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سازمان هاي مردم نهاد مصوب هیات محترم دولتآیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت

84/ 8/5هـ مورخ 31281ت /27862به شماره 

فصل اول ـ كلیات

 :روند مفاهیم مشروح مربوط به کار میها و عبارات زیر به جاي نامه واژه در این آئین -1ماده 

شود که گروهی از اشخاص  شود، به تشکلهایی اطالق می نامیده می» سازمان»نامه آئینسازمان غیردولتی که در این ) الف

غیرانتفاعی و حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و داراي اهدافحقیقی یا

 .باشد غیرسیاسی می
و نظائر آن » مؤسسه«، »خانه«، »مجمع«، »گروه«، »مرکز»،«کانون«، » انجمن«، » جمعیت«عناوین  -1تبصره 

 .در نامگذاري به کار گرفته شوند «سازمان«تواند به جاي واژه  می
دستگاههاي حکومتی در تأسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند به این معناست که» غیردولتی«واژه  -2تبصره 

آنان باشد، مانع ، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتیکارکنان دولتی در تأسیس و اداره سازمانمشارکت مقامات و  

 .وصف غیردولتی سازمان نخواهد بود
 .بردارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردداهداف غیرسیاسی در -3تبصره 
بین اعضاء، قسیم منافع آنغیرانتفاعی عبارتست از عدم فعالیتهاي تجاري و صنفی انتفاعی به منظور تاهداف -4تبصره 

 .مؤسسان، مدیران و کارکنان سازمان
.سازمان بر اساس اصل آزادي اراده اشخاص استداوطلبانه به معناي مشارکت و تأسیس و اداره -5تبصره 

 .نمایند شود که سازمان را تأسیس می میهیأت مؤسس به مجموعه اشخاصی گفته) ب
نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشکیل سازمان  مراجع مقرر در این آیینتوسطپروانه فعالیت، سندي است که ) پ

 .شود میصادر
نماینده شوراي اسالمی شهرستان و نماینده متشکل از فرماندار،(مراجع نظارتی مشتمل بر هیأت نظارت شهرستان ) ت

نماینده شوراي اسالمی استان و نماینده سازمانهايمرکب از استاندار، (استان ، هیأت نظارت)سازمانهاي غیردولتی شهرستان

استانها و نماینده سازمانهاي مرکب از معاون ذیربط وزیرکشور، نماینده شوراي عالی(و هیأت نظارت کشور ) غیردولتی

ه رعایت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان، استان و کشور نسبت بنامه و با باشند که بر اساس این آیین می) غیردولتی

است، اقدام بینی شده غیردولتی، غیراز تشکلهایی که مطابق قانون مرجع نظارتی خاص براي آنها پیشنظارت بر سازمانهاي

 .با هیأت نظارت کشور خواهد بودالمللی نظارت بر سازمانهاي غیردولتی فرااستانی، کشوري یا بین. نمایند می
نامه و سایر مقررات جاري داراي شخصیت حقوقی  برابر ضوابط این آیینسازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت - 2ماده 

 .گردد می
نیکوکاري و امور موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنري،-3ماده

خشی، محیط زیست، عمران و بهداشت و درمان، توانبدیدگان اجتماعی، حمایتی، خیریه، بشردوستانه، امور زنان، آسیب

 .باشد آنها میاي از آبادانی و نظائر آن یا مجموعه
  



٢

حقوق و تكالیف –فصل دوم 

و مقررات مربوط فعالیت نامه و سایر قوانین سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت این آیین-4ماده 

 :نمایدنموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام 
 .ارائه خدمات امدادي مورد نیاز دستگاههاي دولتی و عمومی غیردولتی (الف
 :پیشنهاد راهکارهاي مناسباظهارنظر و) ب
 .غیردولتی در سطوح شهرستان، استان یا ملی برحسب موردریزي مراجع دولتی و عمومی در فرایند برنامه-1
ي دولتی و عمومی غیردولتی، نقائص و مشکالت موجود به مراجع وفعالیتهاي دستگاههادر مورد آثار و نتایج-2

 .دستگاههاي قانونی ذیربط
 .و عمومی غیردولتی از طریق توافق و تفاهم با آنهاهاي دستگاههاي دولتی ها و پروژه کمک به اجراي برنامه)پ
 .راهپیماییها در جهت تحقق اهداف سازمانبرگزاري اجتماعات و) ت

 .نشریه انتشار) ث 
 .عملیات دیگر براي تأمین اهداف مقرر در اساسنامه سازمانانجام هرگونه) ج
 .مراجع قضایی و شبه قضاییحق دادخواهی در) چ

ساالنه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالیسازمان مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی - 5ماده 

یادشده،در طی سال، سایر گزارشهاي عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع نیزبه مرجع نظارتی مربوط و

مذکور براي اطالع عموم، در محدوده جغرافیایی اي از گزارش ساالنه حسب مورد، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خالصه

 .فعالیت خود اقدام کند
 :شود هاي سازمان از منابع زیر تأمین می هزینه-6ماده 
 .حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتیهدیه، اعانه و هبه اشخاص) الف
 .وقف و حبس) ب
 .نامه و این آئینوجوه حاصل از فعالیتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان (پ
 .حق عضویت در سازمان) ت

کننده، میزان کمک و  دریافت کمک از منابع خارجی، مشخصات منبع کمک پیش از سازمان موظف است -1تبصره 

چگونگی

ظرف حداکثر یک هفته از مراجع مذکور موظفند. به صورت مشروح برحسب مورد به مراجع نظارتی مربوط اعالم نمایدآن را

ور خارجه و بانک مرکزي جمهوري اسالمی اطالعات و امهاي تاریخ وصول اعالم یادشده، نسبت به نظرخواهی از وزارتخانه

 .ایران اقدام نمایند
تاریخ وصول دستگاههاي یادشده ضروري است و این دستگاهها موظف به اظهارنظر ظرف حداکثر یک ماه ازموافقت

   .عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر موافق است. باشند استعالم می

  



٣

سازمان ملل، نیاز به دریافت مجوزاي و آژانسهاي وابسته به المللی و منطقه رسمی بیندریافت کمک از مجامع  -2تبصره 

 .گیرد شود و در اختیار هیأت نظارت قرار می خارجه تهیه میفهرست سازمانهاي یادشده توسط وزارت امور. ندارد
انحالل و کارکنان آن قبل و پس از سود و یا درآمد سازمان در میان مؤسسان، اعضاء و مدیرانتقسیم دارایی، - 7ماده 

 .ممنوع است
 .قانون اساسی باشداساسنامه و فعالیتهاي سازمان نباید مغایر با اصول - 8ماده 
.مربوط را به اطالعات و اسناد خود فراهم کندسازمان موظف است امکان دسترسی بازرسان مراجع نظارتی - 9ماده 

.نمایندزمان و صرفاً در محل دفتر سازمان، اسناد و اطالعات مذکور را بررسیسابازرسان نیز باید در حضور نماینده
خارج کردن اسناد از سازمان در راستاي بازرسی، .اي باشد که به وظایف سازمان خللی وارد نیاید نحوه بررسی باید به گونه

 .استمگر به حکم مرجع قضایی صالح، ممنوع
.نظارتی فرااستانی و ملی باشدي دیگر باید با کسب مجوز کلی از مرجعفعالیت سازمان در کشورها -10ماده 

سازمان متقاضی، باید از دستگاههاي دولتی ذیربط از جملهمرجع یادشده، قبل از اعالم نتیجه به -1تبصره 

دهند،دستگاههاي مذکور ظرف حداکثر یک ماه باید پاسخ الزم را ارائه . نظرخواهی نمایدوزارت امور خارجه

 .شود در غیر این صورت نظر آنها موافق تلقی می
 .روز از تاریخ تقاضا، پاسخ الزم را به متقاضی ارائه دهد 45حداکثر ظرف مرجع مذکور باید -2تبصره 
طریق مرجع نظارتیارائه تقاضاي سازمان با محدوده فعالیت شهرستان و یا استان، حسب مورد در ابتدا از-3تبصره 

 .گیرد ان یا استان انجام میشهرست
نظارتیهاي آموزشی و نمایشگاهها، باید با اطالع کتبی به مراجع المللی، دوره مجامع بینشرکت سازمان در -4تبصره 

 .انجام گیرد
کاب و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدنی را رعایت نموده و از ارتسازمان باید در فعالیتهاي خود، قوانین و مقررات -11ماده 

 .نمایداعمال مجرمانه خودداري
است و مؤسسات مذکور مکلفندسازمان از حق دسترسی به اطالعات موجود در مؤسسات عمومی برخوردار - 12ماده

 .قرار دهندبندي شده خود را در اختیار سازمان اطالعات غیرطبقه
گیري نسبت به اخذ نظر سازمان سازي و تصمیم تصمیمسازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی مکلفند در فرایند -13ماده 

نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان  شرکت در جلسات دعوت و گزارشی از نقطهاقدام و حسب مورد آنها را براي

 .ذیربط ثبت نمایند
اسایی و نسبتواگذاري دستگاههاي اجرایی به سازمان را شندولت مکلف است وظایف، امور و فعالیتهاي قابل -14ماده 

 .سازمان نیز حق دارد پیشنهادهاي خود را در این خصوص به دولت ارائه کندبه واگذاري آن اقدام و
فراهم نموده وسازمانهاي دولتی مکلفند زمینه مشارکت سازمان در نظارت بر حسن اجراي امور عمومی را-15ماده 

 .هاي حقیقت یاب آنها همکاري نمایند حسب مورد با هیأت
حقیقی و حقوقیسازمان حق دارد در موضوع فعالیتهاي خود و براي حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص-16ماده

   .در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید

  



٤

صدور پروانه فعالیت –فصل سوم 

صدورپروانهغیر از مواردي که مطابق قانون، مرجع خاصی براي متقاضیان تأسیس سازمان مکلفند در -17ماده 

 .نمایندارائه) 1(ماده ) ت(شده است، درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند سازمانهاي مربوط تعیین
کشور، استانداري و فرمانداري وزارتدبیرخانه هیأت نظارت کشور، استان و شهرستان به ترتیب در -1تبصره 

شود تشکیل می

وکشور، استانداري هیأت نظارت کشور، استان وشهرستان به ترتیب برعهده وزارتمسؤلیت دبیرخانه -2تبصره 

 .باشد فرمانداري می
 .گیرد نامه توسط دبیرخانه هیأت نظارت انجام می این آییناجراي تشریفات اداري و انجام اقدامات موضوع -3تبصره 
 .شوند طاي مجوز در هیأت نظارت اتخاذ میمبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه و اعتصمیمات الزم -4تبصره 
نظارت کشور با وزیرکشور،صدور پروانه و امضاي اوراق مربوط پس از تأیید هیأت نظارت در هیأت -5تبصره 

 .باشد شهرستان با فرماندار میدر هیأت نظارت استان با استاندار و در هیأت نظارت
 :ندهیأت مؤسس باید داراي شرائط زیر باش -18ماده 
 .داشتن هیجده سال تمام) الف
 .تابعیت ایرانی) ب
 .تخصصی حداقل دو نفر از مؤسسان در خصوص موضوع فعالیت سازماندارا بودن صالحیت) پ
مؤثراند و نداشتن محکومیت گروههایی که براساس رأي دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شدهعدم عضویت در) ت

 .حرومیت از حقوق اجتماعی شودکیفري به نحوي که موجب م
 .باید داراي حداقل پنج عضو باشدهیأت مؤسس -تبصره
توانند فعالیت آنها مشترك است، در صورت وجود شرایط زیر میسازمانهاي غیردولتی که موضوع یا هدف -19ماده 

 :المللی درآیند هاي سازمانهاي بین عضویت شبکهشبکه تشکیل دهند یا به
 .آنها گذشته باشدسال از تاریخ ثبت 2حداقل) الف
 .محکوم نشده باشندنامه این آئین) 28(ماده) ت(یا ) پ(به محکومیتهاي بند ) ب
 .باشندنامه عمل کرده این آئین) 5(به تکالیف مندرج در ماده ) پ
 .تابعیت آنها ایرانی باشد) ت
 .ایرانی باشندسازمان غیردولتی 5اعضاي مؤسس حداقل ) ث
هاي سازمانهاي نامه براي تأسیس شبکه این آیین (22(ماده ) 3(و)2(هاي  انجام استعالمهاي مذکور در تبصره -1صره تب

 .غیردولتی الزم نیست
تابع مقررات اینهاي سازمانهاي غیردولتی برعهده هیأت نظارت کشور و صدور پروانه فعالیت براي شبکه-2تبصره 

بینی همان است که براي سازمانهاي غیردولتی پیشهاي مذکور تکالیف و سایر مقررات شبکهحقوق، . باشد نامه می آئین

   .شده است

  



٥

این(17براي دریافت پروانه فعالیت باید مدارك زیر را حسب مورد به مراجع مذکور در ماده هیأت مؤسس -20ماده 

 :نامه ارائه نماید آئین
 .فرم تقاضانامه تکمیل شده) الف
 .مدارك هویتی هیأت مؤسسیرتصو) ب
 .اساسنامه سازمان) پ
 .اولین صورتجلسه هیأت مؤسس) ت

 :اساسنامه سازمان باید حاوي موارد زیر باشد -21ماده 
 .اهداف سازمان) الف
 .موضوع فعالیت) ب
 .مدت فعالیت) پ
 .مرکز اصلی فعالیت) ت
 .ایجادشعبنحوه) ث
 .مسؤلیتهاي آنهاانتخاب، شرح وظایف و اختیارات وارکان و تشکیالت سازمان، نحوه )ج
 .صاحبان امضاهانی مجاز) چ
 .شرایط پذیرش عضو) ح
 .منابع تأمین درآمد و دارایی (خ
 .نحوه تغییر و تجدیدنظردر اساسنامه)د
 .انحاللنحوه) ذ
 .مشخص ساختن وضعیت داراییها پس از انحالل) ر
 .سازمانفعالیت محدوده جغرافیایی) ز

براي انتخاب مدیران و همچنین نحوه تغییر مدیران و دوره گیري آزاد از تمام اعضا اساسنامه سازمان باید بر رأي -1تبصره 

 .اساسی در ایجاد هرگونه تغییر و تأثیرگذاري تصریح کندتصدي آنها و نیز تصمیمات
خودرشهاي عملکرد اجرایی و مالی سازمان به اعضايسازمان باید به صراحت، نحوه ارائه گزادر اساسنامه -2تبصره 

 .و نیز بازرسی و حسابرسی سازمان مشخص شود
فعالیت سازمان با پیشنهاد هیأت مؤسس و براساس شاخصهاي تقسیمات کشوري تعیین محدوده جغرافیایی -3تبصره 

 .شود می
دریافت تقاضانامه سازمان، باید ظرفپس از –امه ن این آئین) 17(موضوع ماده  –مرجع صدور پروانه فعالیت  -22ماده 

.رد تقاضا اعالم نمایدحداکثر دو هفته نظر خود را نسبت به تأیید یا
است ظرف حداکثر دو هفته به طور کتبی دالیل رد در صورتی که هیأت نظارت تقاضا را رد کند، مکلف - 1تبصره 

   .درخواست را به متقاضی اعالم کند

  



٦

باشد، حسب مورد اخذنظرانچه موضوع فعالیت سازمان به وظایف هر یک از دستگاههاي دولتی مربوطچن -2تبصره 

 .موافق دستگاه یا دستگاههاي دولتی ذیربط نیز ضروري است
صالح اخذنظر مرجع ذيهیأت نظارت مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به -3تبصره 

اقدام و آن مرجع نیز ) اسالمی ایران و دستگاههاي تخصصیدادگستري، نیروي انتظامی جمهوريوزارت اطالعات، وزارت (

 .شود نظر خود را اعالم نماید، در غیر این صورت نظر هیأت مزبور موافق تلقی میمکلف است حداکثر ظرف یک ماه
 :نمایدعتراضتواند نسبت به رد تقاضاي خود به نحو زیر ا متقاضی صدور پروانه می -4تبصره 

نظارت استان و در صورت رد تقاضااز تصمیم هیأت نظارت شهرستان ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، به هیأت) الف

 .کشوردر هیأت نظارت استان، ظرف یک ماه به هیأت نظارت
 .کشوراز تصمیم هیأت نظارت استان ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، به هیأت نظارت) ب
 .قابل اعتراض خواهد بودت نظارت کشور در هر مورد قابل اجرا ولی در دیوان عدالت اداريتصمیم هیأ) پ

و باید داراي شرایط مقرردر باشند مرجع اجرایی سازمان میباالترین) حسب مورد(مجمع عمومی و هیأت امناء  -23ماده 

 .باشندنامه این آیین) 18(ماده 
 .داشته باشد سازمان باید تابعیت ایرانی -24ماده 
مرجع صدومکلف است هرگونه تغییرات در مفاد اساسنامه، هیأت مدیره، هیأت امنا و نشانی را بهسازمان -25ماده 

نامه از سوي مراجع یادشده، سازمان  این آییندر صورت اعالم عدم مغایرت تغییرات با مقررات. ر پروانه مربوط اطالع دهد

ثبت در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري و درج در روزنامه رسمی اقدام نسبت بهنامه ثبت،  مکلف است وفق آیین

 .نماید

نظارت -فصل چھارم 

رابطه با سازمانهاي غیردولتی با محدوده فعالیت در سطح وظائف مراجع نظارتی استان و شهرستان، به ترتیب در-26ماده

 :باشد میاستان وشهرستان به شرح زیر
پروانه فعالیت آنها پس از احراز شرایط و ضوابط دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تأسیس سازمان و اقدام به صدور) الف

 .نامه مقرر در این آیین
 .دریافت گزارشهاي عملکرد اجرایی و مالی ساالنه و در صورت لزوم موارد مقطعی (ب
 .صورت ضرورت رسیدگی موردي به عملکرد اجرایی و مالی سازمان در (پ
 .نامه مقررات این آییننظارت بر اجراي) ت

 :سازمانهاي غیردولتی عبارت است ازوظائف مراجع نظارتی فرااستانی و ملی در مورد -27ماده 
سازمانهاي غیردولتی با محدوده جغرافیایی فرااستانی و ملی ودریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تأسیس) الف

 .نامه فعالیت آنها پس از احراز شرایط وضوابط مقرر در این آیینپروانهاقدام به صدور 
 .عملکرد اجرایی و مالی ساالنه و در صورت لزوم موارد مقطعی آنهادریافت گزارش) ب
رد صدور پروانهنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایات دریافت شده از متقاضیان در خصوص تأخیر یا اعالمرسیدگی و) پ

   .استانداریها و فرمانداریهافعالیت و سایر شکایات و اختالفات میان سازمانهاي غیردولتی با



٧

 .نامه نظارت برحسن اجراي مقررات این آیین) ت
 .وزارت کشور انجام خواهد شدنظارت بر سازمانهاي غیردولتی تخصصی توسط دستگاههاي ذیربط با هماهنگی -تبصره
در صورت وصول گزارش و یا اطالع از عدم رعایت مقرراتوظفند در حدود فعالیت خودمراجع نظارتی م -28ماده 

دستگاهسازمان، نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان غیردولتی مربوط و نمایندهنامه از سوي این آیین

 :ا به اجرا گذارندزیر ردولتی تخصصی ذیربط اقدام نمایند و درصورت احراز تخلف، حسب مورد، مراحل
 .تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه براي اصالح وضعیت) الف
 .تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه براي اصالح وضعیت) ب
 .ماه 3پروانه فعالیت براي مدت تعلیق) پ
 .عدم اصالح وضعیتتقاضاي لغو پروانه فعالیت از دادگاه در صورت) ت

 .شود در پرونده ثبت میکور توسط مسؤل دبیرخانه هیأت نظارت ابالغ ومراتب مذ -1تبصره 
بخشنامه وزیرکشور که ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ ایننحوه اقدام مراجع نظارتی بر اساس این ماده، در -2تبصره 

 .تعیین خواهد شدشود، نامه ابالغ می آیین
المللی در ایران و نظارت بر آنها به عهده هیأتی متشکل بینارجی وصدور مجوز فعالیت سازمانهاي غیردولتی خ -29ماده 

دولتیخارجه، نماینده وزارت کشور، نماینده وزارت اطالعات و نماینده وزارتخانه یا سازماناز نماینده وزارت امور

 .المللی خواهد بود مرتبط با موضوع فعالیت سازمان غیردولتی خارجی یا بین
 .باشد نامه می آیینفعالیت سازمانهاي غیردولتی مذکور پس از اخذ مجوز، تابع مقررات این –تبصره 

ساير مقررات -فصل پنجم

اند، شدهگیرند و در اجراي مقررات جاري تاکنون ایجاد نامه قرار می از مصادیق این آیینسازمانهاي غیردولتی که -30ماده 

نامه  صورت مشمول مزایا و تسهیالت این آییننامه تطبیق دهند، در غیر این آیینباید وضعیت خود را با مقررات این 

 .شوند نمی
مؤسساتنامه ثبت تشکیالت و اعم از اختیاري و قهري، بر اساس مفاد ذیربط آیینانحالل سازمان -31ماده 

 .گیرد انجام می –با اصالحات بعدي  1337مصوب  –غیرتجارتی 
و عدم تمدید بر فعالیت سازمان در اساسنامه به صورت محدود قید شده باشد، پس از انقضاي آنچنانچه مدت –تبصره

 .گردد نامه سازمان خودبخود منحل می اساس مقررات این آیین
مؤسسات پژوهشیتشکلهاي کارگري و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار، واحدهاي آموزش عالی و یا-32ماده

آموزشگاههاي - 1353مصوب  –آموزش عالی قانون اصالح قانون تأسیس وزارت علوم و) 1(ده ما» ل«موضوع بند 

قانون تأسیس مدارس غیردولتی و سایر تشکلهاي غیردولتی که در نص قوانین علمی آزاد و نیز مدارس غیرانتفاعی موضوع

موضوع این اند، از شمول سازمان شدهاجازه تأسیس و انحالل آنها به عهده دستگاههاي دولتی واگذار جاري صراحتاً

 .باشند نامه خارج می آیین
نامه و با اخذنظر غیردولتی تخصصی با رعایت مقررات این آیینمرجع صدور پروانه براي سازمانهاي -1تبصره 

 .وزارت کشور استدستگاههاي ذیربط،
اي است که توسط وزارت کشور نامه تفاهممطابق نحوه صدور پروانه براي سازمانهاي غیردولتی جوانان -2تبصره 



٨

 .و سازمان ملی جوانان امضاء شده است
ت/ 34909، 9/11/1381هـ مورخ 27367ت /12608هاي شماره  نامه نامه، تصویب از تاریخ ابالغ این تصویب -33ماده 

.گردند لغو می15/10/1382هـ مورخ296451ت /55877و  24/6/1382هـ مورخ 22367

٢٩/٢/١٣٨٦ھـ مورخ  ٣٧٣٧١ت /٢٩٠٣٣ھیات محترم وزيران به شماره متن اصالحیه مصوب    

موضوعبا توجه به نظر ريیس مجلس شوراي اسالمي ٢٣/٢/١٣٨٦وزيران در جلسه مورخ ھیئت
:تصويب نمود ٨/١٢/١٣٨٥ب مورخ /ھـ ١٩٠٢٢٨/٩٩٥٤نامه شماره 

ت/٢٧٨٦٢یر دولتي موضوع تصويب نامه شماره اجرايي تاسیس و فعالیت سازمان ھاي غآيین نامه
:به شرح ذيل اصالح مي گردد ٨/٥/١٣٨٤ھـ مورخ ٣١٢٨١

.حذف مي گردد (١٣(و ) ١٢(مواد - ١
" ديوان عدالت اداري "جايگزين عبارت  "مراجع صالحه قضايي"عبارت ) ٢٢(ماده ) ٤(تبصره " پ"در بند - ٢

.گرددمي
                                                             

پرويز داودي                                                                       
معاون اول رئیس جمھور                                                               

  


