبهل اًتربة ًوَزُ ٍ حسٍز اذتیبضات ٍ هست تػسی ٍ حك العحوِ اٍ ضا تقییي وٌس.
تجػطُ -2هسیطفبهل ًوی تَاًس زض فیي حبل ضئیس ّیأت هسیطُ ثبضس هگط ثب تػَیت سِ چْبضم افضبی
هجوـ فوَهی
تجػطُ ّ-3یأت هسیطُ زض ّط هَلـ هی تَاًس افطاز فَق الصوط ضا اظ سوت ّبی هصوَض فعل وٌس.
تجػطُ ّ-4یأت هسیطُ زض غَضت لعٍم هی تَاًس سوت ّبی زیگطی ثطای سبیط افضبی ّیأت هسیطُ تقطیف
ًوبیس.
تجػطُ ّ -5یأت هسیطُ یه ًفط ضا ثِ فٌَاى زثیط هٌػَة هی وٌس ٍ ضطح ٍؽبیف زثیط تَسظ ّیأت هسیطُ
تقییي هی ضَز.
زثیط هی تَاًس فطزی ذبضح اظ ّیأت هسیطُ ثبضس ٍ زض ذیطیِ ّبی ثیوبضستبًی زثیطی ثِ فْسُ هسزوبض
ثیوبضستبى است ٍ ٍؽبیفص تَسظ ّیئت هسیطُ تقییي هی ضَز.
تجػطُ -6غالحیت ترػػی هسیطفبهل ٍ زثیط ثبیس ثِ تبییس ضئیس ٍلت ثیوبضستبى ثطسس.

ماده 24
ّیأت هسیطُ ثطای هست  2سبل اًتربة ذَاٌّس ضس .اًتربة هجسز افضبء ّیأت هسیطُ ثطای زٍضُ ّبی ثقسی
ثالهبًـ است.
ماده 25
ّیأت هسیطُ ًوبیٌسُ لبًًَی هَسسِ ثَزُ ٍ ٍؽبیف ٍ اذتیبضات آى زض چبضچَة اسبسٌبهِ ثِ ضطح شیل
هی ثبضس:

حفؼ ٍ حطاست اهَال هٌمَل ٍ غیط هٌمَل ،ضسیسگی ثِ حسبة ّب ،پطزاذت زیَى ٍ ٍغَل هغبلجبت ،اجطای
هػَثبت هجبهـ فوَهی ،افتتبح حسبة زض ثبًه ّب عی اًجبم تططیفبت لبًًَی ،تقمیت جطیبًبت لضبیی ،ازاضی
ٍ ثجتی زض ولیِ هطاحل لبًًَی زض هحبون،تقییي حىن ٍ تقییي ٍویل ٍ فعل آى ،لغـ ٍ فػل زفبٍی اظ عطیك
سبظش(هػبلحِ) ٍ زض غَضت التضبء تفَیض ٍ ٍاگصاضی توبم یب لسوتی اظ اذتیبضات ذَز ثِ ّط ضرع زیگط
افن اظ حمَلی یب حمیمی ثب حك تَویل ٍ سبیط ٍؽبیفی وِ ثط اسبس اسبسٌبهِ ثِ ّیبت هسیطُ ٍاگصاض گطزیسُ ،
ثِ عَض ولی ّیبت هسیطُ هی تَاًس ّط السام ٍ هقبهلِ ای ضا وِ ضطٍضی ثساًس زض هَضز ًمل ٍ اًتمبل اهَال
هٌمَل وِ هستلعم تػَیت هجوـ فوَهی هی ثبضس پس اظ تػَیت هجوـ فوَهی ثِ ًبم هؤسسِ اًجبم زّس.
ّوچٌیي ّیأت هسیطُ هَؽف است زٍ هبُ لجل اظ پبیبى تػسی ذَز ،اظ هجوـ فوَهی فبزی ثِ هٌؾَض
اًتربثبت ّیأت هسیطُ ٍ ثبظضس جسیس زفَت ًوبیسّ .یأت هسیطُ لجل اظ زضج آگْی زض ضٍظًبهِ وثیطاالًتطبض
ثبیس زستَض وبض هجوـ فوَهی ،ظهبى ٍ هىبى ثطگعاضی ٍ فْطست اسبهی افضبء ضا ثِ تبییس هطجـ غسٍض پطٍاًِ
ثطسبًس ٍ حسالل یه هبُ لجل اظ پبیبى تػسی ذَز ًتیجِ اًتربثبت ضا ثِ هطجـ غسٍض پطٍاًِ فقبلیت افالم
ًوبیس.
تجػطُ -1جع زضثبضُ هَضَفبتی وِ ثِ هَجت هفبز ایي اسبسٌبهِ اذص تػوین ٍ السام زضثبضُ آى ّب زض
غالحیت ذبظ هجوـ فوَهی افضبء استّ ،یأت هسیطُ ولیِ اذتیبضات الظم ثطای ازاضُ اهَض هططٍط ثِ
ضفبیت حسٍز اّساف ٍ اسبسٌبهِ ضا زاضا هی ثبضس.
تجػطُ ّ-2یأت هسیطُ پس اظ تػَیت هی تَاًس زض اًجبم هقبهالت ٍ یب پطزاذت ّعیٌِ ّبی جبضی هؤسسِ تب
هجلغ  500/000/000ضیبل ثسٍى تػَیت هجوـ فوَهی ضاسأ السام ًوبیس.
ماده 26
هؤسسِ زاضای یه ًفط ثبظضس اغلی ٍ یه ًفط ثبظضس فلی الجسل هی ثبضس وِ زض هجوـ فوَهی فبزی ثب ضأی
وتجی ٍ ثطای هست یه سبل اًتربة هی گطزًس.اًتربة هجسز ثبظضسبى ثالهبًـ است .ثبظضس هی تَاًس اظ ثیي
هؤسسبت حسبثطسی اًتربة ضَز.
ماده 27
اضربظ شیل ًوی تَاًٌس ثِ فٌَاى ثبظضس اًتربة ضًَس:
-1وسبًی وِ ثِ فلت اضتىبة جطم ٍ ثِ هَجت حىن لغقی زازگبُ اظ حمَق اجتوبفی وال ٍ یب ثقضب هحطٍم
ضسُ ثبضٌس.
-2هسیطاى هؤسسِ
-3الطثبی سججی ٍ ًسجی هسیطاى ٍ زثیطول تب زضجِ سَم اظ عجمِ اٍل ٍ زٍم

ّ-4وسط اضربظ هصوَض زض ثٌس ۲
ماده 28
ٍؽبیف ثبظضس ثِ ضطح شیل است:
-1ثطضسی ولیِ اسٌبز ٍ اٍضاق هبلی ٍ تْیِ گعاضش ثطای هجوـ فوَهی
-2هغبلقِ گعاضش سبالًِ ّیأت هسیطُ افن اظ هبلی ٍ غیطهبلی ٍ تْیِ گعاضش فولىطز ثطای اعالؿ هجوـ
فوَهی
-3گعاضش ّطگًَِ ترلف ّیبت هسیطُ اظ هفبز اسبسٌبهِ ثِ هجوـ فوَهی
-4اؽْبض ًؾط وتجی زضثبضُ غحت غَضت زاضایی،فولىطز ٍ هغبلت ٍ اعالفبتی وِ ّیبت هسیطُ ٍ هسیطاى زض
اذتیبض هجوـ فوَهی گصاضتِ اًس
-5سبیط ٍؽبیفی وِ اسبسٌبهِ ٍ لَاًیي ٍ همطضات هَضَفِ ثِ فْسُ ثبظضس لطاض زازُ است
تجػطُ-ثبظضس هی تَاًس ثسٍى زاضتي حك ضأی زض جلسبت ّیبت هسیطُ ضطوت ًوبیس.
ماده 29
ثبظضس هی تَاًس ّط ظهبى ّطگًَِ ضسیسگی ٍ ثبظضسی ضا زض هَضز فولیبت هؤسسِ اًجبم زازُ ٍ اسٌبز ٍ هساضن
ٍ اعالفبت هطثَعِ ضا هغبلجِ وطزُ ٍ هَضز ضسیسگی لطاض زّس ٍ زض غَضت لعٍم تمبضبی تطىیل جلسِ فَق
القبزُ هجوـ فوَهی ضا ثٌوبیس .زض ایي ضاستب ثبظضس هَؽف است فولىطز هَسسِ ضا ثِ غَضت هبّیبًِ هَضز
ثطضسی لطاض زازُ ٍ اظ حسي اجطای همطضات ،حػَل اعویٌبى ًوبیس.
ّیأت هسیطُ  ،هسیط فبهل یب زثیط هؤسسِ هَؽف ّستٌس اسٌبز ٍ هساضن هطثَط ثِ تقساز ثیوبضاى ٍ ذسهبت
اضائِ ضسُ ثِ آى ّب ٍ اسٌبز هطثَط ثِ زضآهس ٍ ّعیٌِ ّبی اًجبم ضسُ ضا جْت ثطضسی زض اذتیبض ثبظضس لطاض
زٌّس.
ماده 30
ّیأت هسیطُ ٍ ثبظضسبى تب ظهبًی وِ جبًطیي آى ّب اظ سَی هجوـ فوَهی اًتربة ًطسُ اًس زض هسئَلیت
ذَز ثبلی ذَاٌّس ثَز.

ماده 31
هسیط فبهل:
هسیط فبهل وِ تَسظ ّیأت هسیطُ اًتربة هی ضَز  ،ثبالتطیي همبم اجطایی هؤسسِ است ٍ زض حسٍز
اذتیبضاتی وِ اظ عطف ّیأت هسیطُ ٍ اسبسٌبهِ ثِ ٍی تفَیض هی گطزز ًوبیٌسُ هحسَة ضسُ ٍ اظ عطف
هؤسسِ حك اهضبء زاضز.
هسیط فبهل ثبیس زاضای ترػػی هطتجظ ثب هَضَؿ فقبلیت هَسسِ ثبضس.
تجػطُ  -1فعل هسیط فبهل اظ اذتیبضات ّیأت هسیطُ هی ثبضس وِ ثبیس هستسل ٍ هسلل ثبضس.
تجػطُ  -2زٍضُ تػسی هسیطفبهل اظ هست هسئَلیت ّیأت هسیطُ ثیطتط ًرَاّس ثَز ٍ اًتربة هجسز ٍی
عجك همطضات ایي اسبسٌبهِ ثالهبًـ هی ثبضس .هسیط فبهل ثطای هست زٍ سبل اًتربة هی ضَز ٍ زض غَضت
اًمضبء هست تػسی هَؽف است تب تقییي جبًطیيٍ ،ؽبیف هحَلِ ضا اًجبم زّس.
تجػطُ -3ولیِ اسٌبز ٍ اٍضاق ثْبزاض ٍ تقْسآٍض ثب اهضبی هسیط فبهل ٍ ذعاًِ زاض ٍ زض غیبة ذعاًِ زاض ثب اهضبی
ضئیس ّیبت هسیطُ ٍ ثب هْط هؤسسِ هقتجط ذَاّس ثَز.
ماده 32
هسیطفبهل هجطی هػَثبت هجوـ فوَهی ٍ ّیأت هسیطُ ثَزُ ٍ زاضای اذتیبضات ٍ هسئَلیت ّبی شیل
هی ثبضس:
ً-1وبیٌسُ ی لبًًَی زض هطاجـ ضسویًْ ،بز ّب ٍ زض ثطاثط اضربظ حمیمی ٍ حمَلی
 -2استرسام ٍ فعل ٍ ًػت وبضوٌبى زض حسٍز ضَاثظ ٍ هػَثبت ٍ ثب تػَیت ّیأت هسیطُ
ً-3گْساضی زاضایی ،اهَال ،حسبة ّب ،اسٌبز ٍ زفبتط هؤسسِ
 -4افوبل اذتیبضاتی وِ ثِ غَضت هَضزی یب همغقی اظ جبًت ّیأت هسیطُ ثِ ٍی تفَیض ضسُ ثبضس.
-5اضائِ پیطٌْبز ّبی الظم زض ظهیٌِ گستطش ،ثْجَز ٍ ّوبٌّگی زض فقبلیت ّبی هؤسسِ ثِ ّیأت هسیطُ
جْت اضائِ ثِ هجوـ فوَهی
-6تْیِ پیص ًَیس تطاظًبهِ،ثَزجِ،ذظ هطی ٍ گعاضش سبلیبًِ جْت ثطضسی ّیأت هسیطُ ٍ اضسبل ثِ هجوـ
فوَهی
-7تْیِ پیص ًَیس آئیي ًبهِ ّبی هَضز لعٍم جْت عطح ٍ تػوین گیطی زض ّیأت هسیطُ
ً-8ؾبضت ٍ ایجبز ّوبٌّگی زض فقبلیت ضقتً ،وبیٌسگی ّب ٍ زفبتط پس اظ عی هطاحل لبًًَی

 -9پیطٌْبز ثطگعاضی جلسِ هجوـ فوَهی فَق القبزُ ثب شوط فلل هَجِ ثطای تػَیت ثِ ّیأت هسیطُ
-10اًجبم سبیط ٍؽبیف ٍ اذتیبضاتی ن عجك اسبسٌبهِ ٍ لَاًیي ٍ همطات هطثَعِ ثِ هسیطفبهل هحَل ضَز.
ماده 33
حمَق ٍ هعایبی هسیطفبهل ثِ ٍسیلِ ّیبت هسیطُ تقییي هی ضَز.
زض غَضتی وِ هسیطفبهل اظ افضبی ّیأت هسیطُ ًجبضس ثسٍى زاضتي حك ضأی هی تَاًس زض جلسبت ّیأت
هسیطُ ضطوت ًوبیس.
فصل سوم-بودجه و مواد متفرقه
ماده 34
ثَزجِ هؤسسِ ثِ ضیَُ ّبی شیل تبهیي هی ضَز:
الف-حك فضَیت ٍ ووه افضبی هؤسسِ
ةٍ-لف ٍ حجس
حٍ-جَُ حبغل اظ فقبلیت ّبی اًجبم ضسُ زض چبضچَة هَضَؿ فقبلیت ،اّساف ٍ اسبسٌبهِ سبظهبى ٍ ایي
آئیي ًبهِ
تّ-سیِ ،افبًِ ٍ ّجِ اضربظ حمیمی ٍ حمَلی افن اظ زاذلی ،ذبضجی ،زٍلتی ٍ غیط زٍلتی
ولیِ ووه ّبی ًمسی هی ثبیست اظ عطیك ٍاضیع حسبة ثبًىی هؤسسِ اًجبم ضَز ٍ ووه ّبی ًمسی ًیع
ثالفبغلِ ثِ حسبة ثبًىی ٍاضیع ذَاّس ضس.
زض ذػَظ اهَال غیط هٌمَل وِ ثِ هؤسسِ اّسا ضسُ استّ ،یأت هسیطُ هَؽف است سٌس هبلىیت ثِ ًبم
هؤسسِ تٌؾین وٌس.
ماده 35
هؤسسِ هىلف است زضآهس ٍ ّعیٌِ ّب ضا زض زفبتط لبًًَی ثجت ٍ ضطح ثیالى آى ضا ّوطاُ ثب گعاضش فولىطز
اجطایی حساوثط تب زٍ هبُ پس اظ پبیبى ّط سبل هبلی ثِ هطجـ غسٍض پطٍاًِ اضائِ ًوبیس .چٌبًچِ هطجـ هصوَض
زض عَل سبل حست هَضز زضذَاست گعاضش هبلی یب اجطایی ًوبیس هؤسسِ هَؽف ثِ اضائِ آى است.
تجػطُ ّ -1یبت هسیطُ هىلف است ًسجت ثِ افتتبح حسبة ثبًىی زض یىی اظ ثبًه ّبی ضسوی السام ًوَزُ ٍ
ولیِ زضآهسّبی حبغلِ سبالًِ ضا هغبثك اسبسٌبهِ غطف اّساف ٍ ٍؽبیف ًوبیس ٍ ٍجَُ هبظاز ثط ّعیٌِ ضا زض
ّوبى حسبة ًگْساضی وٌس.

تجػطُ -2سبل هبلی هؤسسِ هٌغجك ثب سبل ضوسی ثَزُ ٍ ّوَاضُ ثِ پبیبى اسفٌس ذتن هی ضَز ثِ استثٌبء
سبل هبلی اٍل وِ اظ ثسٍ تبسیس لغبیت اسفٌس هبُ ّوبى سبل ذَاّس ثَز.ولیِ هساضن پطًٍسُ ّب ٍ هىبتجبت زض
زفتط هطوعی هؤسسِ ًگْساضی هی ضَز.
تجػطُ -3هؤسسبى ٍ ٍاثستگبى عجمِ اٍل ٍ زٍم آًبى ٍ ّوچٌیي ّیأت اهٌبء ٍ هسیطاى هؤسسِ حك هقبهلِ ثب
هؤسسِ ضا ًساضًس.
تجػطُ -4هىبتجبت ضسوی هؤسسِ ثب اهضبی هسیط فبهل غَضت هی پصیطز.
تجػطُ -5هػَثبت ٍ غَضتجلسبت ّیبت هسیطُ زض زفبتط هرػَغی ثِ تطتیت تبضید،ثجت ٍ اهضبی افضبی
شیطثظ ذَاّس ضسیس.
ماده 36
ّیأت هسیطُ هىلف است ّطگًَِ تغییط یب اغالح اسبسٌبهِ ضا ثِ هطجـ غبزضوٌٌسُ پطٍاًِ فقبلیت افالم ًوبیس ٍ
زض غَضت هَافمت هطجـ غسٍض پطٍاًِ ثِ تػَیت هجوـ فوَهی ضسبًسُ ٍ ًتیجِ آى ضا ثطای اًجبم تططیفبت
ازاضی ثجت ،ثِ هطجـ غسٍض پطٍاًِ افالم ًوبیس.
ماده 37
ّیأت هسیطُ هىلف است تغییطات ًطبًی افن اظ هحل ،ضوبضُ ّبی توبس ٍ پست الىتطًٍیىی ٍ زیگط هَضاز
هطبثِ ضا ثِ هطجـ غسٍض پطٍاًِ فقبلیت افالم ًوبیس.
ماده 38
هؤسسِ زاضای سطثطي،هْط ٍ آضم هرػَظ ذَاّس ثَز وِ هتي آى ثب تػَیت ّیبت هسیطُ ٍ ثطاثط همطضات
تْیِ ذَاّس ضسّ .یأت هسیطُ هىلف است ثب تبئیس ضئیس ٍلت ثیوبضستبى ًوًَِ سطثطي،هْط ٍ آضم تْیِ ضسُ
ضا ثِ هطجـ غبزض وٌٌسُ پطٍاًِ فقبلیت اضسبل ًوبیس.
تجػطُّ-یأت هسیطُ زض حفؼ ٍ حطاست اظ هْط ٍ آضم هسئَلیت لبًًَی زاضز.
ماده 39
انحالل :زض غَضت اًحالل هَسسِ،هجوـ فوَهی فَق القبزُ حسالل ً 3فط ضا ثِ فٌَاى ّیأت تػفیِ اًتربة
ٍ ایي ّیأت هَؽف ذَاّس ثَز پس اظ ضسیسگی ثِ حسبة ّب ٍ تسَیِ ثسّی ّب ٍ ٍغَل هغبلجبت ثبلی هبًسُ
ٍ تقییي زاضایی هسلن افن اظ هٌمَل ٍ غیطهٌمَل زاضایی هؤسسِ ضا ثِ تػَیت هجوـ فوَهی فَق القبزُ
ثطسبًسّ .یأت هصوَض هَؽف است ًتیجِ ضا ثِ هطجـ غبزض وٌٌسُ پطٍاًِ فقبلیت اضائِ ًوبیس.

تجػطُ  -1هؤسسبى یب غبحجبى سطهبیِ حك ّیچگًَِ ثطزاضت ٍ یب ترػیع اظ هحل ووه ّب ٍ ّسایبی
زضیبفتی ًمسی ٍ غیط ًمسی ثِ هَسسِ ضا ًساضًس ٍ ثقس اظ اًحالل ،هجوـ فوَهی فَق القبزُ هَؽف است
زاضایی هؤسسِ ضا ثِ ثیوبضستبى هحل تطىیل ٍ یب زاًطگبُ فلَم پعضىی ٍاگصاض ًوبیس.
تجػطُ -2تػفیِ اهَض هطثَط ثِ هؤسسِ ثط عجك هفبز اسبسٌبهِ ٍ لَاًیي هَضَفِ غَضت ذَاّس پصیطفت.
تجػطُ ّ-3یأت تػفیِ اظ ثیي ذَز یه ًفط ضا ثِ فٌَاى هسیط تسَیِ اًتربة هی ًوبیس.
تجػطُ  -4هسیط تػفیِ هَؽف است یه ًسرِ اظ گعاضش تسَیِ ضا ثِ هطجـ غسٍض پطٍاًِ ٍ ثجت ضطوت ّب
اضائِ ًوبیس.
ماده 40
چٌبًچِ فقبلیت ّبی هٌسضج زض اّساف ایي اسبسٌبهِ ًیبظهٌس وست هجَظ ذبظ اظ سبیط زستگبُ ّبی زٍلتی
ثبضس ،هؤسسِ هَؽف است ًسجت ثِ وست هجَظ هَضز ًؾط السام ًوبیس.
ماده 41
ثِ هَاضزی وِ زض ایي اسبسٌبهِ پیص ثیٌی ًطسُ است ثط اسبس آئیي ًبهِ اجطایی تأسیس ٍ فقبلیت سبظهبى
ّبی هطزم ًْبز ٍ لبًَى تجبضت فول ذَاّس ضس.
ماده 42
ایي اسبسٌبهِ هطتول ثط  3فػل ٍ 42هبزُ ٍ  37تجػطُ زض ًطست هَضخ  / / /هجوـ فوَهی هؤسس ثِ
تػَیت ضسیس.

