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قانونن فعاليیت ااحزاابب وو جمعيیتها وو اانجمنهايي سيیاسي وو صنفي وو اانجمنهايي ااسالمي يیا ااقليیتهايي دديیني شناخته شدهه

 قانونن فعاليیت ااحزاابب وو جمعيیتها وو اانجمنهايي سيیاسي وو صنفي وو اانجمنهايي ااسالمي يیا ااقليیتهايي دديیني pdfفايیل 

30/7/1360 ـ 10676ررووززنامه ررسمي شماررهه 

16/7/1360 تارريیخ 57082شماررةة 

ووززااررتت كشورر :

ـفعوننـناـق ااــليیاـ ،ـحت ـجمعيیتهزاابب ـــ ـ ااـ وو ـنجمنها ــ ـ ووـساــسيیاييـ ااـــصنفي وو ـنجمنهي ــ ـ ااـ اايـیيـمالـسايي ـقليیتها ددــــ ددررـكدههـشهــختاــشنيــيینايي ـجلسه ةــ
ــمجل7/6/1360وررخخـم ااـشسـ ـتصيـمالـسورراايي ووـشبيـیوـ يیأـتهـبدهه ـيی ـنگهبوررااييـشدـ ـ ـ ررـ ـسيیانن ووـ ـشمهـماـنيـطدهه وررخخـم612اررةةـ

ررـقوـموررااييـش11/7/1360 ـجمهتـسايـیت ـ ااـ ااـمالـسورريي ـنخسهـبرااننيـیي ـ ووززـ وواايـیت اايـیرددـگلـصريي ااـبتـسدهه ـپيیهـبرااـجراايي تـسوـ
اابالغغ مي گردددد.

نخست ووززيیر ـ محمدررضا مهدوويي كني

قانونن فعاليیت ااحزاابب وو جمعيیتها وو اانجمنهايي سيیاسي وو صنفي وو اانجمنهايي ااسالمي يیا ااقليیتهايي دديیني شناخته شدهه

فصل ااوولل ـ تعارريیف

،ـحـ1اددههـم ــجمعيیزبب ـ ااـ ، ـنجمت ـ ،ـ ااـساــسيیاننـماززـسن وو آآــمثي ـنهالل ــتشكيیاـ ـ ااـتالـ ددااررااييـكتـسي ااـماــمنرااـمه وو ووـبهـماــسناـسه طـسوـتوددهه
ااـگكيـی ـشخرووهه ـحقيیقاصصـ ــ ـمعتقيـ ــ آآررـبدـ ـنهاـمه ووـ ـمشا ــمعيیيـساــسيیيـ ااـشســسيیأـتنـ وو ،ـهدهه ررـههـماـنرـبداافف وو آآننــفتا اـبيـتوررـصهـبارر

ااصولل ااددااررةة كشورر وو خط مشي كلي نظامم جمهورريي ااسالمي اايیراانن مربوطط باشد.

اا2اددههـم ـنجمـ ـ ،ـ ـجمعيین ـ ـ ااـ ، ـتحت ـصنفهيـیاددـ ـ ااـ وو ـمثي آآننـ ـتشكيیالل ـ ـ ااـتالـ ــسيیلوـبهـكتـسي ددااررـ ـكساننـگدـنه ـپيیشايـیبـ ـ ووـفرـحايـیهـ ـتجه اررتتـ
معيین تشكيیل شدهه ، ااهاددفف ، برنامه ها وو ررفتارر آآنن بگونه اايي ددرر جهت منافع خاصص مربوطط به آآنن صنف باشد.



اا3اددههـم ـنجمـ ـ ااـ ووااـهيـمالـسن آآـحر ، اادداارريي ،ـشوززـمد ـصنفي ـ ،ـ ـصنعتي ـ ـ ووـ ـكشايـیي ـتشكيیاووررززييـ ـ ـ ااـتالـ ااـكرـمتـسي اازز ـعضب اييـ
ـهمبــطلددااوو ووااـ آآننـههـكدـحانن ووــختاــشندفف ااـناـساــشنن ااـسدنن ـمعهـبرـمالمم، ووـ ـنهرووفف ااززـ ـمنكي ووــ ووــــتبليیر ــگستغ ااـ ااــنقرشش يـمالـسالبب

باشد.

اا4اددههـم ـنجمـ ـ ااـ ددـــقليین ااـضوـميــيینت ااـناـق13ـلصوعع ــتشكيیيـساـسونن ـ ااـتالـ ااـكرـمتـسي اازز ـعضب ددااووـ ـهمبــطلايي ااـ ددـــقليیانن هـكيــيینت
هدفف آآنن حل مشكالتت وو برررسي مسائل دديیني، فرهنگي، ااجتماعي وو ررفاهي وويیژهه آآنن ااقليیت باشد.

ـمنظـ5اددههـم ااززــ ـههرووـگهـــكليیورر ددررـكذـماييـ ـبعوااددـمورر ااـ ااـناـقنيـیديي ، ،ـحونن ـجمعيیتهزاابب ـــ ـ ااـ ـنجمنها، ــ ـ ااـ اايـیيـمالـسايي ـقليیتها ـ ـ ددــ يــيینايي
 قانونن ااساسي مي باشد.26شناخته شدهه موضوعع ااصل 

فصل ددوومم ـ حقوقق گرووهها

 اايین قانونن نگرددند.16ـ فعاليیت گرووهها آآززاادد ااست مشرووطط بر اايینكه مرتكب تخلفاتت مندررجج ددرر بندهايي ماددهه 6ماددهه 

ـتبص ـ ـكليیـ1رههـ ـههرووـگهــ ـظفنوـماـ ـ ـمنرااـمدـ ااـماـ ، ـسناـسه ،ـماـ ـهيیئتيـیوـهه ـ ررـ ـهبت ووـخرييـ ـتغيیيیودد ـ ـ ـبعرااتتـ آآـ ـنهديي ررااـ ووززااررتتـطاـبا العع
كشورر برسانند.

ـتبص ـ ررااـگرـبـ2رههـ ـهپيیمزاارريي ــ ااـباـهييـیاـ ووززااررتتـطا ـكشالعع ـحمدووننـبوررـ ددررـسلـ ــتشخيیهـبهـكيـتوررـصالحح ـ ــكميیسيیصـ ـ ـ 10اددههـموننـ
مخل به مباني ااسالمم نباشد وو نيیز تشكيیل ااجتماعاتت ددرر ميیادديین وو پارركهايي عمومي با كسب مجوزز اازز ووززااررتت كشوررآآززاادد ااست.

ااـــكليیـ7اددههـم ـعضه ــمنحلاووااككـساييـ ،ــ ـنهوـساـمرااـفه ،ـ ـكسا ددررـكيـناـ ـبهم22اـت1332رددااددـم28ةــصلاـفه ـ ررـب1357نـ ووززااررتت دههــسيیه
ـعضهـبايـیوو ــمجلتيـیوـ آآــملوررااييـشايـیاــسنسـ ددرر ااـمي ررژژـگدــننرددااـگد،ـندهه ووـباـسميـیانن ررـحق ووــخيیاــستزبب ـكسز ـنيیكاـ ااـجوـمهـبهــ ـحكب اممـ
ـههاـگدداادد ـطباـ اايـیوااززـمقـ ااززـمالـسن ـحقي ااـ ـجتموقق ـ ـمحيـعاـ ووـشرووممـ ااززـنـوشيـمايـیدهه ـسيیأـتقـحد ـجمعيیسـ ـ ـ ووـ ـسيیزببـحت ووـساـ ايـیي

شركت ددرر هيیئت ررهبريي آآنن محروومند.

ووززااررتتـبـ8اددههـم ـكشه ااـ ـختيیورر ـ ددااددههـ ررـبوددـشيـمارر اايـیـاعا ـنسبوننـناـقنيـیت ـ ـثبهـبتـ ـههرووـگتـ ووـ آآـبهـنرووااـپدووررـصا ـنهراايي ااـ دااممـقا
نمايید.

ـتقهـبوططـبرـمدةةـنرووـپـ9اددههـم ـطبهـكهـنرووااـپدووررـصاييـضاـ آآـ ـئيیق ااـماـننـ اايـیرااـجة ـتنظيیوننـناـقنيـیي ـ ـ ـكثدااـحوددـشيـممـ ـيیكمرففـظرـ ـ اههـ
ــسيیلوو ووززااررتتـ ـكشه ـكميیسيیهـبوررـ ـ ـ ـ ااـناـقنيـیاا10اددههـموننـ ووـلـاحونن ااززـپه ـتصس ـكميیسيیبيـیوـ ـ ـ ـ ـههرووـگةـنرووااـپررووزز10رففـظوننـ اـباـ

اامضاء ووززيیر كشورر صاددرر خوااهد شد.

ـبمنظـ10اددههـم ـ ـ ـجههـنرووااـپدووررـصوررـ ـمتقتـ ـ ـضيیاـ ووـ ـنظانن ـفعرـباررتتـ يیاـ ـل ـههرووـگتـ ااـ وو ـنجا ووـ ـمصفيـیـاظامم ااـحرـ ددرر وننـناـقنيـیه
كميیسيیوني بشرحح ززيیر ددرر ووززااررتت كشورر تشكيیل مي گردددد :

ـ نمايیندةة ددااددستانن كل كشورر 1

)1ـ نمايیندةة شورراايي عالي قضايیي (2

ـ نمايیندةة ووززااررتت كشورر 3

ددوو4 ـنمـ ـنتخاـبدههــيیناـ ــمجلاببــ ااـشسـ ااززـمالـسورراايي ددااووــبيیي ددااـكيـناـــطلبن اازز ــمجللـخه ووـ آآننـخايـیس ـمعهـباررجج ـيیكيـفرـ ااززـ ـنمي اننـگدــيیناـ
ــهفتكيـیاـترــكثدااـح ـقبهـ ااـ اازز ـنتخل ـ ــكتباتتـباـ ــكميیسيیهـباًـ ـ ـ ددااـ ـمعيــخلونن ،ــشناـبدههـشيـفرـ اايـیاررـتد ـنتخخ ـ طـسوـتلــقبررووزز15لـقدااـحاتتـباـ

ررئيیس مجلس ددرر جلسة علني ااعالمم خوااهد شد.

ـنگاززـبهـبهـجوـتاـبـ1 ااـناـقرييـ ـجمهيـساـسونن ـ ااـ ااـمالـسورريي ”يـیي ، ـقضيـلاـعوررااييـشراانن ”ررـبي”ـئاـ ـئيیه ـقضوههـقسـ ـئيیاـ ااـ ” الححـصه
گردديیدهه ااست.



ـتبص ـنمـ1رههــ ـيیناـ ـيیكمرففـظديـیاـبوررـكذـماننـگدـ ـ ااززـ ـتصخيـیاررـتاهه اايـیوـ ااـناـقنيـیب ـنتخونن ـ ووـ ووززااررتتـبابب ـكشه ـمعوررـ ووززـنوـشيـفرـ وو ريـید
كشورر حدااكثر تا ددهه ررووزز پس اازز آآنن موظف به تشكيیل ااووليین كميیسيیونن مي باشد.

ـ نمايیندگانن فوقق االذكر براايي مدتت ددوو سالل اانتخابب مي شوند.2تبصرهه 

ـتبص ـ ـكميیسيیـ3رههـ ـ ـ ـ ااززـنوااـتيـموننـ ـنمد ـيیناـ ـنهاـماززـسريـیـاساننـگدـ ااـ وو ـنظبـحـاصرااددـفا ـجهرـ ـمشتـ ددـ ـبعموتتـعاووررهه ـ آآوورردد.ـ ـجلسل اتتــ
ــكميیسيی ــ ـحضاـبوننـ ددووـ ااـسورر ـعضومم ررـ ــسميیاء ووــفتايـیتـ ـتصميیمه ــ ـ آآننـ ااـباتت ــمطلتيـیرــكثا ـمجمقـ ـ ااـ ـعضوعع ــكميیسيیاءـ ــ ـــمعتبوننـ دـهوااـخرـ

بودد.

ـ هزيینة كميیسيیونن اازز محل ااعتباررااتت ووززااررتت كشورر ( برنامة اامورر سيیاسي وو ااجتماعي ) تأميین مي گردددد.4تبصرهه 

ـ ااساسنامه وو مراامنامه گرووهها پس اازز صدوورر پروواانه بايید به هزيینة مؤسسيین ددرر ررووززنامة ررسمي چاپپ وو منتشر گردددد.11ماددهه 

ـكميیسيیـ12اددههـم ـ ـ ـ ددررـكذـموننـ ااـظوـم10اددههـمورر ررـهدههـنرووـپهـبتـسف ـسيیايي ررـبوـنهـبدههـ ـسيیت ـنميـگدـ ددرريـیاـ وو ـتيیكوررـصد ـ ااززـپهـ س
ااررااـباههـمهـسرففـظتـبوـندننــسيیرر ددـئدوونن ـليیه ااـ ـنظالممـعل ـننمرـ ـ ووززااررتتيـیاـ ـكشد ااـظوـموررـ ددررـنرووااـپتـسف ررااـشتـسوااـخة اددررـصدهه

كند.

ررـجرـمـ13اددههـم ـسيیع ـشكهـبيـگدـ ـههرووـگاتتيـیاـ ااززـ ـكميیسيیا ـ ـ ـ ـمح10اددههـموععـضوـموننـ ددااددـكاـ ـگستم ـ ررـبرييـ اايـیاـعا وننـناـق168ـلصت
ااساسي ميیباشد وو ررأأيي صاددررهه قطعي ااست.

ـههرووـگـ14اددههـم ـمتقاييـ ـ اايـیاـبهـنرووااـپيـضاـ ددرر ـسنـاسد ووـماـ ـمنرااـمه ـحترااـصوددـخةـماـ ااـ تاً ـل ررااـخزااممـ ـنسبودد ـ ااـناـقهـبتـ يـسـاسونن
جمهورريي ااسالمي اايیراانن بيیانن كنند.

ـــتغيیيیهـنوـگرـهـ15اددههـم ددررـ ررـــهيیئريي ،ــهبت ااـماــمنرااـمريي وو ـههرووـگهـماــسناـسه ــكميیسيیهـبديـیاـباـ ــ ووـعاا10اددههـموععـضوـموننـ طـسوـتالمم
آآنن مورردد ررسيیدگي قراارر گيیردد.

ـتبص ـ ـچنـ1رههـ ـنچاـ ـتغيیيیهـ ـ ـ ااـ ـمغبـجوـم15اددههـموععـضوـمدههـشالممـعرااتت اايـیاـ ـسناـسرتت ووـماـ ـمنرااـمايـیه ـبش14اددةةـماـبرووههـگةـماـ ايـیوددـ
 8بعضي اازز ااعضايي هيیئت ررهبريي مشمولل ماددهه 

) 1 پروواانة گرووهه رراا توقيیف خوااهد نمودد. (10گردددد كميیسيیونن ماددهه 

ـتبص ـيیكمدتتـمرففـظـ2رههــ ـ ااززـ اايـیاررـتاهه ووــقيیوـتالغغـبخ ااـبف ددررـعا آآنن ـيیكالنن ررووززـ اازز ااالـــكثيیاييـههـماـني ـنتشر ،ــ ةـنرووااـپهـكيـهرووـگارر
ااوو توقيیف شدهه ااست مي توااند بدااددگاهه شكايیت كند. ددااددگاهه ظرفف سه ماهه ررسيیدگي نموددهه ررأأيي قطعي صاددرر خوااهد نمودد.

ـههرووـگـ16اددههـم ااـضوـماييـ ددرريـیاـبوننـناـقنيـیوعع ـنشد اايـیرـ ، ـجتماتت ووـعاــ ـفعاتت ـليیتهاـ ددـــ ـيیگايي ااررـخرـ اازز ـتكودد ززـماببـ وددددااررييـخريـیواارردد
كنند :

االف ) ااررتكابب اافعالي كه بنقض ااستقاللل كشورر منجر شودد.

ااررـنرـهبب) ،ــتبوعع ااـلاددــمباطط ،ـعالـطة ووـناــتباتت ـضعوااـمي ـتخاررــسفاـبهـ ،ـههـناـ ـنما ـگيیهدــيیناـ ااررــ ، ـنهاـگا ددووـ ااــلتايي وو ـكشزااببـحي اييـهوررـ
خاررجي ددرر هر سطح وو به هر صوررتت كه به آآززاادديي، ااستقاللل ، ووحدتت ملي وو مصالح جمهورريي ااسالمي اايیراانن مضر باشد.

جج) ددرريیافت هرگونه كمك مالي وو تداارركاتي اازز بيیگانگانن .

دد) نقض آآززاادديیهايي مشرووعع دديیگراانن .

هـ ) اايیراادد تهمت ، اافترااء وو شايیعه پرااكني .

وو) نقض ووحدتت ملي وو ااررتكابب ااعمالي چونن طرحح رريیزيي براايي تجزيیه كشورر 

ااـبالششـتزز) ـيیجراايي ووـ ـتشادد اايـیدـ ااـبتــملوففــصفاننــميیالففــختد ـستفا ززــ اازز ـهنگرـفوععـــمتناييـههـــميیناددهه ووــ ووــهبذـمي وددـجوـمژااددييـني
ددرر جامعة اايیراانن .

حح) نقض موااززيین ااسالمي وو ااساسس جمهورريي ااسالمي .



طط) تبليیغاتت ضد ااسالمي وو پخش كتب وو نشريیاتت مضله .

يي) ااختفاء وو نگهداارريي وو حمل ااسلحه وو مهماتت غيیر مجازز .

ددرر17اددههـم ـتيیكوررـصـ ـفعهــ ـليیاـ ـتشكتـ ـ ـمنشرووههـگكيـیيـتالـ ـتخلفاءــ ــ ددررـكذـماتتـ ــكميیسيیدـشاـب16اددةةـمورر ــ ـحسرـبدـنوااـتيـموننـ وررددـمبـ
بتفصيیل ززيیر عمل نمايید :

) صحيیح باشد، ززيیراا سواابق مورردد ااشاررهه ددرر اايین ماددهه ذذكر شدهه ااست. 7ـ بنظر مي ررسد عددد (1

ـ تذكر كتبي 1

ـ ااخطارر2

ـ توقيیف پروواانه3

ـ تقاضايي اانحاللل اازز ددااددگاهه4

ـ بوددجة گرووهها بايید اازز طريیق مشرووعع وو قانوني تأميین وو به شكل مشرووعع وو قانوني صرفف گردددد.18ماددهه 

ـتبص ـ ددررآآـ ـ ووـمرهه ـيینزـهد ـههرووـگةـ ددااررـنرووااـپاييـ دديـیاـبه ددرر ـثبيـنوـناـقرـتاـفد ددررـشتـ وو ااـسرررـبرااييـبيـلاـماللـساننيـیاـپودد ددرر اررـــختيیي
 قراارر گيیردد.10كميیسيیونن ماددهه 

ـقضيـلاـعوررااييـشـ19اددههـم ااـظوـمييـیاـ ـيیكمرففـظتـسف ـ ااززـ ـتصخيـیاررـتاهه اايـیوـ اليـیب ـيیحن ــتشكيیهـ ـ ــمنصفتـــهيیئلـ ـمحهــ ددااددـكاـ ــگستم رييـ
 قانونن ااساسي تقديیم مجلس نمايید.74 ، قانونن ااساسي رراا تهيیه رراا ررعايیت ااصل 168موضوعع ااصل 

ـمشتموققـفوننـناـق ــ ووـمـوززددههـنرـبـلـ ـتبصهـنـاددهه ددررــ ـجلسـرهه ررووززــ ـشهمـــهفتهـــشنبـة ـيیكهاههـمورريـیرـ ـ ووـ ـسيیصزاارر ووــ ـشصسد ـ ـبتصتـ بيـیوــ
مجلس شورراايي ااسالمي ررسيیدهه ااست.

ررئيیس مجلس شورراايي ااسالمي ـ ااكبر هاشمي

 30/6/1360ـ10676ررووززنامة ررسمي شماررةة 

16/7/1360

30530شماررهه : 

9/4/1361تارريیخ : 

تصويیب نامه هيیئت ووززيیراانن

بسم ااهللا االرحمن االرحيیم



ووززااررتت كشورر

ـهيیئ ـ ووززـ ددرريـیت ـجلسراانن ـبن30/3/1361وررخخـمةــ ـپيیشنههـباـ ـ ـ ـ ـشماددـ ـكشووززااررتت31/1/1361وررخخـم43/4/2006اررةةـ آآـ ، ـئيیورر نـ
ااـماـن ـفعييـیرااـجه ـليیاـ ااـ ،ـحت ـجمعيیتهزاابب ـ ـ ـ ـ ااـ ، ـنجمنها ـ ـ ـ ووـساــسيیاييـ ـصنفي ااــ وو ـنجمنهي ـ ـ ـ ااـ ااـمالـسايي وو ـقليیتهي ـ ـ ددــ ـيینايي وننـناـقهـبوططـبرـميـ

 مجلس شورراايي ااسالمي رراا بشرحح ززيیر تصويیب نموددند.7/6/1360مصوبب 

فصل ااوولل ـ تشكيیل گرووهها

ـ ددرر اايین آآئيین نامه بجايي ااحزاابب ، ساززمانها وو جمعيیتها وو اانجمنهايي سيیاسي كلمة گرووهها يیا گرووهه بكارر برددهه مي شودد.1ماددهه 

ـ تأسيیس كنندگانن گرووهه ( هيیئت مؤسس ) ااشخاصص حقيیقي هستند كه دداارراايي شراايیط ززيیر ميیباشند :2ماددهه 

 قانونن ااحزاابب 7االف) ندااشتن سواابق سوء مندررجج ددرر ماددةة 

 سالل تمامم 25بب) ددااشتن حدااقل 

جج) االتزاامم به قانونن ااساسي جمهورريي ااسالمي اايیراانن 

دد) تابعيیت اايیراانن 

هـ ) ندااشتن سوء پيیشيینة كيیفريي وو عدمم محروويیت اازز حقوقق ااجتماعي 

 نفر مي باشد .3ـ حدااقل تعداادد ااعضايي هيیأتت مؤسس وو يیا ررهبريي 1تبصرهه 

ـمتقـ3اددههـم ـ ـتشكيیاننــضيیاـ ـ ـ اايـیاـبرووههـگلـ ددررـمنيـید رراا ـتهداارركك ووـ ـشهراانن ـنهاــسترـ ـمحدااررييـناـمرـفهـباـ ـتسليیلـ ــ ـنممـ ـيیناـ ررـ وو ددررــسيید تـفايـید
ددااررند :

 نسخه5االف) برگگ ددررخوااست طبق فرمم ووززااررتت كشورر ددرر 

 نسخه 5بب) برگگ مشخصاتت هيیئت ررهبريي وو ااجراايیي طبق فرمم ووززااررتت كشورر ددرر 

 نسخه 2جج) مراامنامه ، ااساسنامه وو آآئيین نامه اانضباطي ـ مالي گرووهه ددرر 

 برگگ 4دد) فتوكپي مصدقق شناسنامة ااعضايي هيیئت مؤسس ، ررهبريي وو ااجراايیي هر يیك ددرر 

هـ ) گوااهي عدمم سوء پيیشيینه براايي هر يیك اازز ااعضايي هيیئتهايي مؤسس ، ررهبريي وو ااجراايیي 

 شش قطعه6×4وو) عكس جديید تمامم ررخخ 

ـ هيیئت ررهبريي به مجموعة اافراادديي ااطالقق مي شودد كه تعيیيین خط مشي كلي گرووهه بعهدةة آآنها ميیباشد .1تبصرهه

هيیئت مؤسس به اافراادديي گفته مي شودد كه تأسيیس گرووهه بعهدهه آآنهاست . 

ـهيیئ ـ ااـ ـمجمهـبييـیرااـجت ـ ااـعوـ ااـفة ااـكوددـشيـمالققـطراادديي ـتصميیمرااييـجه ـ ـ ـ ـمتخاتتـ ـ ددررـ ـهيیئذهه ـ ررـ ـهبت ووـ ااـهاررـكريـیـاسريي ييـیرااـجايي
گرووهه رراا بعهدهه ددااررند.

ـ مراامنامه گرووهه بايید مبيین اايین نكاتت باشد : 2تبصرهه 

آآررـلاا ـنهاـمف) ،ـ ــنسبشـــبيینوععـنا ااددـبتـ رريـیه ـسمانن ،ـ ـمسي ـهنگرـفلـئاـ ااــ ، ـقتصي ،ــ ااـساــسيیادديي ـجتمي، ،ـعاــ ـنظي ،ـماـ اادداارريي ، ـقضي ييـیاـ
وو نظامم قانونگذاارريي .

بب) هدفف اازز تشكيیل گرووهه .



جج) خط مشي كه براايي ررسيیدنن به هدفف اانتخابب مي شودد.

ـ ااساسنامه بايید حاوويي اايین نكاتت باشد :3تبصرهه 

االف) نوعع تشكيیالتت 

بب) اارركانن تشكيیالتت وو تعريیف وو شرحح ووظايیف وو نحوةة فعاليیت وو حدوودد ااختيیاررااتت وو مسئوليیت هر رركن.

جج) نحوةة تصويیب مراامنامه وو ااساسنامه وو تغيیيیر يیا تجديید نظر ددرر آآنها 

دد) نحوةة تصويیب آآئيین نامه هايي ااجراايیي وو ددستورر االعملها 

هـ ) نحوةة تعيیيین هيیئت ررهبريي وو مسئوليین ااجراايیي 

وو) منابع مالي 

زز) شراايیط عضويیت 

حح) نحوةة اانحاللل 

 ميیباشد.10ـ تشخيیص صالحيیت مسئوليین اارركانن بعهدةة كميیسيیونن ماددهه 4تبصرهه 

ــتشكيیاييـضاــتقـ4اددههـم ـ ددـ ددررـعرـفرـتاـفل ـشهرـهي ـمحدااررييـناـمرـفهـبديـیاـباننــسترـ ـــتسليیلـ ددررـبدااررييـناـمرـفودد.ـشمـ ـنظا ـمسنــفترـگرـ لـئاـ
ـمنيیتاا ـ ـ ،ـ ـسيیي ااـساـ وو ـجتمي ـ ـنسبيـعاـ ـ ددررـبتـ ووااـسوااـخه ااــصلت ـظهه ـنظاررـ ـنميـمرـ وويـیاـ ـنتيیجد ـ ـ ررااـ ااـبه ـسته ااررـناـ ااـسداارريي وو ـستالل دااررـناـ

ضمن ااظهارر نظر صريیح مرااتب رراا جهت ااتخاذذ تصميیم به ووززااررتت كشورر ااعالمم مي كند .

ـ محل اانبارر ، چاپخانه ، تشكيیل كالسس وو نمايیشگاهها وو كتابخانه ها وو نظايیر آآنن مشمولل ماددهه فوقق مي گردددد. 1تبصرهه 

ـتبص ـ ـههرووـگـ2رههـ ـبجاـ ـمحلهزـ ـ ـ ددررـكذـماييـ ـتبصوو4اددههـمورر ـ ددررـخرـتاـفدد4اددههـم1رةةـ ، ددـجودد ـيیگايي ااـبرـ ااـطدوونن وو اززةةـجالعع
ووززااررتت كشورر حق فعاليیت ندااررند ددرر صوررتت مشاهدهه تحت تعقيیب قانوني قراارر مي گيیرند.

ـــتغيیيیهـنوـگرـهـ5اددههـم ااـ ددرر ووـماــسناـسر الاايـیاـبهـماــمنرااـمه ـــيیكهفتلـقد ـ ااــقبهـ اازز ـيینكل ااـقوـمهـبهــ ااززـشهــشتذااـگرااءـجع دااررييـناـمرـفقيـیرـطودد
مربوطط باطالعع ووززااررتت كشورر برسد.

ـتبص اا1رههــ ووـماــسناـسـ ووـماــمنرااـمه ـــتغيیيیه آآننـ ااززـپرااتت ــكميیسيیدــيیيیأـتس ــ ررووززيـیاـبرووههـگةــيینزـهاـب10اددههـموننـ ددرر ررـماـند ـسمة ـكشيـ وررـ
جمهورريي ااسالمي چاپپ شودد.

ـتبص اا2رههــ ووـماــسناـسـ ـــتغيیيیهـماــمنرااـمه ااززـپهــفتايـیرـ ررووززـچس ددرر ررـماـناپپ ـسمة ـكشيـ ـجمهوررـ ـ ااـ ااـمالـسورريي رريـیي ــسميیراانن ووــفتايـیتـ ه
قابل ااجراا مي باشد .

ـــتغيیيیهـنوـگرـهـ6اددههـم ددررـ ررـــهيیئر ووــهبت ااـكريي ررـماـنيـطاًـــكتبديـیاـبييـیرااـجاددرر ـسمة ووـ ـممهي ـ ـمههـبوررـ ــهفتكيـیرففـظرووههـگرـ هـبهـ
فرمانداارريي محل ااطالعع ددااددهه شودد.

ـتبص ـ ااـ ـ ـعضرهه ـهيیاييـ ررـ ـهبأتت اايـیرييـ ددـبديـیاـبديـیـدجييـیرااـجا ددرر ددااـسا ـشتت ـمعنـ ررـماـنيـفرـ ـسمة ااززـ ـشخصـهطوـبرـمرووههـگي ـ ددررـ اً
فرمانداارريي محل حضورر يیافته وو برگگ مشخصاتت مربوطط به خودد رراا تكميیل نمايیند.

الززممـتاـمدــمقاييـهاررـكهـــكليیـ7اددههـم ــتصميیرااييـبي ـ ــكميیسيیرييــگيیمـ ــ ،ـضاــتقتـفايـی(ددرر10اددههـموننـ ــتكميیا ـ ـمهرـفلـ ،ـطوـبرـماييـ ــــتحقيیقه اتتـ
الززمم وو نظايیر آآنن ) بعهدةة ووززااررتت كشورر ميیباشد.

ااززـپـ8اددههـم ـــتسليیس ددررـكذـمدااررككـمهـــكليیمـ ـمتقطـسوـتوننـناـقورر ووززااررتتـضاــ ، ـكشي ـيیكمدتتـمرففـظوررـ ـ ـتحقيیقاههـ ــ ـ الززممـ وننـمرااــپيیاتت
ووـسؤـمأتتــهيی ــمسئريـیاـسس ااــليیوـ رراا ـنجن ووـ ددااددهه ــتنظيیدههـنرووـپامم ررااـشمــ ــكميیسيیهـبدهه ــ ووـلاـحاا10اددههـموننـ ـشمه ررددـ ررااـطوـبرـمفيـیاررةة هـبه

متقاضي خوااهد دداادد.

 قانونن فعاليیت ااحزاابب10فصل ددوومم ـ كميیسيیونن ماددهه 



ـ محل تشكيیل جلساتت كميیسيیونن ددرر ووززااررتت كشورر مي باشد.9ماددهه 

 نفر اازز ااعضايي خودد ررسميیت پيیداا مي كند.4ـكميیسيیونن حدااقل با حضورر 10ماددهه 

)1ـ ووززيیر كشورر فردديي رراا به عنواانن ددبيیر كميیسيیونن اانتخابب مي نمايید.(11ماددهه 

اا1 ددررـمنيـیـ ـجلساددهه ووززــهيی7/9/1378ةـخوررـمةــ ـپيیشنههـباــبنرااننيـیأتت ــ ووززااررتتــ ـكشادد ااـ ااـشالححـصورر ،ـسدهه ااـــقبلنــمتت هـباددههـمنيـیي
شرحح ذذيیل ااست :

ـ ااعضايي كميیسيیونن ددرر ااووليین جلسه ررسمي اازز بيین خودد وو خاررجج اازز خودد يیك نفر رراا بعنواانن ددبيیر اانتخابب مي نمايید.11ماددهه 

تبصرهه ـ ااگر ددبيیر كميیسيیونن اازز بيین ااعضاء كميیسيیونن نباشد حق ررأأيي نداارردد.

ـ اافراادد مورردد نيیازز براايي ددبيیرخانه كميیسيیونن اازز طرفف ووززااررتت كشورر ددرر ااختيیارر كميیسيیونن قراارر ددااددهه مي شودد .12ماددهه 

تبصرهه ـ ااعتبارر الززمم براايي تأميین هزيینه هايي كميیسيیونن ددرر برنامه سيیاسي وو ااجتماعي بوددجه ووززااررتت كشورر منظورر مي گردددد.

ـ ااددااررةة جلساتت كميیسيیونن بعهدهه نمايیندةة ووززااررتت كشورر مي باشد. 13ماددهه 

ـ كليیه مكاتباتت وو يیا ددعوتنامه ها با اامضاء ددبيیر اانجامم مي گيیردد.14ماددهه 

ـ مسئوليیت برنامه رريیزيي وو تنظيیم جلساتت وو ددعوتت اازز سايیر ااعضايي كميیسيیونن بعهدةة ددبيیر كميیسيیونن مي باشد.15ماددهه 

ـ كميیسيیونن بمنظورر مشوررتت مي توااند اازز نمايیندگانن سايیر ددستگاهها وو اافراادد صاحب نظر ددعوتت بعمل آآوورردد.16ماددهه 

ـ كساني كه بمنظورر مشاووررهه ددعوتت مي شوند حق ررأأيي ندااررند.1تبصرهه 

دد17اددههـم ااززـعـ ـنهاـماززـسوتت ووـ اايـیا ـنظبـحـاصرااددـفا ـپيیشنههـبدـنوااـتيـمرـ ــ اايـیرـهاددــ اازز ـعضك ــكميیسيیاييـ ــ ووـ ددووــفقوااـمونن ددــنفت ـيیگر رـ
اازز ااعضاء صوررتت گيیردد.

 ررأأيي معتبر وو قابل ااجرااء خوااهد بودد.3ـ مصوباتت كميیسيیونن با حدااقل 18ماددهه 

اا19اددههـم ـتخـ ــتصميیاذذـ ـ ددررـ ووـصوررددـمم ـمتقهـنرووااـپدووررـصدممـعايـیدوورر ـ ــتشكيیاننــضيیاـ ـ ـبعهرووههـگلـ ـ ــكميیسيیدةةـ ـ ـ ااززـپهـكدـشاـبيـموننـ س
اارراائه پرووندةة كامل كه حاوويي نظريیةووززااررتت كشورر باشد اانجامم خوااهد شد.

ـ كميیسيیونن موظف ااست تارريیخ شرووعع ررسيیدگي به هر پرووندهه رراا به ووززااررتت كشورر وو متقاضي ااعالمم دداارردد.20ماددهه 

 ررسيیدگي به تخلفاتت گرووهها رراا خاررجج اازز نوبت قراارر مي ددهد.10ـ كميیسيیونن ماددهه 21ماددهه 

ـ توقيیف پروواانة گرووهه كتباً به گرووهه اابالغغ وو ددرر ررووززنامه هايي كثيیر ااالنتشارر آآگهي مي شودد.22ماددهه 

ـ كميیسيیـونن مكلـف ااست قبـل اازز طـرحح هر پروونـدهه نتيیجه ررسيیدگي به پرووندةة نوبت قبل رراا ااعالمم دداارردد.23ماددهه 

ررووششـنرـهـنيـیـدووـتـ24اددههـم ـنظايـیـاررـكوعع ددااـمـاــمنـاـ ووـلــخه ـــتغيیيیهـنوـگرـهي آآـ ددرر ـنهر ااـفوااـتاـباـ ــمطلتيـیرــكثق ااـ ـعضق ــكميیسيیاءـ ــ وننـ
مورردد تصويیب قراارر مي گيیردد.

اايـیرـهـ25اددههـم اازز ـعضك ـكميیسيیاءـ ـ ـ ـ ددررـ ـتيیكوررـصونن ـ ااـ ـستعفه ـ ـ ددـ ــمكلدـهاء ااـ ـتعيیيیاـتتـسف ـ ـ ـنشيیاـجنـ ـ ددررـ ـجلسن ـكميیسيیاتتــ ـ ـ ـ ـكموننـ يـفاـ
االسابق شركت كند.

ـيیكمرــكثدااـحـ26اددههـم ـ ااززــقباههـ ـتماـخل ددووررههـ ـنمة ااـگدــيیناـ ـعضي ــكميیسيیاءـ ــ ووززااررتتـ ، ـكشونن ررااـترااـموررـ ـجهب ـــتعيیيیتـ ـنمنـ ديـیدـجاننـگدــيیناـ
بمرااجع مربوطط ااعالمم مي كند .

ااززـپـ27اددههـم ـتصس آآيـیوـ ااـماـننــئيیب ،يـیرااـجة ــكميیسيیي ــ ااووـ ددرر ـجلسنــليیونن ررــ ـسمة ررووششـخيـ ووـكودد ـنظارر ددااـماــمناـ ررااـخيــخلة ــتنظيیودد مــ
وو تصويیب مي نمايید.



فصل سومم ـ ررااهپيیمايیي ها وو تشكيیل ااجتماعاتت ددرر ميیادديین وو پارركهايي عمومي

ــتشكيیرااييـبـ28اددههـم ـ ااـ ـجتمل ووـعاــ ــسخناتت ـنيیهرااـ ددررــ وويـیاددــميیا ـكهاررـپن ـعماييـ ااـناـق6اددههـمقــطبديـیاـبيـموـ ،ـحونن ـمجزاابب ااززـــكتبوززـ ي
ووززااررتت كشورر ددرريیافت شودد.

ـبمنظـ29اددههـم ـ ـ ااـ ـعمورر ـنظاللـ ـمقاررتتـ ددررـ ااـناـق10اددههـمررر ـههرووـگزااببـحونن ـظفنوـماـ ـ ااـنوـگرـهدـ ـجتمه ـ ررااـعاـ ـبعنهـكي ـ ـفعوااننـ ـليیاـ تـ
گرووهي تشكيیل مي ددهند اازز طريیق فرمانداارريیهايي مربوطط با 

 برسانند.10ووززااررتت كشورر باطالعع كميیسيیونن ماددهه 

ـتقـ30اددههـم ررااـگرـباييـضاـ ـهپيیمزاارريي اايـیاـــ وو ـجتمي ــيیكهفتديـیاـباتتـعاــ ـ ـ ااــقبهـ اازز ـنجل ررااـ ـهپيیمامم ووـــكتبييـیاـــ ـحضاً ـنمطـسوـتوررااًـ ررــيیناـ ـسمدةة يـ
وو معرفي شدهه گرووهه به ووززااررتت كشورر تسليیم شودد.

ـتبص ررــ ـ ــمهلتيـیاـعرهه ااــمقتـ ددرر ــنسباددههـمنيـیررر ررااـبتـ ـهپيیمه ـئيیهاـــ ااــ وو ـجتما ــبمنهـكيـتاـعاــ ـسبتهاـ وددـشيـمـاضاــتقيـــبيینشــپيیلـباـقرــغيیاييـــ
ضروورريي نيیست وو تشخيیص موضوعع باووززااررتت كشورر ااست .

ـ گرووهه موظف ااست براايي اانجامم ررااهپيیمايیي يیا تشكيیل ااجتماعاتت تعهديي مبني بر عدمم حمل سـالحح وو يیا عدمم 31ماددهه 

ااخاللل نسبت به مباني ااسالمم وو اامنيیت به ووززااررتت كشورر تسليیم نمايید.

ااـظوـمرووههـگـ32اددههـم ااــقبتـسف اازز ـنجل ررااـ ـهپيیمامم ــتشكيیايـیييـیاـــ ـ ااـ ـجتمل ددررـعاــ ـــتسليیعـقوـماتت ددررـ ززـموددـختـسوااـخم دديـیواارردد رراا ـقيیقر اًــ
مشخص نمايید وو مداارركك الززمم رراا اارراائه ددهد.

االف ـ موضوعع ررااهپيیمايیي يیا ااجتماعع وو هدفف اازز برگزاارريي آآنن .

بب ـ تارريیخ برگزاارريي وو ساعت آآغازز وو پايیانن آآنن .

جج ـ مسيیر ررااهپيیمايیي وو اابتداا وو اانتهايي آآنن .

دد ـ محل سخنرااني وو قراائت قطعنامه 

هـ ـ مشخصاتت كامل مسئوليین ااجراايیي وو اانتظامي مرااسم با معرفي نامة كتبي اازز گرووهه مربوطه 

ووـ سخنراانانن وو موضوعع سخنرااني 

ززـ شعاررهايي ررااهپيیمايیي 

خخ ـ يیك نسخه اازز قطعنامة تهيیه شدهه 

حح ـ يیك نسخه اازز طرحح وو شيیوةة اانتظاماتت ددااخلي ررااهپيیمايیي 

ـــتغيیيیهـنوـگرـهـ33اددههـم ددررـ ررووززـسلـقدااـحديـیاـبمـسرااـمر ااززــقبه ووززااررتتـطاـبمـسرااـمزااررييـگرـبل ـكشالعع ووـسرـبوررـ يـــقبلتــفقوااـماـبد
وو كتبي ووززااررتت كشورر صوررتت گيیردد .

ــمسئـ34اددههـم ااـ ـنتظولل ددااـماــ ااززـپديـیاـبيــخلاتت ـتماـخس ااـسرااـمهـ ررااـعم اازز ـهپيیمم ــسخنايـیييـیاـــ ااززـشزااررـگيـنرااـ ـبضميیممـسرااـمي ــ ـ وااررـنهـ
سخنراانيیها به ووززااررتت كشورر تسليیم نمايید.

)1ـ كليیه مواارردد تذكر ددااددهه شدهه ددرر ااجاززهه نامة ووززااررتت كشورر الززمم ااجرااء مي باشد.(35ماددهه 

ددرر36اددههـم ـشهـ ـنهاــسترـ ـمحدااررييـناـمرـفاـ الززممـملـ ـجهداارركك ررااـگرـبتـ ـهپيیمزاارريي ــسخنايـیيـئاـــ ــتشكيیايـیيـنرااـ ـ ااـ ـجتمل ددررـعاــ رراا تـفايـیاتت
ووـك ـهمرددهه ااـ ـظهرااهه ـنظاررـ ااـبوددـخرـ ـسته ااررـبرـمدااررييـناـ ـنميـماللـسوطط اايـیاـ وو ـستد ـبندااررييـناـ آآـخةـبوـ ااـبرااـنودد ـظها ـنظاررـ حيـیرـصرـ

بمنظورر ااتخاذذ تصميیم نهايیي بوززااررتت كشورر منعكس مي نمايید.



فصل چهاررمم ـ ااقليیتهايي دديیني

ـمتقـ37اددههـم ـ ـتشكيیاننــضيیاـ ـ ـ ااـ ـنجمـل ـ ااـ ـقليیتهـن ـ ـ ددــ ـيینـايي ااـضوـميـ ااـناـق13ـلصـوعع اايـیاـبيـساـسونن اازز ـعضد اايـیاييـ ـقليیك ـختاــشنتــ دههـشهـ
باشند.

ددرر38اددههـم ـمنرااـمـ ـتشكيیةـماـ ـ ـ ااـ ـنجمل ـ اايـیاـبنـ ـمشخالًـماـكدااففـهد ـ ددررـ وو ـگيیرـبص ـمشكلـحدةةـنرـ ـ ووـ ـمسالتت ددـئاـ ـيینل ،ـ ـهنگرـفي ـ ،ـ ي
ااجتماعي وو ررفاهي وويیژةة آآنن ااقليیت باشد.

ـ مسائل دديیني شامل مواارردد ززيیر مي باشد :1تبصرهه 

االف ـ برگزاارريي مرااسم مذعبي عادديي 

بب ـ برگزاارريي جشنها وو ااعيیادد وو مرااسم سوگواارريي مذهبي 

اا1 ددررـمنيـیـ ـجلساددهه ووززــهيی27/10/76وررخخـمةــ ـپيیشنههـباــبنرااننيـیأتت ــ ووززااررتتــ ـكشادد ااـ .ـشالححـصورر ااـــقبلنــمتد ـبشاددههـمنيـیي ززـ ريـیرحح
ااست ؛

 خوااهد بودد . 10ـ صدوورر ااجاززهه نامة كتبي ووززااررتت كشورر برااساسس تصويیب كميیسيیونن موضوعع ماددهه 35ماددهه 

تبصرهه ـ كليیه مواارردد تذكر ددااددهه شدهه ددرر ااجاززهه نامة ووززااررتت كشورر الززمم ااالجراا مي باشد.

جج ـ برگزاارريي سخنراانيیها وو يیا سميیناررهايي تبليیغي 

دد ـ نشر كتب وو مقاالتت وو مجالتت مذهبي 

وو ـ تعميیر معابد وو اامكنه مقدسه 

ـ برررسي مسائل فرهنگي شامل مواارردد ززيیر ميیباشد :2تبصرهه 

االف ـ نشر ززبانن خاصص مربوطط بخودد اازز طريیق تشكيیل كالسهايي خصوصي وو نشريیه 

بب ـ اايیجادد مدااررسس وو سايیر مؤسساتت فرهنگي مانند چاپخانه ، ززبانكدهه وو هنركدهه 

ـ برررسي مسائل ااجتماعي شامل مواارردد ززيیر ميیباشد:3تبصرهه 

االف ـ اايیجادد صندووقق وو مؤسساتت خيیريیه 

بب ـ اايیجادد مرااكز ددررماني 

جج ـ اايیجادد تعاوونيیهايي توليید وو توززيیع 

ددـ اايیجادد مهد كوددكك وو مرااكز نگهداارريي سالمنداانن 

هـ ـ اايیجادد باشگاههايي ووررززشي وو تفريیحاتت سالم 

ووـ برگزاارريي مرااسم وو ااعيیادد قومي 

ززـ اانجامم گرددشهايي علمي ، تفريیحي وو مذهبي 

ـكليیـ39اددههـم ـمطوااررددـمهــ ددررـشرححـ ـتبصوو38اددةةـمدهه ـ ذذـهرههـ آآننيـیايي ـنبل ـنيیوااـقضـقاـنديـیاـ ووـ ـمقن ـمملكترررااتتـ ـ ــ ووـشاـبيـ ـتشخيید ـ ـ صـ
 قانونن ااحزاابب ميیباشد .10اانطباقق يیا عدمم آآنن بعهدةة كميیسيیونن ماددهه 

 آآئيین نامة ااجراايیي قانونن ااحزاابب بايید3 ماددةة 3ـ ااساسنامة اانجمن ااقليیتهايي دديیني عالووهه بر شراايیط قيید شدهه ددرر تبصرةة 40ماددهه 

ددرر برگيیرندةة نكاتت ززيیر باشد :



االف ـ رراابطه اانجمن با سايیر ااقليیتهايي دديیني 

بب ـ رراابطه اانجمن با گرووهها وو ااحزاابب سيیاسي كشورر 

جج ـ رراابطه اانجمن با همكيیشانن سايیر كشوررها 

دد ـ رراابطه اانجمن با همكيیشانن خاررجي مقيیم اايیراانن

هـ ـ رراابطه اانجمن با همكيیشانن خاررجي مقيیم خاررجج

ـ اانجمنهايي مذااهب مختلف يیا ااقليیت مي تواانند تشكيیل يیك اانجمن مشتركك ددهند.41ماددهه 

نخست ووززيیر ـ ميیرحسيین موسويي

ـهيی ووززـ ددرريـیأتت ـجلسراانن ـ ن7/5/1368وررخخـمةـ ـب ههـباـ يیشن ـپ ـ ـ ـ ـشماددـ ـكشووززااررتت10/7/1368وررخخـم/مم16422اررةةـ آآـ يیورر ـئ ـةماـننـ
ااجراايیي اانجمنهايي ااسالمي ووااحدهايي اادداارريي رراا بشرحح ززيیر تصويیب نموددند.

آآئيین نامه ااجراايیي اانجمنهايي ااسالمي ووااحدهايي اادداارريي

ـ تعريیف ؛1ماددهه 

ـنجمنهاا ــ ـ ااـ ـنهيـمالـسايي ااـ ،ـجوددـختـسادديي ـمتشكوشش ـ ااززــ ددااووـهرووــنيیل ووــطلايي ـــمعتقب ااـبدـ ووالـسه ،ـــفقيیتيـیالمم، ااـناـقه ،ـساـسونن لـماـعي
ااـب ـحكه ااـ ووـسامم ـمتقالمم ـ ااـضاـ ـنجي ـفعاممـ ـليیتهاـ ـ ـ ااـ ـيیثايي ووـنرااـگاررـ ـمبشه ـ ـتفرـ ووـهاـ وو ـمنظهـبهـكدتتـحم ـ ـتعميیوررـ ـ ـ ددـ ـستق ااـهاووررددـ ـنقايي ووـ البب
ااــهنرـفةـعاـشاا ددررـمالـسگ ــمحيیي ـهمكزــنيیاررووـكطـ ـ ووـ ـمعارريي ــمسئاـبتـناووـ ـجهنــليیوـ ــتحقتـ ــبخشيیقـ ـ ااـبدننـ ااـهه ـنقداافف ااـ ددررـمالـسالبب ي

هر ووااحد اادداارريي تشكيیل وو دداارراايي شخصيیت حقوقي مستقل مي باشد .

ـتبص وواا1رههــ ااددااررييـحـ ـتساررــعبد ووززااررـ اازز ـتخت ،ـناـ ددووـماززـسه ـسسؤـمايـیيــلتانن ـعماتتـ ااددااررااتتـموـ وو ااـكي ـبمهـكيـناــستل وننـناـقبـجوـ
ووظايیف خاصي رراا بعهدهه دداارردد .

ـتبص ـ وواا2رههـ ددرر ـنظاييـهدـحـ ااـماـ ، ـنتظي ـ ااـماـ وو ووـتاـعالـطي ـنهاـماززـسي ووااـ ـبستايي ـ ددووااـكهـ دداارراايي ـعقيیريـیه ـ ،ـتدـ وواايـیيـساــسيیي اييـهدـحا
مشابه هستند اانجمن ااسالمي تشكيیل نمي گردددد.

ـتبص ــتشكيیـ3رههــ ـ ااـ ـنجمل ـ ااـ ووااـمالـسن ددرر ااددااررييـهدـحي ـخصايي ددررـصوـ ووـصي ددااووـجوررتت ووــطلودد ااــمنطيـیرااـشب ددرر آآيـیدررجج هـماـننــئيین
بال مانع ااست.

ـ ااهداافف ؛2ماددهه 

االف ) ااهتمامم ددرر شناختن وو شناساندنن ااسالمم نابب محمديي (صص) وو ررشد وو تروويیج ااررززشهايي متعالي آآنن اازز طريیق :



ـ تشكيیل كالسهايي عقيیدتي ، فرهنگي ووسيیاسي براايي ااعضاء وو عالقمنداانن1

ـ تشكيیل كتابخانه ، توززيیع كتابب ، نواارر وو نشريیاتت ااسالمي 2

ـ برگزاارريي مرااسم مذهبي وو برپايیي نماززهايي جماعت 3

ـ تشكيیل جلساتت ووعظ وو خطابه بمناسبتهايي گوناگونن 4

ـ تشكيیل نمايیشگاهها ، ااررددووها وو گرددهمايیي هايي مذهبي ، فرهنگي ، تحقيیقاتي وو هنريي 5

تبصرهه ـ تعيیيین اائمه جماعت ااددااررااتت وو ساززمانن با تأيیيید مديیريیت مربوطه اانجامم خوااهد شد. 

بب) ااهتمامم ددرر تحقق بخشيیدنن اامر به معرووفف وو نهي اازز منكر براايي پاسداارريي اارر ااررززشهايي ااسالمي اازز طريیق :

ااـخرـبـ1 ووـلـوصورردد ـمنطقي ـ ـ ااررـ وو يیاـباددييـشي ـكل ـ ـمظةـ ـفسرـهاـ ووـ ـتبادد ددررـهاـ ـجهي ااـ ـيیجت ـمحيیاددـ ـ ووـلـاسطـ ـمسم ررـبـدعاـ ووـشراايي د
شكوفايیي فضائل ااخالقي

ددررـتـ2 ـجهالشش ـكستـ ااـــبيینبـ وو ااـخش ووـمالـسالقق وويـیرااـشتـخاــشني ااـترااـمط ـمعهـبرـمب ووـ ـنهرووفف ااززـ ـمنكي ااــ وو ـهتمر ددررــ ــتحقامم قـ
آآنن با توجه به مرااتب ززيیر :

• تماسس وو مذااكرهه خصوصي با توجه به مرااتب اامر به معرووفف وو نهي اازز منكر ددرر چاررچوبب ااحكامم شرعي 

• گزااررشش كتبي ، مستدلل وو محرمانه به مقامم مسئولل 

ـمقهـبوععـضوـمزااررششـگ• ذذـماـ ـيیصاتت ـنظيیالححـ ـ ـهيیئت،ـسرااـحرـ ـ ررـ ـسيیت ـتخلفهـبيـگدـ ــ ،ـ اادداارريي ـكميیتاتت ـ ـ ااـههـ ـنظبايي ـ ووـطاـ ـمقي اتتـماـ
ددستگاهه مربوطه وو ددرر صوررتت عدمم ااخذ نتيیجه به مسئوالنن كشورر 

ووــحفجج) ددـسرااـحظ اازز ااـهاووررددــستت ااــنقايي ااززـمالـسالبب ـحضقيـیرـطي ددررـ ــصحنورر ووــعباييـههـ ووـساــسيیادديي ـكتهرـحي ووـمرددـماييــ ي
مقابله با عواامل ااستكبارريي شرقق وو غربب مطابق با مقرررااتت جارريي كشورر 

ـ اارركانن ؛3ماددهه 

اارركانن اانجمن ااسالمي عباررتند اازز مجمع عمومي وو شورراايي مركزيي .

مجمع عمومي باالتريین مرجع تصميیم گيیريي اانجمن ااسالمي ااست كه ووظايیف وو ااختيیاررااتت آآنن عباررتند اازز :

ـ ااستماعع گزااررشش شورراايي مركزيي 1

ـ تعيیيین خط مشي كل اانجمن 2

ـ تغيیيیرااتت ددرر ااساسنامه 3

ـ اانتخاباتت شورراايي مركزيي جديید 4

ـ اانحاللل اانجمن ااسالمي 5

ـتبص ااوو1رههــ ـمجمنــليیـ ـ ـعمعـ ـجهيـموـ ـتصتـ اايـیوـ ااـماــسناـسب وو ـنتخه ااــ ـعضابب ددـبزييـكرـموررااييـشاييـ لـقدااـحهـكسـسؤـمتـــهيیئوتتـعه
 نفر خوااهد بودد تشكيیل مي شودد.5تعداادد آآنها 

ـتبص ـضمسـسؤـمتـــهيیئـ2رههــ ـجعرااـمنـ ـبخشايـیدااررييـناـمرـفهـبهـ ـ ـمحدااررييـ ،ـ ــنسبل ــتكميیهـبتـ ـ ووـ ـتحل ووـمليـیوـ ـمهرـفداارركك وططـبرـماييـ
ااقداامم مي نمايید.

ـ هيیئت مؤسس بعد اازز ااحراازز شخصيیت حقوقي اانجمن كليیه اامورر به ااووليین شورراايي مركزيي اانتقالل خوااهد دداادد.3تبصرهه 

ـ ددرر مورردد اانجمنهايي ااسالمي موجودد شورراايي مركزيي فعلي بجايي هيیئت مؤسس عمل خوااهد كردد.4تبصرهه 



ـتبص ـ رر5رههـ ــسميیـ ـجلستـ ددـباتتــ ااززـعا ـكليیوتت ااــ ـعضة ددررـ وو ـحضاـبوققـفوااررددـماء ـچههـسوررـ ااـ ـعضاررمم ـمعتباءـ ـ ـ ددررـكوددههـبرـ ـكليیه هــ
ـيیهرــگيیررأأيي ااـماـ ررأأيي ــمطلتيـیرــكثالكك ااـ ـعضق ددررـبدـهوااـخـرضاـحاءـ وو ـحصدممـعوررتتـصودد ـنصدـحوللـ ـجلساببـ ددووممــ ـيیكمة ـ ـبعاههـ اـبدـ

حضورر ااعضاء حاضر ررسميیت خوااهد يیافت .

ـ شورراايي مركزيي ؛4ماددهه 

ااـه ـنجمر ـ ااـ ددااررااييـمالـسن ررـبزممــملهـكدـشاـبيـمزييـكرـموررااييـشكيـیي ووــنيیوااـقتيـیاـعه ـمقن ددررـبوططـبرـمرررااتتـ وو ـمقوددهه ـمجملـباـ ـ عـ
 نفر مي باشد.9 نفر وو حدااكثر 5 قانونن ااحزاابب پاسخگو خوااهد بودد. حدااقل تعداادد ااعضاء آآنن 10عمومي وو كميیسيیونن ماددهه 

ـتبص ـــ ـنمزييـكرـموااررييـشرهه ددـبدـنوااـتيـ ااززـجوـملــليیدوونن ـعضه ـمتقتيـیوـ ووااــضيیاــ اايـیرااـشدـجانن ددرر ـنجمط ـ ااـ ـبعمرييــگيیوــجليـمالـسن ـ لـ
آآوورردد.

ـ5ماددهه 

ددرر هر ووااحد فقط يیك اانجمن ااسالمي تشكيیل مي گردددد.

ـتبص ـ ااـگرـبـ1رههـ ـنتخزاارريي ـ يیأـتاـبزييـكرـموررااييـشاتتـباـ ـيی مدـ ـن ناـ ـيی ووززااررتتـ ـكشدةة ووـ ـنمورر ناـ ـيی ووززـ ـمقنيـیرـتاالـبايـیريـیدةة ـمسئـاممـ ـ وللـ
ساززمانهايي مستقل ررسميیت خوااهد ددااشت .

ـتبص ـ وواا2رههـ ددرر يیهـكييـیـاهـدحـ ـب ااززـ اايـیش ـنجمك ـ ااـ ـتشكيیيـمالـسن ـ ـ ررـبـدشاـبدههـشلـ ـمقوااررددـمتيـیـاعا ددررـ ـتبصررر ـ وو5اددةةـم1رةةـ
همكارريي تمامي اانجمنهايي ااسالمي آآنن ووااحد، اانتخاباتت شورراايي مركزيي جهت تشكيیل يیك اانجمن ااسالمي برگزاارر خوااهد شد .

ـ6ماددهه 

ـنجمنهاا ـ ـ ـ ااـ ــميیتيـمالـسايي ـننوااـ ـمنظهـبدـ ددــ ــبهتيـباـــستيیورر ااـبرـ ااــمندااففـهه ددرر آآيـیدررجج ـئيین ووـماـننـ ـهمكه ـ ددـبكيـیزددـناررييـ ـيیگا ااـ ـنجمنهر ـ ـ ـ اييـ
ااسالمي جلساتت مشتركك ددااشته باشند .

ـ7ماددهه 

 نفر باشند. 5 نفر وو متقاضيیانن عضويیت حدااقل 100اانجمن ااسالمي ددرر ووااحدهائي تشكيیل مي گردددد كه حدااقل تعداادد كارركنانن آآنن 

ـتبص ااــ ـ ـجتمرهه ددووــ ووااــچنايـیاعع ددررــسنمـهدـحد ـمحكيـیخ ـجغدووددةةـ ااـبييـیاــفيیرااـ ـنصدـحرااززـحراايي ـجهرررــمقاببـ ــتشكيیتـ ـ ااـ ـنجمل ـ ااـ يـمالـسن
با تأيیيید فرمانداارريي محل بالمانع ااست.

ـ منابع مالي وو اامكاناتت ؛8ماددهه 

ااههيینزه اانجمايي ااززمالسن اايیوعضقحتخرددااپقيیرطي ااعضت وومرددماتتناعاء ،قي، ،هبف ااغيیه اازز نميیأتاررييتجاللعمر
مي شودد.

تبصرهه ـ مسئولل ووااحد موظف ااست اامكاناتت مورردد نيیازز رراا ددرر حدتعاررفف جهت فعاليیت اانجمن ااسالمي ددرر ااختيیارر قراارر ددهد .

ـ9ماددهه 

ـفع ـليیاـ ااـ ـنجمت ـ ااـ ـنبيـمالـسن ددرريـیاـ ـفعد ـليیتهاـ ـ ـ ووااـجاييـ ذذـحارريي ااـبريـید ووـجوـبالللــختط آآوورردد ووـماـنرـبزااررييـگرـبودد ددرر ااددااررييـقه اـبديـیاـبت
ااجاززةة مقامم مسئولل ددستگاهه باشد .

ـ10ماددهه 

كاررمنداانن بخش ددوولتي نميیتواانند بصوررتت تمامم ووقت به اانجمن ااسالمي مأمورر گرددند.

ـ11ماددهه 

ااعضاء اانجمن ااسالمي بايید جزء كارركنانن ووااحد ذذيیـربـط بوددهه وو ددرر همانن محل شاغل باشند.

ـ12ماددهه 



نمايیندةة ررئيیس جمهورر ددرر صوررتت ضرووررتت مي توااند ددرر مجامع عمومي اانجمنهايي ااسالمي شركت نمايید. 

ـ13ماددهه 

ـمنظهـب ـ ـتقوررـ رريـیوـ وو ـسيیت ـمشكهـبيـگدـ ـ ااـ ـنجمنهالتت ـ ـ ـ ووـ ـتحقا ـ ـتفقـ ووـهاـ ـهمكم ـ ااـ ـنجمنهارريي ـ ـ ـ ووـ ـيیتهريـیدـما ـ ددـ ، ااددرريي ـفتايي ددررـ ـنهريي اددـ
رريیاست جمهورريي تشكيیل خوااهد شد .

تبصرهه ـ رروويیه هايي اابالغي اازز سويي اايین ددفتر كه براايي ااصالحح وو هماهنگي كارر اانجمنها صاددرر مي شودد مجريي خوااهد بودد.

ـ14ماددهه 

اانتخاباتت شورراايي مركزيي اانجمنها هر ددوو سالل يیكبارر اانجامم مي گردددد.

نخست ووززيیر ـ ميیرحسيین موسويي

يی ـه ووززـ ددرريـیأتت سراانن ـجل ـ ـشمهـماـنهـبهـجوـتاـب13/2/1368وررخخـمةـ هتـسايـیرر31/1/1366وررخخـم5374/64اررةةـ ـجم ـ وررييـ
ـتص ـنمبيـیوـ آآـنوددـ ـئيید ااـماـننـ وواايـیرااـجة ـصنفاييـهـدحي ـ ـتصوععـضوـميـ ـيیبنوـ ـ ـبش1/10/1365وررخخـم11054هـماـ ززـ اايـیرحح الححـصر

گردددد.

 مجلس شورراايي ااسالمي7/6/1360آآئيین نامه ااجراايیي ووااحدهايي صنفي موضوعع قانونن فعاليیت ااحزاابب مصوبب 

اا1اددههـم ددرر آآيـیـ ـمنظهـماـننــئيین ااــ اازز ـنجمورر ـ ،ـ ــجمعيین ـ ااـ ، ـتحت ااـــصنفهيـیاددـ وو آآننــمثي ــتشكيیالل ـ ااـتالـ ددااررـــسيیلوـبهـكتـسي ـكساننـگدـنه ،ـ ب
ـپيیش ـ ،ـ ووـفـرحه ـتجه ـمعيیاررتتـ ـ ـتشكيینـ ـ ـ ـميیگلـ ـ ااـ وو ،ـهردددد ررـماـنرـبداافف وو ـفته آآننـ ـبگارر ددررـنوـ اايي ـجهه ـمنتـ آآننـبوططـبرـماصصـخعـفاـ ه
ـشناـبيـمفــصن ااـ ااـعد اازز ـيینكم ـ ددااررااييـ ووـناـقه ـمقونن ـشناـباصصـخرررااتتـ ـنبايـیدـ ـشناـ ـنناـمدـ ـشكزـپدـ ووـ ، ددااددـكانن ـگستاليي ـ ررووززـ ، هـماـنريي
ـنگ ،ـ ـصنعتگارراانن ــ ـ ،ـ ددــحبـاصراانن ااـتاـفانن ررــسنر ـسمادد ،ـ ـمعاـجي ددااررووـ ووـسة ــهنگيیرـفيـــصنفوننـناـكاززاانن ـ ،ـ ـنشستگاززـبوننـناـكانن ـ ـ ـ ووـ انن

اامثالل آآنن كه ددرر يیك محدووددةة جغراافيیايیي شهريي فعاليیت ددااررند.

ـتبص ـــ ـمشموففــصنرهه ـ ااـ ــمكلفناددههـمنيـیولل ــ ااـ ددرر ـنكوددـخةـماــسناـسد ززـ رريـیاتت رراا ووـكتيـیاـعر ـنسخكيـیرددهه ـ آآـ اازز ووززااررتتـبرااـنه ـكشه وررـ
تسليیم نمايیند.

ـ اارركانن تشكيیالتت ( تعريیف ، ووظايیف وو ااختيیاررااتت ، هيیئت مديیرهه وو نحوةةاانتخاباتت )1

ـ منابع مالي وو آآئيین نامة مربوطه 2

ـ شراايیط عضويیت 3

ـ نحوةة اانحاللل 4

ـ حوززهه فعاليیت 5



ـمشموففــصنهـــكليیـ2اددههـم ـ ـجه،1اددههـموللـ ااـ ـفعةـنرووااـپذـخت ذذـمدـــظفنوـمتــليیاـ ددرريـیداارركك رراا ـتهل ووـ ـشهراانن ـنهاــسترـ ـجهاـ ااـ ةـنرووااـپذـخت
فعاليیت به فرمانداارريي محل تسليیم نمايیند.

االف ـ فرمم تكميیل شدةة تقاضايي ثبت طبق نمونة ووززااررتت كشورر 

بب ـ فرمم مشخصاتت هر يیك اازز ااعضايي هيیئت مديیرهه طبق برگة مشخصاتت ووززااررتت كشورر

جج ـ تصويیر تمامم صفحاتت شناسنامه هر يیك اازز ااعضايي هيیئت مديیرهه 

ددـ گوااهي عدمم سوء پيیشيینه وو عدمم محرووميیت اازز حقوقق ااجتماعي هر يیك اازز ااعضاء هيیأتت مديیرهه 

 قطعه 4هـ ـ عكس جديید هريیك اازز ااعضايي هيیئت مديیرهه 

ـ ااتحادديیه وو اانجمنهايي فوقق االذكر موظفند يیك نسخه اازز نشريیاتت خودد رراا مرتباً به ووززااررتت كشورر ااررسالل نمايیند .3ماددهه 

ــمسئـ4اددههـم ااــليیوـ ـنجمنهن ــ ـ ااـ وو ـتحا ــظفنوـميـــصنفاييـههيـیاددـ ـــسميینزااررييـگرـبرااييـبهـكدـ ااـ وو ـجتمارر ـعماتتـعاــ ددررـموـ وويـیاددــميیي ـكهاررـپن اـ
ااـماـنرـب ررااـخييـیرااـجة ااززـخهـكودد ووـشاررجج ددررــمنفيـیاـظرحح ـنظوننـناـقدررجج ررووززـقدااـحدـشاـبيـميـــصنفاممـ ددهه ااـبلــقبل ووززااررتتـطه العع

كشورر ررسانيیدهه وو مجوزز الززمم رراا كسب نمايیند.

اا5اددههـم ـنجمنهـ ــ ـ ااـ وو ـتحا ـفعقـحيـــصنفاييـههيـیاددـ ووـساــسيیتــليیاـ وواايـیي ـبستگا ــ ااـبيـ ووـحه ـههرووـگزاابب ااــبنيـساــسيیاييـ ـنجمامم ـ ااـ وو ـتحن هيـیاددـ
رراا ندااررند.

ـتقهـبوططـبرـمدةةـنرووـپـ6اددههـم ـطبهـكهـنرووااـپدووررـصاييـضاـ آآـ ـئيیق ااـماـننـ اايـیرااـجه ـتنظيیوننـناـقنيـیي ـ ـ ـكثدااـحوددـشيـممـ دتتـمرففـظرـ
ـيیكم ـ ووـ ــسيیلاهه ووززااررتتـ ـكشه ـكميیسيیهـبوررـ ـ ـ ـ ااـناـق10اددههـموننـ ووـلاـحونن ااززـپه ـتصس ـكميیسيیبيـیوـ ـ ـ ـ اـبوففــصنةـنرووااـپررووزز10رففـظوننـ

اامضاء ووززيیر كشورر صاددرر خوااهد شد.

وويـیدـمتـــهيیئتــحيیـالصدــيیيیأـتـ7اددههـم ووـماـعريـیدـمرهه ااـساززررـبل ـنجمنهانن ــ ـ ااـ وو ـتحا ووـــصنفاييـههيـیاددـ ـنظي ـفعرـباررتتـ ووــليیاـ رييــگيیوــجلت
 ميیباشد .10اازز تجاووزز آآنها اازز حدوودد قانونن ااحزاابب وو آآئيین نامة ااجراايیي آآنن وو ررسيیدگي به تخلفاتت با كميیسيیونن ماددهه 

ـصنـ8اددههـم ـمشموففـ ـ آآيـیاا1اددههـموللـ ـئيین ـطبهـماـننـ ـمققـ ـعموددـخرررااتتـ ـنملـ ااـ ااـجوددهه آآيـیراايي ـئيین ـجههـماـننـ ووـنرووااـپدووررـصتـ ه
نظاررتت بر فعاليیت آآنانن مي باشد.


