
  بسمه تعالی
  ايافزارهاي رایانهقانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم

  4/10/1379مصوب 
  مجلس شوراي اسالمی

  
  1ماده 

نحوه تدوین و . اي متعلق به پدیدآورنده آن استافزار رایانهبرداري مادي و معنوي نرمحق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره
سال از ) 30(مدت حقوق مادي سی . افزار خواهد بوداي نیز مشمول احکام نرمرایانهها در محیط قابل پردازش ارائه داده

  .افزار و مدت حقوق معنوي نامحدود استتاریخ پدیدآوردن نرم
  2ماده 

نامه مربوط آیین. شودافزار به عنوان اختراع شناخته میدر صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت عالئم و اختراعات، نرم
  .ن ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسیدبه ای

  3ماده 
ها را براي تواند آنافزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمیاي که معرف نرمنام، عنوان و نشانه ویژه

مجازات مقرر در  افزار دیگري از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاي شبهه کند به کار برد در غیراینصورت بهنرم
  .این قانون محکوم خواهد شد) 13(ماده 
  4ماده 

افزارهاي آید متعلق به دارنده حقوق نرمافزارهاي دیگر پدید میافزاري که به واسطه نرمحقوق ناشی از آن بخش از نرم
  .واسط نیست

  5ماده 
  .افزارهاي اولیه مجاز استوق ماده نرمافزارها با رعایت حقافزارهاي مکمل و سازگار با دیگر نرمپدیدآورندن نرم

  6ماده 
  :افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورتپدیدآورند نرم

  .باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعالم شود: الف
افزار مورد نظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزو موضوع قرارداد باشد، انعقاد قراردا، پدیدآوردن نرماگر هدف از استخدام یا : ب

کننده یا کارفرما است، مگر این که در قرارداد به افزار متعلق به استخدامحقوق مادي مربوط و حق تغییر و توسعه نرم
  .بینی شده باشدصورت دیگري پیش

  7ماده 
افزاري که به طریق مجاز براي استفاده شخصی تهیه شده است، چنانچه به ان و همچنین تکثیر نرمهاي پشتیبتهیه نسخه

  .طور همزمان مورد استفاده نگیرد، بالمانع است
  8ماده 

این قانون پس از صدور تاییدیه فنی توسط شوراي عالی انفورماتیک حسب مورد ) 2(و ) 1(افزارهاي موضوع مواد ثبت نرم
  .پذیردفرهنگ و ارشاد اسالمی یا مرجع ثبت شرکتها انجام میتوسط وزارت 

  9ماده 
دعواي نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوا، تاییدیه 

اضاي ثبت نیز باید به این قانون صادر شده باشد، در مورد حق اختراع، عالوه بر تایید مزبور، تق) 8(فنی یاد شده در ماده 
  .مرجع ذیربط تسلیم شده باشد

  10ماده 
اي افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیتهدر مورد نرم) 8(براي صدور تاییدیه فنی موضوع ماده 

اعضاي این کمیته مرکب از سه کارشناس . شودزیرنظر شوراي عالی انفورماتیک تشکیل می» کمیته حق اختراع«به نام 



افزار به عنوان نمایندگان شوراي عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و یک کارشناس ارشد نرم
  .حقوقی به انتخاب شوراي عالی انفورماتیک خواهد بود

  11ماده 
که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خالف اخالق  افزارهايشورا مکلف است از صدور تاییدیه فنی براي نرم

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید . اسالمی و عفت عمومی و سالمت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداري کنند
  .ظرف دو هفته راجع به استعالم کتبی شوراي عالی انفورماتیک اعالم نظر کند

  12ماده 
اي مجاز، نظام هاي تجاري رایانهدهی فعالیتبخشی و سامانقوق یاد شده در این قانون، نظمبه منظور حمایت عملی از ح

هاي مربوط به تخلفات مجازات. اي توسط اعضاي صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمدصنفی رایانه
 - هاي آن و اصالحیه 13/4/1359صوب م - هاي جرایم یاد شده در الیحه قانونی امور صنفی صنفی مربوط، برابر مجازات

  .خواهد بود
  13ماده 

هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، عالوه بر جبران خسارت، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه، و 
  .گرددریال محکوم می) 50.000.000(تا پنجاه میلیون ) 10.000.000(جزاي نقدي از ده میلیون 

  .شودکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران میخسارت شا -تبصره
  14ماده 

  .ها با انتخاب و هزینه او آگهی شودتوان تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامهشاکی خصوصی می
  15ماده 

  .شودبا شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می) 13(جرم مذکور در ماده 
  16ماده 

در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع براي نخستین بار در ایران تولید و ) 1(ماده حقوق مذکور در 
  .توزیع شده باشد

  17ماده 
هاي مربوط، نامه اجرایی این قانون شامل مواردي از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تاییدیه فنی و هزینهآیین

هاي ریزي کشور و با هماهنگی وزارتخانهه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهاي بهمچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه
  .به تصویب هیات وزیران خواهد رسیدفرهنگ و ارشاد اسالمی و دادگستري 

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه، مورخ چهارم دي ماه یکهزار و سیصد و هفتاد 
  .به تایید شوراي نگهبان رسیده است 10/10/1379اسالمی تصویب و در تاریخ  و نه مجلس شوراي

  
  مهدي کروبی

  رئیس مجلس شوراي اسالمی
  
  

  هـ26089ت/21185: شماره
  1383تیر  24: تاریخ                                                                                                                        

  
  
  
  
  



  
  بسمه تعالی

  
  وزارت بازرگانی -وزارت دادگستري  - وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  ریزي کشوران مدیریت و برنامهسازم - وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
  

سازمان مدیریت و  29/11/1380مورخ  20097/05بنا به پیشنهاد شماره  21/4/1383هیات وزیران در جلسه مورخ 
مصوب  - اي افزارهاي رایانهقانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم) 17(و ) 2(ریزي کشور و به استناد مواد برنامه
  :ایی مواد یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودنامه اجر، آیین- 1379

  
  ايافزارهاي رایانهقانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم) 17(و ) 2(نامه اجرایی مواد آیین

  
  :افزارتعاریف مربوط به ثبت نرم - بخش اول 

مصوبه  - اي افزارهاي رایانهنرم، قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان »قانون«نامه منظور از کلمه در این آیین - 1ماده 
  .باشدمی - 1379
ها و مستندات مربوط به آنها و نیز ها، دستورالعملاي، رویههاي رایانهافزار عبارتست از مجموعه برنامهنرم -2ماده 

اي نههاي رایااي که داراي کاربري مشخص بوده و بر روي یکی از حاملاطالعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه
  .ضبط شده باشد

افزار پردازش شده و به صورت یک افزاري نوشتاري، صوتی و تصویري که با کمک نرمآثار و محصوالت نرم -1تبصره 
  .نامه خواهد بودپدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آیین

اي و مستندات و هاي رایانهنامهافزاري در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برخلق عملیات نرم - 2تبصره 
  .نمایدشود و براي خالق آن حقوقی ایجاد نمیافزار محسوب نمیهاي آن تدوین شده باشد، نرمدستورالعمل

افزار شخص یا اشخاصی هستند که براساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از پدیدآورنده نرم -3ماده 
  .افزار را انجام دهندازي نرمستحلیل، طراحی، ساخت و پیاده

افزار به اي بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرمافزار رایانهحقوق معنوي نرم -4ماده 
  .پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است

ر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق اي بدون اینکه منحصافزار رایانهحقوق مادي نرم - 5ماده 
  .باشدبرداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال مینشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هرگونه بهره

، ايهاي رایانهافزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روي یکی از حاملنشر عبارت است از قرار دادن نرم -6ماده 
  .اي قابل استفاده براي دیگران قرار داده شودهاي رایانهتکثیر شده یا به منظور فوق در محیط

افزار براي استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و براي عرضه عبارت است از ارائه نرم -7ماده 
  .برداري مشخصبهره

  .ايهاي رایانهافزار در محیطاجراء عبارت است از استفاده عملی و کاربردي از نرم -8ماده 
  

  :حقوق پدیدآورنده -بخش دوم 
استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادي موضوع قانون . افزار به پدیدآورنده تعلق داردحقوق مادي و معنوي نرم -9ماده 

اشخاصی که به . باشدبدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می سال یا کمتر، با قید شرط یا 30براي مدت 
اند مکلفند نام آوردهافزاري را که دیگري پدید آورده است به دستترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجراي نرم
  .افق شده باشداي دیگر تومگر اینکه با پدیدآورنده به گونه. پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند



افزارهایی که مطابق حقوق مادي نرم. افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشدنرم - 10ماده 
دهنده است، مگر اینکه براي متعلق به سفارش) سال 30(قانون ) 1(آیند به مدت مقرر در ماده قانون پدید می) 6(ماده 

  .افزارها متعلق به پدیدآورنده استافق شده باشد ولی حقوق معنوي نرممدت کمتر یا ترتیب محدودتري تو
افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم - 11ماده 

ورتی که در ص. گیردافزار مشخص باشد، حقوق مادي حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق میپدیدآوردن نرم
  .شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان استکار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترك نامیده می

توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضائی هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می -تبصره
  .صالحه مراجعه نمایند

ها یا کاربري جدید ها و ظرفیتافزارهاي سازگار و مکمل که قابلیتافزارهاي دیگر براي ایجاد نرمز نرماستفاده ا -12ماده 
-شود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرمافزارهاي دیگر محسوب نمیایجاد کند بالمانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم
هایی که براي نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را افزارافزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم

  .گرفته باشد
آید متعلق به پدیدآورنده افزارهاي دیگر پدید میافزارهاي جدید که به واسطه نرمحقوق مادي و معنوي نرم -13ماده 
  .افزار جدید استنرم

هنري و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت پاداش، جایزه نقدي و امتیازاتی که در مسابقات علمی،  -14ماده 
  .گیرد، متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بودنامه تعلق میاین آیین

افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، افزاري را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرماشخاصی که نرم -15ماده 
  .اندافزار یاد شده را نقض کردهاري نمایند، حقوق پدیدآورنده نرمبردتکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره

افزار خود افزار خاصی است براي نام، عنوان و نشان نرماي که معرف نرماشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژه - 16ماده 
استفاده نمایند، ناقض حقوق افزار سابق و یا نماینده قانونی وي بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادي و معنوي نرم

  .شوندپدیدآورنده محسوب می
افزاري را که بدون اجاره پدیدآورنده منتشر اشخاصی که با علم و اطالع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم - 17ماده 

  .گردندبرداري قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده نحسوب مییا عرضه شده است تهیه و مورد بهره
اي متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص هاي رایانهافزار بر روي حاملحق تکثیر تمام یا بخشی از نرم - 18ماده 

  .برداري نداشته باشند، مجاز به تکثیر نیستندحتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره
- ها و واحدها و سازمانتگاههاي دولتی و دیگر دسافزارهاي کپی غیرمجاز توسط دستگاهخرید و بکارگیري نرم - 19ماده 

هاي یاد شده مجاز به ذیحسابان دستگاه. باشدهاي تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می
  .افزارهاي کپی غیرمجاز نیستندپرداخت هزینه خرید نرم

افزارهاي مورد کپی غیرمجاز نرم برداري نسخههاي موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهرهکارکنان دستگاه -تبصره
متخلفان از این حکم، مشمول مجازات مقرر در . باشندهاي متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمیحمایت قانون روي رایانه

  .قانون خواهند بود
  :افزاراختراع نرم -بخش سوم

) 10(اختراع آن است، در اجراي ماده  افزارهایی که پدیدآورنده مدعیبه منظور صدور تاییدیه فنی براي نرم - 20ماده 
اعضاي این کمیته به . شوداي با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیرنظر شوراي عالی انفورماتیک تشکیل میقانون، کمیته

دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و . شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بالمانع استمدت سه سال منصوب می
  .کمیته مذکور به تصویب شوراي عالی انفورماتیک خواهد رسیداتخاذ تصمیم در 

افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم -21ماده 
  .نمایدرا اخذ و تکمیل و همراه با مدارك و مستندات به اداره یاد شده تسلیم و رسید دریافت می

داره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارك و مستندات را به ا
دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تایید . دبیرخانه شوراي عالی انفورماتیک ارسال نماید



مالکیت صنعتی اعالم تا مرجع مذکور حسب مورد و براساس ترتیبات و  یا عدم تایید فنی اختراع، مراتب را به اداره
  .هاي مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعالم نتیجه نمایدتشریفات مقرر در قانون ثبت عالئم و اختراعات و آیین

عات و اصالحات بعدي آن افزار همان است که در قانون ثبت عالئم و اختراحقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم -22ماده 
  .مشخص شده باشد

افزار از حقوق موضوع استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت عالئم و اختراعات مانع از برخورداري پدیدآورنده نرم -تبصره
  .نامه نخواهد بودقانون و مقررات این آیین

  
  :افزارچگونگی صدور گواهی ثبت نرم -بخش چهارم 

هاي الزم براي تکمیل راي عالی انفورماتیک با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، فرمدبیرخانه شو - 23ماده 
  .افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیردتوسط متقاضی ثبت نرم

تحویل داده و رسید دریافت افزار را به دبیرخانه ها، دو نسخه از نرمافزار پس از تکمیل فرممتقاضی ثبت نرم -24ماده 
ریال براي ثبت و یکصدهزار ) 100.000(افزار مبلغ یکصدهزار عالوه بر آن متقاضی باید به ازاي هر نرم. داردمی

  .ریال براي تایید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضاي خود تحویل دهد) 100.000(
افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، عدم ید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرمشوراي یاد شده پیش از تای -25ماده 

وزارت یاد شده . افزار را با اخالق اسالمی و عفت عمومی و سالمت شخصیت کودکان و نوجوانان استعالم کندمخالفت نرم
  .موظف است ظرف یک ماه نظر خود را به شورا اعالم کند

مذکور ظرف مدت یک ماه، در پاسخ به استعالم شورا قادر به اظهارنظر قطعی نباشد، موظف است چنانچه وزارت  -تبصره
افزار با در غیراینصورت عدم مخالفت نرم. ضمن اعالم دالیل خود، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعالم نماید

ت کودکان و نوجوانان مورد تایید تلقی ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخالق اسالمی، عفت عمومی و سالمت شخصی
  .خواهد شد

- شورا پس از دریافت تاییدیه وزارت مورد اشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم - 26ماده 
  .عدم اعالم نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تایید فنی است. افزار اقدام و نظر خود را به وزارت یاد شده اعالم نماید

افزار و وزارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از دریافت تاییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم -27ماده 
  .صدور گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نماید

شخص افزار به تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نماید حقوق مادي نرمافزار میدارنده گواهینامه ثبت نرم - 1تبصره 
افزار درج در این صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهینامه ثبت نرم. دیگري منتقل شود

  .نماید
افزار را در جایگاه اینترنتی که به همین وزارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالکیت حقوق مادي نرم - 2تبصره 

  .منظور ایجاد گردیده است درج کند
افزار در کمیته ، نرم)21(افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده چنانچه پدیدآورنده، مدعی اختراع نرم - 28ماده 

  .گرددقانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تایید یا عدم تایید در فرم مربوط درج می) 10(حق اختراع مذکور در ماده 
خانه شوراي عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به ابالغ تایید یا عدم تایید اختراع توسط دبیر

  .گیردمتقاضی صورت می
افزارهایی که جهت تایید و ثبت شوراي عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلفند از نسخ نرم -29ماده 

افزار در ت آن جز با رضایت مالک حقوق مادي نرمگیرد به نحوي محافظت نماید که مندرجادر اختیار آنها قرار می
اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با . دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد

به عالوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد . شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق وي تحت تعقیب قرار خواهند گرفت
هاي انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداري مقرر نیز در مورد آنان هاي رسیدگی به تخلفات اداري یا هیاتاتدر هی

  .اعمال خواهد شد
  .در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود -تبصره



حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و  افزار، مانع اعتراض و ادعايقبول تقاضاي ثبت اختراع و نیز ثبت نرم - 30ماده 
  .توانند به مراجع صالحه قانونی مراجعه نمایندحق میافراد ذي

افزار نسبت به تصمیم شوراي عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چنانچه متقاضی ثبت نرم -31ماده 
اي که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تعیین یا کمیتهتواند در شوراي یاد شده و اعتراض داشته باشد حسب مورد می

  .شود تقاضاي تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نمایدمی
  
  

  
  اينظام صنفی رایانه - قسمت دوم 

  
 :بخش اول ـ تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه اي

  :رود اصطالحات اختصاري زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ـ32ماده 
قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیالت، تعیین وظائف و نظم بخشی به : رایانه اي ـ نظام صنفی1

فعالیت تجاري رایانه اي مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار وضع و تحت نظارت شوراي عالی انفورماتیک 
  .خوانده می شود "اينظام صنفی رایانه  "کشور تنظیم و تنسیق می گردد و از این پس 

شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدي، خدماتی، : ـ فرد صنفی2
  .قرار می دهد) اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبکه هاي اطالع رسانی(تجاري رایانه اي 

  .ایت ضوابط قانونی مربوط استـ ایجاد هر گونه مرکز پژوهشی، تحقیقاتی منوط به رع1تبصره 
ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آئین نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره برداري می 2تبصره 

گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کاال یا خدمات به مصرف کننده نمایند مکلفند عالوه بر رعایت این آئین نامه بر 
وط نسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهاي مربوط از مراجع ذي ربط اقدام اساس مقررات مرب

  .کنند
هر واحد اقتصادي که توسط فرد صنفی رایانه اي با اخذ پروانه کسب یا مجوز الزم براي فعالیت موضوع : ـ واحد صنفی3

  .این ماده دائر می گردد، واحد صنفی نامیده می شود) 2(بند 
دانش آموختگان رشته هاي کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته هاي مرتبط که حداقل دو سال از : ضو صنفـ ع4

زمان فارغ التحصیلی آنان در رشته هاي مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوي نظام صنفی رایانه اي 
  .خص حقیقی به عضویت نظام یادشده در می آیدبرگزار می گردد موفقیت الزم را احراز نمایند، به عنوان ش

  .آن گروه از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، صنف رایانه اي را تشکیل می دهند: ـ صنف رایانه اي5
 شاخه هاي صنف بر اساس طبعیت کارهاي قابل ارجاع به آن به شرح زیر دسته: ـ شاخه هاي نظام صنفی رایانه اي6

  :میشود
ـ براي انجام فعالیتهاي مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه اندازي، توسعه و پشتیبانی و آموزش سیستمهاي الف 

 با مشارکت افراد حقوقی صنف که حسب "شاخه شرکتها"نرم افزار، سخت افزار، شبکه هاي اطالع رسانی و نظایر آن، 
  .قانون تجارت ایجاد میشوند، تشکیل میگردد

عالیتهاي مربوط به عرضه محصوالت سخت افزاري، نرم افزاري و حاملهاي حاوي اطالعات، قطعات و مواد ـ براي ف ب
ارائه می شود، ) الف(مصرفی که نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آنها توسط شرکتهاي موضوع بند 

انه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل می با مشارکت افراد حقیقی صنفی که داراي پرو "شاخه فروشگاهها"
  .شود

ها و مجامع امور صنفی  اي موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه تبصره ـ عضویت اعضاي فروشگاهی در نظام صنفی رایانه
  . شود نمی

  .نتخاب می شوندمشاوران از میان اعضاء ا. تشکیل می گردد "شاخه مشاوران"ج ـ براي فعالیتهاي مشاوره اي و نظارت، 



تبصره ـ شرائط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعالیت آنان به موجب دستورالعملی که بر اساس قوانین و 
  .مقررات موجود به تصویب شوراي عالی انفورماتیک می رسد، تعیین خواهد شد

  :بخش دوم ـ ارکان نظام صنفی رایانه اي
  

نظام صنفی رایانه اي استانها، شوراي انتظامی استانها، هیئت عمومی : ارکان نظام صنفی رایانه اي عبارتند از ـ33ماده 
  .شوراي انتظامی کل، بازرس و رئیسنظام، شوراي مرکزي نظام، 

  :الف ـ نظام صنفی رایانه اي استانها
دول زیر را به تشخیص مراجع مذکور در آن نظام صنفی رایانه اي هر استان در صورتی که حداقل اعضاي جـ 34ماده 

  :پوشش دهد، تشکیل می شود
  

  مرجع تشخیص  حداقل عضو در استان  
شرکت ها و سایر اشخاص 

  شوراي عالی انفورماتیک  10  حقوقی

  اتحادیه صنفی مرکز استان  15  فروشگاهها
  شوراي عالی انفورماتیک  5  مشاوران

  
اي استان تشکیل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شوراي مرکزي ـ مادامی که نظام صنفی رایانه 1تبصره 

  .نظام، سرپرستی یا اداره آن به نظام رایانه اي یکی از استانهاي همجوار واگذار خواهد شد
  .ـ عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی باشد2تبصره 
محل استقرار دائم دفتر . مدیره، شوراي انتظامی و بازرس استهر نظام استانی داراي مجمع عمومی، هیئت ـ 35ماده 

مرکزي آن در مرکز استان می باشد، ولی هیئت مدیره می تواند پس از تأیید شوراي مرکزي در سایر شهرستانها نیز 
  .نمایندگی دایر نماید

داراي حق رأي ) یقیحقوقی، فروشگاهی و حق(مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضاي ـ 36ماده 
  :تشکیل می گردد و وظائف و اختیارات آن به شرح زیر است

  .انتخاب اعضاي هیئت مدیره و بازرس -1
  .تصویب خط مشیها، سیاستها و برنامه ها و آئین نامه هاي اجرائی نظام -2
  .بررسی و تصویب پیشنهادهاي هیئت مدیره -3
  .بع درآمديتعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منا -4
  .عزل هیئت مدیره و بازرس -5
  .بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه هاي سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام - 6
  .استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیتهاي نظام -7
  .تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام -8
  .ام استانی و ارجاع آن به هیئت عمومی صنفتصویب انحالل نظ -9

بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموري که طبق قوانین، آئین نامه هاي مربوط در صالحیت مجمع عمومی  -10
  .است

  .ـ هر مجمع توسط هیئت رئیسه اي مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود1تبصره 
  .باید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس نامزد کرده اندـ اعضاي هیئت رئیسه ن2تبصره 
  .در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد) 9(و ) 8(ـ تصویب موارد مربوط به بندهاي 3تبصره 
  :نحوه تشکیل جلسات مجامع عمومی عادي و فوق العادهـ 37ماده 

) حقیقی، حقوقی و فروشگاهی(اول با حضور نصف به عالوه یک اعضاي هر شاخه تشکیل مجمع عمومی عادي در نوبت 



نظام می باشد که در صورت عدم حصول به نصاب الزم، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد تشکیل می شود با هر 
حاضران الزم  تصمیمات مجمع عمومی عادي با رأي اکثریت نسبی. تعداد از اعضاي کل شاخه ها برگزار خواهد شد

  .االجراء خواهد بود
ـ نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادي است ولی تصمیمات آن با 1تبصره 

  .رأي دو سوم حاضران داراي اعتبار است
  .ـ هر عضو می تواند حداکثر وکالت دو عضو غائب در جلسه را داشته باشد2تبصره 
تشکیل مجامع عمومی توسط هیئت مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط دبیر صورت خواهد ـ دعوت براي 3تبصره 
  .گرفت

ـ دعوت براي تشکیل مجامع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه کثیراالنتشار منتخب مجمع 4تبصره 
. وز قبل از تشکیل مجمع به اطالع عموم برسدعمومی و با تعیین زمان و مکان و دستورجلسه انجام و باید حداقل پانزده ر

  .مجمع می تواند براي دعوت از اعضاء روش دیگري را جایگزین نماید
نظام می تواند درخواست تشکیل مجمع عمومی ) حقوقی، فروشگاهی، حقیقی(ـ یک سوم از اعضاي شاخه هاي 5تبصره 

  .شدهیئت مدیره مکلف به قبول درخواست می با. فوق العاده نمایند
  .ـ مجمع عمومی عادي سالی یک بار و مجمع عمومی به طور فوق العاده می تواند به دفعات تشکیل شود6تبصره 
هاي آن توسط  هر نظام استانی داراي هیئت مدیره اي خواهد بود که از اعضاي داوطلب واجد شرایط شاخهـ 38ماده 

انتخاب مجدد آنان براي یک دوره پیوسته دیگر بالمانع  .اعضاي همان شاخه براي یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد
  .است و هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، کماکان عهده دار مسئولیت خواهد بود

تعداد نمایندگان هر شاخه در هیئت مدیره نظام استانی به شرح جدول زیر خواهد بود که بین یک الی سه ـ 39ماده 
  :عداد براي هر شاخه خواهد داشتعضو علی البدل حسب ت

  
  تعداد

  به باال 501  500 -301  300 -101  100 -51  50 -5        شاخه
شرکت ها وسایر 
  15  12  9  6  3  اشخاص حقوقی

  5  4  3  3  2  فروشگاهها
  3  3  2  2  1  مشاوران

  
  

هاي استانی و شوراي تبصره ـ با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تعیین صالحیت مشاوران، هیئت مدیره 
آئین نامه چگونگی احراز صالحیت مشاوران پس از . مرکزي دوره اول بدون حضور نمایندگان این شاخه تشکیل می شوند

  .تصویب در شوراي عالی انفورماتیک حداکثر تا مجمع عمومی بعدي به اجراء گذاشته می شود
  :شرح زیر می باشد شرائط انتخاب شوندگان هیئتهاي مدیره استانی بهـ 40ماده 

  .ـ تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران1
ـ پایبندي به اسالم و یا یکی از اقلیتهاي دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداري به نظام جمهوري اسالمی 2

  .ایران
  .ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر3
درصد واجدان حق  5فساد اخالقی، به تأیید داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه اي و عدم اشتهار به  -4

  .نفر نمی باشد 2رأي دادن در نظام است که این تعداد کمتر از 
  .ـ نداشتن پیشینه کیفري مؤثر5

اولین دوره انتخاب در استان با نظارت شوراي عالی انفورماتیک و با اطالع استاندار و توسط سازمان مدیریت و ـ 41ماده 
  .برگزار خواهد شد برنامه ریزي هر استان



تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات اولین دوره 
هیئت مدیره استانها، انتخابات شوراي مرکزي، با رعایت قانون و مفاد این آئین نامه تهیه و به تصویب شوراي عالی 

  .انفورماتیک خواهد رسید
  :اهم وظائف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است ـ42ماده 

  .نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان -1
  .تنظیم روابط بین اعضاي صنف و کارفرمایان و ارائه اطالعات الزم به کارفرمایان در مورد اشخاص واجد صالحیت فنی -2
  .عی و حیثیت حرفه اي صنفدفاع از حقوق اجتما -3
  .همکاري با مراجع ذي ربط در امر ارزشیابی، تعیین صالحیت و ظرفیت اشتغال -4
ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوري در اختالفاتی که داراي ماهیت فنی است در چارچوب  -5

  .قوانین و مقررات مربوط کشور
ت در کمیسیون حل اختالف مالیاتی، هیئتهاي تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و معرفی نماینده نظام جهت عضوی - 6

  .سایر مراجع قانونی
  .ارتقاي دانش فنی و کیفیت کار اعضاي صنف -7
برنامه ریزي در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناوري اطالعات در استان با برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصی در  -8

  .تچارچوب قوانین و مقررا
  .انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه اي استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل وي -9

  .تعیین حق الزحمه کارکنان نظام استانی -10
  .تنظیم دستورالعملهاي اداري ـ مالی نظام استانی طبق مقررات و نظام نامه هاي مصوب هیئت عمومی -11
  .رات این آئین نامهمعرفی اعضاي شوراي انتظامی وفق مقر -12
  .تشکیل کمیسیونهاي تخصصی استانی با رعایت نظام نامه هاي هیئت عمومی و شوراي مرکزي -13
  .ـ بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادي نظام استانی14

یک نفر هیئت مدیره در اولین نشست خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک یا دو نفر را به عنوان نایب رئیس و ـ 43ماده 
  .را به عنوان خزانه دار انتخاب می نماید

دبیر نظام، مسئول . هیئت مدیره می تواند یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نمایدـ 44ماده 
  :اداره امور دبیرخانه بوده و وظائف او به شرح زیر است

در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیئت  ـ استخدام یا به کارگماردن کارکنان اداري نظام و1
  . مدیره

  .ـ انجام مکاتبات و نامه هاي اداري نظام و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلی نظام2
  . ـ گشایش حسابهاي بانکی نظام به اتفاق خزانه دار و رئیس هیئت مدیره3
  .می و انجام امور جاري نظامـ اجراي مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمو4
  . ـ حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات کامل اعضاء5
  .ـ تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضاي خود و رئیس هیئت مدیره و مهر رسمی نظام6
  .ـ ارسال شکایات واصل شده به شوراي انتظامی استان7
  .یقی و حقوقی، مراجع قضایی و اداري با حق توکیلـ نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حق8

  :خزانه دار مسئول امور مالی نظام است و وظائف وي به شرح زیر استـ 45ماده 
  . اسناد مالی و اوراق تعهدآور بر عهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر نظام است  ـ امضاء کلیه چکها،1
  .اد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهاتنظیم دفاتر و اسن  ـ اداره امور مالی نظام،2
  .ـ وصول و جمع آوري ورودیه، حق عضویتها و کمکهاي مالی3
  .ـ تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس4
  .ـ رسیدگی به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختها5
  .ـ نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی6



  . حفظ اموال منقول و غیرمنقول، وجوه و اسناد مالی ـ7
  .ـ تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب8

  
  :ب ـ شوراي انتظامی استان

نفر به معرفی هیئت مدیره که یک نفر از آنها  5تا  3هر نظام استانی داراي یک شوراي انتظامی متشکل از ـ 46ماده 
ی باشد خواهد بود و همگی با حکم رئیس شوراي مرکزي نظام براي مدت سه سال منصوب شده و انتصاب حقوقدان م

  . مجدد آنان بالمانع خواهد بود
رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه اي، انضباطی و انتظامی اعضاء به عهده شوراي 

و تعیین مجازاتهاي انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شوراي انتظامی  چگونگی رسیدگی به تخلفات. یادشده می باشد
  .نظام طبق مواد آتی خواهد بود

تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را براي 
رسیدگی مراجع قضائی مزبور مانع از اجراي . اعالم دارد رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح

  .مجازاتهاي انتظامی اعضاء نخواهد بود
شوراي انتظامی در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نائب رئیس و یک نفر منشی براي مدت یک سال ـ 47ماده 

  .انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بالمانع خواهد بود
  .ه می تواند در صورت اطالع از وقوع تخلف، رأساً نیز به شوراي انتظامی اعالم شکایت کندهیئت مدیرـ 48ماده 
دبیرخانه شوراي انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه اي استان قرار داشته و پس از وصول شکایت و ـ 49ماده 

به تشخیص رئیس شوراي انتظامی استان تعیین  موارد خارج از نوبت. تشکیل پرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می نماید
  .می شود

تبصره ـ کلیه مکاتبات و تصمیمات و آراي شوراي انتظامی استان با امضاي رئیس و در غیاب وي نائب رئیس و از طریق 
  .دبیرخانه انجام و ابالغ می شود

اگر شکایتی را وارد نداند و یا . دشوراي انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات واصله می باشـ 50ماده 
رسیدگی به شکایتی را در صالحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صالحیت داده و در غیر این صورت 

شورا می تواند در صورت نیاز از طرفین براي استماع اظهارات آنان دعوت . پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می کند
  .نماید

یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعالم قبلی در حکم انصراف از شکایت است، عدم حضور شاکی 
  .لیکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود

مشتکی عنه در صورت عدم امکان . در صورت درخواست مشتکی عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وي می باشد
دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شوراي انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان حضور، الیحه 

  .وکیل معرفی می نماید
  .تبصره ـ شوراي انتظامی استان می تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره استفاده نماید

  :مجازاتهاي انتظامی به قرار زیر استـ 51ماده 
  .ی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه اي استاناخطار شفاه -1
  .توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه اي استان -2
  .ماه 3روز تا  1محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت  -3
  .محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک روز تا یک سال -4
  .قت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک روز تا پنج سالمحرومیت مو -5

تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازاتهاي مربوط حسب مورد با توجه به شرائط، دفعات و مراتب تخلف به ـ 52ماده 
  :شرح زیر است

  .عدم رعایت شئونات شغلی و حرفه اي مربوط از درجه یک تا درجه دو -1



ایت اصول فنی به نحوي که موجب تضییع حقوق غیر گردد به تناسب میزان خسارات وارده سهل انگاري و یا عدم رع -2
  .از درجه یک تا درجه سه

  .صدور تأییدیه هاي خالف واقع، از درجه یک تا درجه پنج -3
  .ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارك که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار -4
  .متناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سها -5
  .جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي از درجه سه تا درجه پنج - 6
اشتغال در کارهایی که خارج از صالحیت حرفه اي و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذي ربط، از درجه -7

  .درجه پنجیک تا 
  .سوء استفاده از عضویت و یا موقعیتهاي شغلی و اداري نظام به نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درجه پنج -8
  .دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج -9

  .سه عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه -10
تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه براي انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی الزم از  -11

  .درجه دو تا درجه پنج
  .انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، عالوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج -12

مجازاتهاي مقرر به عهده شوراي انتظامی استان است و تکرار تخلف تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از ـ 53ماده 
ارتکاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازاتها است که درهر حال . از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود

  .سال فراتر نخواهد رفت 10مجموع محرومیت از 
است،  ی را به مراجعی که در قانون نظام صنفی معین شدهتبصره ـ شوراي انتظامی استان موارد تخلف اعضاي فروشگاه

  . کند تا طبق مفاد قانون یادشده نسبت به آن رسیدگی و احکام الزم صادر گردد منعکس می
آراي شوراي انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به ـ 54ماده 

  .طور دقیق ذکر شود
شوراي انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ  آراي

  .ابالغ، حسب مورد در شوراي تجدیدنظر استانی و یا شوراي انتظامی کل قابل تجدیدنظر است
ز پنج نفر مرکب از یک نفر حقوقدان هر نظام استانی داراي یک شوراي انتظامی تجدیدنظر است که متشکل اـ 55ماده 

سال سابقه به انتخاب استاندار، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان، یک نفر از اعضاي هیئت  10با 
مدیره و دو نفر به انتخاب شوراي مرکزي نظام می باشد که با حکم شوراي مرکزي نظام براي مدت سه سال منصوب می 

  . گردند
ت شوراي انتظامی استان با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در هر حال آراي صادرشده با سه رأي موافق جلسا

  .معتبر و الزم االجراء خواهد بود
کلیه احکام و مجازاتهاي صادره تا درجه چهار در این شورا . کلیه درخواستهاي تجدیدنظر در این شورا بررسی می شود

ه و مجازاتهاي درجه پنج در صورت درخواست محکوم علیه قابل بررسی در شوراي انتظامی کل قطعی و الزم االجراء بود
  .خواهد بود

تبصره ـ شوراي انتظامی تجدیدنظر در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک 
  .نفر را به عنوان منشی از بین خود انتخاب می نماید

  
  :ي انتظامی کل نظامپ ـ شورا

شوراي انتظامی کل نظام، مرجع تجدیدنظر آراي صادر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شوراي انتظامی ـ 56ماده 
اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زیر منصوب و انتخاب مجدد آنها بالمانع . استانها است و داراي پنج عضو می باشد

  :است
  .سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستري 15ـ یک نفر حقوقدان با 1



  .ـ دو نفر به انتخاب شوراي عالی انفورماتیک2
  .ـ دو نفر به انتخاب شوراي مرکزي نظام3

جلسات شوراي انتظامی کل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آراي صادر شده با سه رأي موافق معتبر و الزم 
  .االجرا خواهد بود

انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و محل دبیرخانه آن همانند شوراي انتظامی استان خواهد تبصره ـ روش و مدت 
  .بود

تقاضاهاي تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده حسب مورد براي شوراي انتظامی ـ 57ماده 
  .تجدیدنظر و یا شوراي انتظامی کل ارسال خواهد شد

  
  : ت ـ بازرس

مجمع عمومی استان یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل براي مدت ـ 58 ماده
  :وظائف و اختیارات بازرس به شرح زیر است. یک سال انتخاب می نماید

  .ـ بازرس می تواند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأي شرکت نماید1
خالت در امور اجرائی بر فعالیت هیئت مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارك و ـ بازرس اختیار دارد بدون د2

  .اطالعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه اي در فعالیتهاي اجرائی هیئت مدیره ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهد
ات حسابرسی را به هیئت مدیره ارائه ـ بازرس می تواند براي حسابرسی صورتهاي مالی پیشنهاد استفاده از مؤسس3

  .هیئت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذکور اقدام کند. نماید
ـ بازرس موظف است صورتهاي مالی مصوب هیئت مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه 4

رار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل تهیه و در اختیار ایشان قرار می گیرد، مورد رسیدگی ق
مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی 

  .ارائه نماید
  

  : ث ـ هیئت عمومی
رایانه اي که از این پس به اختصار به منظور هماهنگی در امور نظامهاي استانی هیئت عمومی نظام صنفی ـ 59ماده 

  .هیئت عمومی خوانده می شود، از کلیه اعضاي هیئت مدیره نظامهاي استانی در سطح کشور تشکیل می شود
هیئت عمومی هر سال یکبار با دعوت شوراي مرکزي با حضور نماینده شوراي عالی انفورماتیک جلسه عادي خواهد 

  .اقل نیمی از اعضاء رسمیت خواهد یافتجلسات هیئت عمومی با حضور حد. داشت
  .تبصره ـ تشکیل اولین هیئت عمومی بنا به دعوت ریاست شوراي عالی انفورماتیک خواهد بود

  :وظائف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر استـ 60ماده 
  .ـ انتخاب اعضاي شوراي مرکزي از میان اعضاي هیئت عمومی و عزل آنان1
  .گزارش سالیانه شوراي مرکزي در خصوص فعالیتهاي نظامـ استماع و ارزیابی 2
  .ـ بررسی و تصویب ترازنامه شوراي مرکزي3
  .ـ بررسی و تصویب خط مشیهاي عمومی و پیشنهادي شوراي مرکزي4
  .ـ دریافت گزارش از فعالیتها و مشکالت نظامهاي استانی و ارائه طریق به آنها5
  .ن نظامهاي استانی به پیشنهاد شوراي مرکزياخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بی - 6
ـ بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام نامه هاو همچنین دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضاي شوراي مرکزي، 7

  .اعضاي شوراي انتظامی استانی، شوراي انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شوراي مرکزي
  .نظامنامه هاي داخلی نحوه اداره هیئت عمومیـ بررسی و تصویب 8
  .ـ بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادي شوراي مرکزي در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام9

  .ـ انتخاب بازرس10



  .این آئین نامه خواهد بود) 58(تبصره ـ شرح وظائف و اختیارات بازرس شوراي مرکزي مطابق ماده 
  

  : ج ـ شوراي مرکزي
. عضو علی البدل تشکیل می شود 9عضو اصلی و  23براي اداره امور کالن نظام، شوراي مرکزي مرکب از ـ 61ماده 

این آئین ) 39(ترکیب نمایندگان شوراي مرکزي و اعضاي علی البدل به همان نسبت مذکور در ستون آخر جدول ماده 
  .مدت فعالیت هر دوره شوراي مرکزي سه سال است. نامه بوده و داراي یک رئیس، دو نایب رئیس و یک خزانه دار است

جلسات شوراي مرکزي در مواقع لزوم به دعوت رئیس شوراي مرکزي و در غیاب وي توسط نواب رئیس ـ 62ماده 
رأي موافق  12تصمیمات و مصوبات آن با حداقل . تشکیل و با حضور نصف به عالوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت

  .معتبر است
تصمیمات شوراي مرکزي . البدل بدون داشتن حق رأي می توانند در جلسات شوراي مرکزي شرکت کننداعضاي علی 

  .پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شوراي مرکزي به اشخاص و مراجع ذي صالح ابالغ و پیگیري می شود
نظام، به موجب نظامنامه مالی و اداري  انجام هزینه هاي اداري، استخدامی و سایر هزینه هاي اداره بهینهـ 63ماده 

  .است که توسط شوراي مرکزي پیشنهاد و به تصویب هیئت عمومی خواهد رسید
هزینه هاي سازمانی نظام و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء، کمکهاي اعطائی، دریافت بهاي ارائه خدمات ـ 64ماده 

  .سمینارها و نمایشگاهها تأمین خواهد شد پژوهشی، کارشناسی و آموزشی، فروش نشریات و برگزاري
نحوه و میزان دریافت هر یک از منابع مذکور به موجب نظامنامه اي خواهد بود که به پیشنهاد شوراي مرکزي و تصویب 

  .هیئت عمومی می رسد
  :اهم وظائف شوراي مرکزي عبارتست ازـ 65ماده 

  .ت جهت تصویب هیئت عمومیـ پیشنهاد خط مشیهاي کوتاه مدت، میان مدت و دراز مد1
  .ـ برنامه ریزي و فراهم آوردن زمینه اجراي اهداف و خط مشیهاي مصوب هیئت عمومی2
  .ـ ایجاد زمینه مناسب براي انجام وظائف ارکان نظام3
  .ـ برگزاري آزمونهاي تخصصی احراز صالحیت مشاوران مستقل4
  .ویب در شوراي عالی انفورماتیکـ تهیه پیش نویس تعیین حدود صالحیت اعضاي صنف براي تص5
  .ـ همکاري با شوراي عالی انفورماتیک در اجراي رتبه بندي و احراز صالحیت اعضاي صنف6
  .ـ تهیه پیش نویس نحوه ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضاي صنف جهت تصویب در شواري عالی انفورماتیک7
  .داخل کشور و در سطح بین المللی ـ مشارکت در برگزاري کنفرانسها و گردهمائیهاي تخصصی در8
  .ـ داوري بین ارکان داخلی نظامهاي استانی یا بین نظامهاي استانی با یکدیگر9

  .ـ همکاري با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی10
ه ـ حمایت اجتماعی از اعضاي نظام رایانه اي و دفاع از حقوق و حیثیت آنها و همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه ب11

  .عنوان مصرف کنندگان محصوالت صنف
  .ـ تهیه مبانی قیمت گذاري خدمات باتوجه به پیشنهادهاي نظامهاي استانی12
  .ـ تعیین و معرفی امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها13
  .ـ انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی14
شورتی به دولت و دستگاههاي اجرائی در زمینه برنامه هاي توسعه فناوري اطالعات در ـ همکاري و ارائه نظرات م15

  .کشور
  .تبصره ـ وظائف خزانه دار مشابه وظائف خزانه دار نظام استانی است

  
  : چ ـ رئیس سازمان

مدیریت و  شوراي مرکزي در اولین نشست خود سه نفر از اعضاي اصلی شورا را به عنوان رئیس به سازمانـ 66ماده 
پیشنهاد می نماید تا یکی از آنها با حکم رئیس جمهور به این سمت ) شوراي عالی انفورماتیک(برنامه ریزي کشور 



  .منصوب گردد
  :وظائف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر استـ 67ماده 

راجع ملی و بین المللی را به عهده ـ رئیس سازمان باالترین مقام اجرائی و اداري سازمان بوده و نمایندگی سازمان در م1
  .دارد

  .ـ مسئول اجراي مصوبات شوراي مرکزي است2
ـ نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه هاي الزم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به 3

  .شوراي مرکزي
زي به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، نظارت بر عملکرد نظامهاي استانی با هماهنگی شوراي مرک -4

  .حیثیت و شئونات حرفه اي
  .ـ پیشنهاد تعیین دبیرکل5
  .ـ افتتاح جلسات هیئت عمومی در مواقعی که دعوت کننده شوراي مرکزي است6
  .ـ ابالغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه هاي مربوط به فناوري به نظام مهندسی استانها7
سایر وظائفی که از طرف هیئت عمومی یا شوراي مرکزي به رئیس سازمان محول می شود و همچنین وظائفی ـ انجام 8

  .که به منظور اداره نظام ضروري است
  .ـ امضاء مکاتبات عادي و اداري نظام9

شوراي  رئیس سازمان می تواند یک نفر از اعضاي شوراي مرکزي و یا خارج از آن را به عنوان دبیرکل بهـ 68ماده 
  .مرکزي جهت کسب رأي اعتماد معرفی و یا درخواست عزل وي را نماید

  .تبصره ـ رئیس می تواند برخی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به دبیر کل نظام محول کند
نرم  در کلیه موارد مبهم یا مسکوت در این آئین نامه، با رعایت مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان ـ69ماده 

  .افزارهاي رایانه اي، قانون نظام صنفی و این آئین نامه، نظر شوراي عالی انفورماتیک مالك عمل خواهد بود
  

  محمدرضا عارف
  معاون اول رئیس جمهور

  
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن براي اطالع  138رونوشت با توجه به اصل 

  .شودمحترم مجلس شوراي اسالمی ارسال میریاست 
  محمدرضا عارف

  معاون اول رئیس جمهور
  

دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر  رونوشت به
معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان 

می، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و محاسبات کشور، دیوان عدالت اداري، اداره کل قوانین مجلس شوراي اسال
ها و موسسات دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی، روزنامه رسمی جمهوري ها، سازمانمقررات کشور، کلیه وزارتخانه

  .شودرسانی دولت و دفتر هیات دولت ابالغ میاسالمی ایران، دبیرخانه شوراي اطالع
  

هـ31991ت/58573  
  12/10/1383: تاریخ

  
  
  



  
  بسمه تعالی
  رئیس جمهور

  تصویب نامه هیات وزیران
  

سازمان  -وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  - وزارت بازرگانی  -وزارت دادگستري  - وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
  ریزي کشورمدیریت و برنامه

نامه شماره با توجه به نظر رئیس مجلس شوراي اسالمی موضوع  9/10/1383هیات وزیران در جلسه مورخه 
  :تصویب نمود 27/8/1383ب مورخه /هـ/88790/7464

افزارهاي قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم) 17(و ) 2(نامه اجرایط مواد آیین) 25(از تاریخ اعالم ایراد، در ماده 
» دو هفته«ارت به عب» یک ماه«عبارت  24/4/1383هـ ، مورخ 26089/ت/21185نامه شماره اي، موضوع تصویبرایانه

  .گردداصالح می
  محمدرضا عارف
  معاون اول رئیس جمهور

  
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر 

دیوان  معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور،
عدالت اداري، اداره کل قوانین مجلس شوراي اسالمی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و 

ها و موسسات دولتی، نهادهاي انقالب اسالمی، روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ها، سازمانمقررات کشور، کلیه وزارتخانه
  .شودلت و دفتر هیات دولت ابالغ میرسانی دوایران، دبیرخانه شوراي اطالع

  
  ها و برگزاري انتخابات دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی مؤسس استان

  
 انجام مقدمات - الف

هاي موجود در هر استان  عالی انفورماتیک کشور پس از احراز حداقل شرکتها و فروشگاه دبیرخانه شوراي -1
افزارهاي  قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم )17(و  ) 2(نامه اجرایی مواد  آیین 34براساس ماده 

 ..ریزي استان مربوطه اطالع خواهد داد اي، مراتب را به استانداري و سازمان مدیریت و برنامه رایانه
تشکیل مجمع , هاي یادشده دبیرخانه شوراي عالی انفورماتیک کشور، حداکثر یک هفته پس از ارسال نامه -2

رسانی شوراي عالی انفورماتیک  وط را در دو روزنامه کثیراالنتشار، سایت اطالععمومی مؤسس در استان مرب
 .هاي صنفی مربوطه نیز اطالع خواهد داد آگهی کرده  و به انجمن

ریزي استان موظف است حداکثر ده روز پس از دریافت نامه دبیرخانه شوراي عالی  سازمان مدیریت و برنامه -3
ریزي استان براي برگزاري مجمع عمومی  نماینده سازمان مدیریت و برنامهانفورماتیک، فردي را به عنوان 

عالی انفورماتیک  اي استان تعیین نماید و مشخصات وي را به دبیرخانه شوراي مؤسس نظام صنفی رایانه
 .بفرستد

نام  بتریزي استان، آگهی ث حداکثر بیست روز پس از دریافت نامه دبیرخانه شورا، سازمان مدیریت و برنامه -4
نماید و  می هاي محلی اعالم  در یکی روزنامه 1براي تشکیل مجمع عمومی مؤسس را مطابق پیوست شماره 

هاي صنفی محلی، و از طریق سازمان بازرگانی استان مطابق پیوست  به انجمن 2مراتب را برابر پیوست شماره 
 .دهد هاي صنفی ذیربط اطالع می به اتحادیه 3شماره 

  
  
  



  اي استان نام از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسی نظام صنفی رایانهثبت  -ب
 .دهد ریزي استان اقدامات زیر را انجام می نماینده سازمان مدیریت و برنامه

هاي  از فروشگاه 5از شرکتها وپیوست شماره 4طبق پیوست شماره ,  پس از انتشار آگهی در روزنامه محلی -5
  .کند نام می مومی مؤسس استان به مدت دو هفته ثبتداوطلب حضور در مجمع ع

ها به حداقل مذکور در ماده  ریزي استان در صورت حصول تعداد شرکتها و فروشگاه سازمان مدیریت و برنامه - 6
اي و حداکثر یک هفته بعد از  افزارهاي رایانه نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم آیین 34

در یکی از  6اولیه، آگهی تشکیل مجمع عمومی مؤسس استان را برابر پیوست شماره  نام پایان ثبت
ها ارسال  نامه حضور در مجمع عمومی مؤسس را براي شرکتها و فروشگاه هاي محلی درج و دعوت روزنامه
 . نماید می

اي هیأت تعداد اعض, نامه اجرایی آیین 39براساس جدول ماده , در آگهی برگزاري مجمع عمومی مؤسس -7
کند و از داوطلبان عضویت در  ها تعیین می ها و فروشگاه اي را به تفکیک شرکت مدیره نظام صنفی رایانه

کند تا در مدت دو هفته با ارائه  نام دعوت می اي استان جهت ثبت مدیره و بازرس نظام صنفی رایانه هیات
 .دهد زمان اقدامات زیر را انجام می مدارك الزم ثبت نام کنند و هم

ها تعیین و میزان آن را به نامزدهاي هر یک از  ها و شرکت پنج درصد اعضاي اولیه را به تفکیک فروشگاه - 1-7
 .اعالم خواهد نمود) فروشگاه و یا شرکت(ها  شاخه

 .نام مدارك زیر را در اختیار آنان خواهد گذاشت هنگام ثبت - 2-7
ها و  یت در هیأت مدیره از طرف شرکتب به ترتیب براي عضو 7الف و  7پیوست شماره (نام  فرم ثبت - 3-7

 ).ج براي بازرس 7ها و  فروشگاه
 ).8پیوست شماره (نامه جهت آزمایش عدم اعتیاد  معرفی - 4-7
 ).9پیوست شماره (نامه جهت اخذ گواهی عدم سوءپیشینه کیفري موثر  معرفی - 5-7
فساد اخالقی اي و عدم اشتهار به  نامه مبنی بر گواهی حسن شهرت اجتماعی، شغلی، علمی، حرفه -7- 6

 .10مطابق پیوست شماره 
پس از دریافت تقاضاي نامزدهاي هیأت مدیره مشخصات نامزدها را با شرایط بندهاي زیر تطبیق خواهد داد و  -8

 .به داوطلبان اعالم خواهد نمود 11نتیجه را مطابق پیوست شماره , حداکثر یک هفته پس از پایان ثبت نام
 ریق ارائه تصویر و اصل شناسنامهتابعیت دولت جمهوري اسالمی از ط - 1-8
هاي دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداري به نظام  بندي به اسالم و یا یکی از اقلیت پاي - 2-8

 نام و امضاي ذیل آن  جمهوري اسالمی از طریق تکمیل فرم ثبت
 عدم اعتیاد به مواد مخدر از طریق جواب آزمایش - 3-8
 افت گواهی عدم سوءپیشینهنداشتن پیشینه کیفري مؤثر از طریق دری - 4-8
 5اي و عدم اشتهار به فساد اخالقی  به میزان  اخذ گواهی حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه - 5-8

 نام کنندگان درصد ثبت
مدیره در مورد  تطبیق اسم نامزد با روزنامه رسمی شرکت به عنوان سهامدار حقیقی یا عضو هیات -8- 6

 ها مورد فروشگاه و نام نامزد با پروانه کسب در, ها شرکت
ارائه کارت بازرگانی معتبر و یا سایر مدارکی که اخذ آنها منوط به ارائه یک یا تعدادي از مستندات : تبصره

  .فوق است، به منزله ارائه مدرك مربوطه خواهد بود
، اسامی داوطلبان قطعی را به 12پس از گذشت یک هفته از زمان اعالم نقص مدارك مطابق پیوست شماره   -9

هاي کثیراالنتشار محلی منتشر خواهد  در یکی از روزنامه 13ها اعالم و مراتب را مطابق پیوست شماره  آن
حداقل ده روز , اي که از زمان اعالم اسامی در روزنامه تا زمان برگزاري مجمع عمومی مؤسس گونه به, نمود

 .فاصله باشد
تعیین و از استاندار یا نماینده ایشان جهت  محل برگزاري مجمع عمومی مؤسس را با هماهنگی استانداري -10

 .آورد حضور در مراسم تشکیل مجمع عمومی مؤسس استان دعوت کتبی به عمل می



  
 برگزاري مجمع عمومی مؤسس و انتخابات هیأت مدیره و بازرس - ج

ریزي استان پیش از جلسه مجمع عمومی مؤسس مقدمات برگزاري  نماینده سازمان مدیریت و برنامه  -11
 .کند انتخابات را به شرح زیر فراهم می

 )14پیوست شماره (کند  تهیه می ها هاي ثبت نام شده برگ رأي براي فروشگاه به تعداد فروشگاه - 1-11
ها و براساس جدول  انفورماتیک کشور درباره امتیاز شرکتعالی  با استفاده از اطالعات سایت شوراي - 2-11

  )15فرم شماره  . (کند تعداد برگ رأي الزم را براي هر شرکت تهیه می, زیر
.  

  
  تعداد راي  میزان و امتیاز شوراي عالی انفورماتیک  ردیف

  راي10  به باال 3001  1
  راي 9  2001 -300  2
  راي 8  1001 -200  3
  راي 7  801 -1000  4
  راي 6  601 -800  5
  راي 5  401 - 600  6
  راي 4  201 -400  7
  راي 3  101 -200  8
  راي 2  50 -100  9
  راي 1  بدون امتیاز شورا  10

براي  16براي هر شرکت به تعداد حق رأي و براي هر فروشگاه یک برگ رأي مطابق پیوست شماره  - 3-11
 .کند انتخاب بازرس تهیه می

ها در هیأت مدیره و یک صندوق رأي  ها و فروشگاه نامزدهاي شرکتبراي انتخاب , دو صندوق رأي - 4-11
  .کند براي انتخاب بازرس تهیه می

جلسه , تر نباشد نامه اجرایی کم آیین 34چه تعداد افراد حاضر در جلسه از نصاب تعیین شده در ماده  چنان  -12
یک نفر , افتتاح جلسه پس. افتتاح خواهد شد) یا نماینده ایشان(مجمع عمومی مؤسس توسط استاندار 

. شوند دو نفر به عنوان ناظر و یک نفر به عنوان منشی توسط افراد حاضر در جلسه انتخاب می, عنوان رئیس به
عنوان هیأت رئیسه مجمع  توانند به اي نمی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی رایانه

 .انتخاب شوند
مؤسس را جهت اقدامات و نیز نیل به تصویب دستورجلسه به شرح زیر  رئیسه منتخب، مجمع عمومی  هیات  -13

 :هدایت خواهد نمود
 تصویب اساسنامه پیشنهادي - 1-13
 تصویب ورودیه و حق عضویت پیشنهادي - 2-13
 انتخاب روزنامه کثیراالنتشار - 3-13
 دقیقه 3معرفی هر یک از نامزدهاي عضویت درهیات مدیره به مدت  - 4-13
 دقیقه 3مدت معرفی هر یک از نامزدهاي بازرسی به  - 5-13
  

 برگزاري انتخابات -14
ها رأي خواهند  منحصراً به نامزدهاي شرکت, ها با دریافت تعداد مشخص برگ رأي هر یک از شرکت - 14-1

 .داد



 .ها رأي خواهند داد ها منحصراً به نامزدهاي فروشگاه هر یک از فروشگاه - 14-2
 .ها به یک بازرس رأي خواهند داد ها و فروشگاه شرکت - 14-3
 تایجشمارش رأي و اعالم ن - 14-4
رئیسه مجمع، نامزدهاي منتخب  تدوین صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس که به امضاي اعضاي هیات - 14-5

پیوست  شماره . (ریزي استان خواهد رسید مدیره و بازرس و نماینده سازمان مدیریت و برنامه هیات
17(  

  
مراتب را طبق ریزي حداکثر یک هفته پس از برگزاري مجمع عمومی مؤسس،  سازمان مدیریت و برنامه -15

 .همراه با مدارك زیر به طور رسمی به دبیرخانه شوراي عالی انفورماتیک اعالم خواهد نمود 18پیوست شماره 
 آگهی ثبت نام براي تشکیل مجمع عمومی مؤسس - 1-15
  آگهی اعالم اسامی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسی - 2-15

به ثبت نام اولیه، ثبت نام از داوطلبان عضویت در  سازمان مدیریت و برنامه ریزیاستان، کلیه سوابق مربوط - 16
ماه پس از برگزاري انتخابات نزد خود  6هیأت مدیره و بازرس، مدارك مربوط به افراد و برگه هاي رأي را تا 

 . نگهدارد تا در صورت اعتراض احتمالی بتوان رسیدگی کرد
مدیره منتخب را  انتخابات، رسمیت شروع به کار هیاتدبیرخانه شورا حداکثر دو هفته پس از دریافت نتایج  -17

 .جهت افتتاح حساب جاري و سایر وظایف محوله در اساسنامه اعالم خواهد کرد

 ١٣٩٢بھمن  ١۵ -دبیرخانھ کشور


