استبًذاراى هحتزم سزاسز كشَر
هَضَع  :دستَر العول تفَيض اختيبر صذٍر هجَس دفبتز فزعي (شعجِ) گزٍّْبي داراي پزٍاًِ فعبليت
هَضَع هَاد  2 ٍ 1لبًَى فعبليت احشاة  ،جوعيتْب ٍ اًجوي ّب در شْزستبًْب ثِ استبًذاراى

بب سالم ،
زض ضاستبي سيبست توطكع ظزايي ازاضي ٍ بِ هٌظَض سبزُ سبظي هطاحل اًجبم كبض ٍ فطاّن
ًوَزى تسْيالت الظم بطاي تسطيغ اهَض هطبَط بِ صسٍض هجَظ زفبتط فطػي گطٍّْبي زاضاي پطٍاًِ
فؼبليت ٍ بب تَجِ بِ بطذي ابْبم ّب زض زستَضالؼول ّبي قبلي ؛ بِ پيَست
اذتيبض صسٍض هجَظ زفبتط فطػي گطٍّْبي زاضاي پطٍاًِ فؼبليت هَضَع هَاز

" زستَضالؼول تفَيض
 2 ٍ 1قبًَى فؼبليت

احعاة  ،جوؼيتْب ٍ اًجوي ّب زض شْطستبًْب بِ استبًساضاى " ٍ فطهْبي هطبَعِ هجوَػبً زض

 7بطگ

اضسبل هي شَز .
هقتضي است ضوي ابالؽ هَضَع بِ فطهبًساضاى ٍ سبيط ػَاهل هطبَعِ ً ،ظبضت الظم بط اجطاي
كبهل ٍ زقيق ايي زستَضالؼول هؼوَل ٍ گعاضش چگًَگي اجطاي آى ضا زض پبيبى ّط سبل بِ هؼبًٍت
سيبسي ٍظاضت كشَض اػالم ًوبيٌس .
اظ تبضيد ابالؽ ايي زستَضالؼول  ،زستَضالؼول ّبي شوبضُ  1/4/43/7841هَضخ  ٍ 79/7/5شوبضُ
 1/4/43/14891هَضخ  83/2/22لغَ هي شَز .

ح 4/16

هصطفي پَر هحوذي
ضًٍَشت :







حضطت آيت ا ...زضي ًجف آببزي ـ زازستبى هحتطم كل كشَض بطاي استحضبض .
حجت االسالم ٍالوسلويي جٌبة آقبي هحسٌي اغُ اي ٍظيط هحتطم اعالػبت بطاي استحضبض .
هؼبًٍت هحتطم سيبسي بطاي ًظبضت بط اجطاي زستَضالؼول .
سطزاض سطتيپ پبسساض احوسي هقسم فطهبًسُ هحتطم ًيطٍي اًتظبهي بطاي اقسام الظم .
اػضبي هحتطم كويسيَى هبزُ  10قبًَى فؼبليت احعاة  ،جوؼيتْب ٍ اًجوي ّب بطاي اعالع .
ًسرِ گطزٍى ازاضُ كل سيبسي.

دستور العمل تفويض اختيار صذور مجوز دفاتر فرعي گروههاي داراي پرواوه فعاليت
موضوع مواد  1و  2قاوون فعاليت احساب  ،جمعيتها و اوجمه ها در شهرستان به استاوذاران
زض اجطاي هبزُ  4آئيي ًبهِ اجطايي لبًَى فؼبليت احعاة  ،جوؼيتْب ٍ اًجوي ّب هصَة ّ 1361/3/30يأت هحتطم
ٍظيطاى  ،اذتيبضات ٍظاضت وشَض زض ذصَص صسٍض هجَظ زفبتط فطػي گطٍّْب هَضَع هَاز  2 ٍ 1لبًَى ثِ تطتيت شيل
ثِ استبًساضاى تفَيض هي شَز :
 - 1تمبضبي تأسيس زفبتط فطػي گطٍّْب  ،زض ّط شْطستبى ثب زضذَاست زثيطول يب هسيطػبهل يب ضئيس ّيأت هسيطُ
گطٍُ ( هطبثك فطم شوبضُ يه پيَست ) ثِ ّوطاُ هساضن شيل تحَيل فطهبًساضي هطثَطِ ذَاّس شس :
الف ـ تصَيط هصسّق ( ثطاثط ثب اصل ) پطٍاًِ فؼبليت هؼتجط گطٍُ  ،صبزضُ اظ ٍظاضت وشَض .
ة ـ تصَيط هصسق ( ثطاثط ثب اصل ) هطاهٌبهِ ٍ اسبسٌبهِ گطٍُ هوَْض ثِ هْط وويسيَى هبزُ  10وِ زض ضٍظًبهِ
ضسوي وشَض زضج شسُ ثبشس .
ج ـ فطم تىويل شسُ هشرصبت فطزي هسئَل يب هسئَليي زفتط فطػي ( فطم شوبضُ  2پيَست )
ز ـ تصَيط توبهي صفحبت شٌبسٌبهِ ٍ تصَيط وبضت هلي ثِ ّوطاُ  2لطؼِ ػىس 6 × 4
 - 2فطهبًساضي هَظف است پس اظ زضيبفت هساضن فَق ًسجت ثِ اًجبم استؼالم اظ هطاجغ شيطثط زضذصَص
هسئَل يب هسئَليي زفبتط فطػي گطٍّْب ( هطبثك فطم شوبضُ  3پيَست ) السام ًوبيس  .ػسم زضيبفت پبسد هطاجغ
استؼالم طي هست  30ضٍظ ثِ هؼٌبي پبسد هثجت هي ثبشس .
 - 3فطهبًساضي هَظف است حساوثط ظطف هست  45ضٍظ پس اظ زضيبفت زضذَاست گطٍُ  ،پطًٍسُ گطٍُ ضا ّوطاُ
ثب ًظطيِ صطيح ذَز ًسجت ثِ زضذَاست ٍاصلِ ثب تَجِ ثِ شطايط اهٌيتي  ،سيبسي ٍ اجتوبػي شْطستبى ٍ پبسد
هطاجغ استؼالم  ،ثِ استبًساضي شيطثط ( هطبثك فطم شوبضُ  ) 4اضسبل ًوبيس .
 - 4استبًساضي هَظف است حساوثط ظطف هست  15ضٍظ پس اظ زضيبفت پطًٍسُ اضسبلي اظ فطهبًساضي شيطثط ًسجت
ثِ صسٍض هجَظ زفتط فطػي ( هطبثك فطم شوبضُ  ) 5السام ًوبيس .

 - 5زض صَضت ػسم هَافمت فطهبًساضي يب استبًساضي ثب زضذَاست گطٍُ ٍ يب تطزيس زض صالحيت هسئَل يب هسئَليي
هؼطفي شسُ ثطاي زفبتط  ،هطاتت ثِ ّوطاُ زاليل ٍ هستٌسات ثِ ازاضُ ول سيبسي ٍظاضت وشَض اضسبل تب السام
همتضي ثِ ػول آيس .
 - 6زض صَضت ػسم صسٍض هجَظ زض ظطف هست ظهبى همطض زض ايي زستَضالؼول  ،گطٍُ هي تَاًس هطاتت ضا ثِ
ازاضُ ول سيبسي ٍظاضت وشَض اػالم ًوبيس  .ازاضُ ول سيبسي هَظف است پس اظ استؼالم زاليل ػسم صسٍض
هجَظ اظ سَي استبًساضي  ،السام همتضي ضا اًجبم زّس .
 - 7ضػبيت هالحظبت ظيط زض صسٍض هجَظ زفبتط فطػي ضطٍضي است :
الف ـ ثب تَجِ ثِ ايٌىِ پطٍاًِ فؼبليت گطٍّْبي غيط سيبسي هشوَل هبزُ  2لبًَى زاضاي هست اػتجبض هي ثبشس
لصا ثطاي صسٍض هجَظ ثطاي زفبتط فطػي ايي تشىلْب ًسجت ثِ هؼتجط ثَزى پطٍاًِ فؼبليت اطويٌبى حبصل
شَز .
ة ـ ثب تَجِ ثِ هفبز هبزُ  4آئيي ًبهِ اجطايي لبًَى فؼبليت احعاة  ،جوؼيتْب ٍ اًجوي ّب  ،هجَظ زفبتط فطػي
تٌْب ثطاي شْطستبى صبزض هي شَز ٍ ثطاي هحسٍزُ ثعضگتط هبًٌس استبى يب وَچىتط هبًٌس ثرش هجَظ شؼجِ
صبزض ًوي شَز .
ج ـ ػٌَاى صبزضُ ثطاي هجَظ فؼبليت زفبتط فطػي  ،ثبيس زليمبً ثب ػٌَاى گطٍُ هٌسضج زض پطٍاًِ فؼبليت صبزضُ اظ
ٍظاضت وشَض هطبثمت زاشتِ ثبشس .
ز ـ زضذَاست تأسيس زفبتط فطػي گطٍّْب ثبيستي ثِ اهضبي زثيطول يب هسيطػبهل گطٍُ ٍ يب همبهي وِ ثِ
هَجت اسبسٌبهِ گطٍُ اهضبي ٍي هجبظ اػالم شسُ ثِ فطهبًساضي اضسبل شَز .
ّـ ـ گطٍّْبي زاضاي پطٍاًِ فؼبليت زض هحسٍزُ استبى  ،تٌْب هي تَاًٌس زض هحسٍزُ استبى هطثَطِ زضذَاست
تأسيس زفتط فطػي اضائِ ًوبيٌس .
ٍـ پس اظ صسٍض هجَظ زفتط فطػي ،گطٍُ ثب تَجِ ثِ هفبز هبزُ  4آئيي ًبهِ اجطايي لبًَى  ،هَظف است ًشبًي
زفتط ٍ تغييطات ثؼسي آى ضا ثِ اطالع استبًساضي ٍ فطهبًساضي هطثَطِ ثطسبًس ٍ گطٍُ ثجع هحلْبي زاضاي
هجَظ  ،حك فؼبليت زض جبي زيگط ضا ًساضز .
ظ ـ يه ًفط ثطَض ّوعهبى ًوي تَاًس هسئَليت زفتط فطػي زض ثيش اظ يه شْطستبى ضا ثِ ػْسُ ثگيطز .
ح ـ هسئَليي زفتط فطػي گطٍّْب هَظف ّستٌس پس اظ صسٍض هجَظ زفتط فطػي  ،ثب ّوبٌّگي فطهبًساضي
هطثَطِ السام ثِ ثطگعاضي هجوغ ػوَهي شؼجِ ثطاي اًتربة شَضاي هطوعي يب ّيأت هسيطُ زفتط فطػي
( شؼجِ ) ًوبيٌس  .فطهبًساضي پس اظ ثطگعاضي هجوغ ػوَهي ًسجت ثِ اًجبم استؼالم ثطاي هٌترجيي ثطاسبس
فطم شوبضُ  3پيَست السام ًوَزُ ٍ زض صَضت تطزيس ًسجت ثِ صالحيت آًبى ٍ يب ضز صالحيت شَضاي
هطوعي يب ّيأت هسيطُ تَسط هطاجغ استؼالم  ،هطاتت ضا ثطاي تصوين گيطي زض وويسيَى هبزُ  10لبًَى
فؼبليت احعاة ثِ ازاضُ ول سيبسي ٍظاضت وشَض اػالم هي ًوبيس .

فرم شماره 2

برگه مشخصات فردي
وام گروه ................................................................................................ :
هسئَل دفتز فزعي
عضَ شَراي هزكشي يب ّيأت هذيزُ دفتز فزعي
شْزستبى ....................................................
1ـ هشخصبت فزدي :
نام ..................... :
نام خانوادگي ............................................. :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي لجلي  ............................ :شوبرُ هلي ً .................................... :بم هستعبر ................... :شوبرُ شٌبسٌبهِ ...................... :
هحل صذٍر  ..................... :تبريخ تَلذ  ..................... :هحل تَلذ  ..................... :ديي /هذّت ...................... :
قبلي
هتأّل
شغل  .......................... :هحل كبر ...................... :سوت......................... :
ٍضعيت تأّل :
تبثعيت  :فعلي
هجطز
ًشبًي دليك هحل سكًَت  ...................................................................................................................... :شوبرُ تلفي:

ثابت .............................. :
همراه ............................ :

ًشبًي دليك هحل كبر ................................................................................................................................. :شوبرُ تلفي ................................................. :

2ـ ٍضعيت خبًَادگي :
ًبم ًٍبم خبًَادگي

تبريخ

شوبرُ شٌبسٌبهِ

هحل

تَلذ

شوبرُهلي

صذٍر

شغل

آدرس ٍ شوبرُ تلفي

پدر
مادر
همسر

3ـ ٍضعيت تحصيلي :
هيشاى تحصيالت  ..................................................... :رشتِ تحصيلي  ............................................... :سبل اخذ آخزيي هذرك تحصيلي ........................................ :
هحل اخذ آخزيي هذرك تحصيلي ً ................................................ :بم آخزيي هؤسسِ آهَسشي ( داًشگبُ  /دثيزستبى ) ............................................................. :

آدرس هؤسسِ ............................................................................................................................................................................................................................. :
دٍرُ ّبي تخصصي يب آهَسشي .............................................................................................................................................................................................. :
..............................................................................................................................................................................................................................................................

تأليفبت..................................................................................................................................................................................................... ::
4ـ آثبر ٍ تأليفبت
.........................................................................................................................................................................................................................................
ايٌجبًت  ..........................................................صحت هٌذرجبت فَق را تأييذ هي كٌن.
تبريخ ٍ اهضبء:



پس از تكميل و الصاق عكس به همراه تصوير تمامي صفحات شناسنامه  ،تصوير كارت ملي و  2قطعه عكس 6× 4ارائه شود .

فرم شماره 1

فزهبًذار هحتزم شْزستبى

بب سالم

احتطاهبً ثب تَجِ ثِ هبزُ  4آئيي ًبهِ اجطايي لبًَى فؼبليت احعاة  ،جوؼيتْب ٍ اًجوٌْب  ،تمبضب زاضز هجَظ
تأسيس زفتط فطػي ايي گطٍُ وِ زاضاي پطٍاًِ فؼبليت
سطاسط كشَض
استبى

سيبسي
غيط سيبسي

شوبضُ  .............هَضخ  ................زض هحسٍزُ

( پيَست ) اظ ٍظاضت وشَض ٍ اسبسٌبهِ ٍ هطاهٌبهِ هصَة وويسيَى هبزُ

 10لبًَى فؼبليت

احعاة  ،جوؼيتْب ٍ اًجوي ّب ( پيَست ) هي ثبشس  ،زض آى شْطستبى صبزض شَز .
ضوٌبً
6×4

فطز
افطاز

ٍي
آًْب

ظيط وِ فطم تىويل شسُ هشرصبت فطزي ٍ تصَيط توبهي صفحبت شٌبسٌبهِ ٍ زٍ لطؼِ ػىس
ثِ پيَست هي ثبشس ثؼٌَاى هسئَل /هسئَالى زفتط ايي گطٍُ زضآى شْطستبى هؼطفي هي شَز :

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي :
1ـ
2ـ

اهضبء دثيز كل يب هذيز عبهل يب رئيس ّيأت هذيزُ گزٍُ

ضًٍَشت :
 استبًساض هحتطم  .........................................بطاي استحضبض .
 ازاضُ كل سيبسي ٍظاضت كشَض بطاي استحضبض .

فرم شماره 4

هعبٍى هحتزم سيبسي ـ اهٌيتي

ثب سالم
احتطاهبً بِ پيَست پطًٍسُ تشكيل زفتط فطػي ............................

( ًبم گطٍُ )

 ...................................زض ايي

شْطستبى كِ عي ًبهِ شوبضُ  ..............................هَضخ  .......................بِ ايي فطهبًساضي ٍاصل شسُ است
اضسبل هي شَز .
الظم بِ يبزآٍضي است بب تَجِ بِ هسبئل سيبسي  ،اهٌيتي ٍ اجتوبػي ٍ ًتيجِ استؼالهبت بِ ػول آهسُ اظ
هطاجغ شيطبظ  ،اظ ًظط ايي فطهبًساضي تشكيل زفتط فطػي گطٍُ هصكَض زض ايي شْطستبى

هٌؼي ًساضز
بِ صالح ًوي ببشس

اهضبء فزهبًذار

رًٍَشت :
 ازاضُ كل سيبسي ٍظاضت كشَض .
 زبيطكل  /هسيطػبهل  /ضئيس ّيأت هسيطُ ً( ......................بم گطٍُ ) .................................بطاي اعالع .

.

.

فرم شماره 5

دثيز كل
هذيزعبهل

.
هحتزم ................................................................

رئيس ّيأت هذيزُ

ببظگشت بِ ًبهِ شوبضُ  .........................هَضخ  ....................بب تَجِ بِ پطٍاًِ صبزضُ شوبضُ ............................
هَضخ  ٍ .....................بب ػٌبيت بِ هبزُ  4آئيي ًبهِ اجطايي قبًَى فؼبليت احعاة  ،جوؼيتْب ٍ اًجوي ّب ٍ تفَيض
ًبهِ شوبضُ  1/4/71242هَضخ ٍ 86/6/4ظيط هحتطم كشَض  ،بب تأسيس زفتط فطػي آى گطٍُ زض شْطستبى
 ...........................هَافقت هي شَز .
هقتضي است ضوي ػول زض چبضچَة قَاًيي ٍ هقطضات هطبَعِ  ،گعاضش فؼبليت زفتط فطػي گطٍُ ضا بطاي
اػوبل ًظبضت هقطض بطاسبس هبزُ  10قبًَى فؼبليت احعاة  ،جوؼيتْب ٍ اًجوي ّب زض هقبعغ يكسبلِ بِ فطهبًساضي
شيطبظ اضسبل ًوبئيس .

اهضبء استبًذار

رونوشت :
 ازاضُ كل هحتطم سيبسي ٍظاضت كشَض .
 هؼبٍى هحتطم سيبسي ـ اهٌيتي .
 فطهبًساض هحتطم شْطستبى  .....................................بطاي اعالع ٍ اقسام الظم .

فرم شماره 3

ريبست هحتزم دادگستزي شْزستبى ..........................................
ريبست هحتزم ادارُ اطالعبت شْزستبى .....................................
فزهبًذّي هحتزم اًتظبهي شْزستبى ............................................
بب ػٌبيت بِ هفبز هبزُ  7قبًَى فؼبليت احعاة ،جوؼيتْب ،اًجوٌْب هصَة سبل  1360هجلس شَضاي اسالهي ،بسيٌَسيلِ هشرصبت
«

 (............................نام تشكل )

اػضبي شَضاي هطكعي
ّيأت هسيطُ زفتط فطػي
هسئَليي زفتط فطػي

 » .................................اضسبل هي شَز  .لغفبً زستَض فطهبئيس اعالػبت الظم زض ذصَص سَابق ٍ صالحيت افطاز شيل ضا حساكثط ظطف هست

سي ضٍظ اضسبل ًوبيٌس .

ًبم فزهبًذار ......................................

رديف

اهضبء فزهبًذار

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

ًبم پذر

شوبرُ شٌبسٌبهِ
ٍ هحل صذٍر
كذ هلي

سبل ٍ
هكبى تَلذ

شغل ٍ هحل كبر

تحصيالت ٍ
رشتِ
تحصيلي

سوت در
تشكل

ًشبًي هحل سكًَت ٍ تلفي

