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 قانون تاسيس سازمان نظام دامپزشكي 

 جمهوري اسالمي ايران

 اهداف، وظايف و اختيارات -فصل اول  

 سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران كه در اين قانون به اختصار - 1ماده  

 شخصيت حقوقي مستقل شود، سازماني است داراي استقالل مالي، سازمان ناميده مي

 غيردولتي كه به منظور رسيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل

 .شود مي

 :اهداف سازمان عبارتند از - 2ماده  

 ب ارزشهاياي در كليه امور دامپزشكي در چهارچو تالش در جهت ارتقاي اخالق حرفه -1

 .عاليه اسالم

 .تالش در جهت حفظ شوون حرفه دامپزشكي -2

 .تالش در جهت پيشبرد و اصالح امور دامپزشكي -3

 هاي حرفه اي دامپزشكان و ساير رده تالش در جهت حسن اجراي وظايف فني و حرفه -4

 .دامپزشكي

 .يهاي حرفه دامپزشك اي بين دامپزشكان و ساير رده تنظيم روابط حرفه -5

 هاي حرفه دامپزشكي در برابر حفظ و حمايت ازحقوق صنفي دامپزشكان و ساير رده -6

 .اشخاص حقيقي و حقوقي

 حفظ و حمايت از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي كه به نحوي از خدمات حرفه دامپزشكي -7

 .شوند مند مي بهره

 ههاي اجرايي دولتيتالش در جهت همكاري هرچه بيشتر شاغالن حرفه دامپزشكي با دستگا -8

 .به منظور ارتقاي بهداشت عمومي

 .هاي علمي و تكنولوژيك دامپزشكي تالش در جهت دستيابي به آخرين يافته -9

 .تالش در جهت حسن اجراي مقررات و قوانين مربوط به امور دامپزشكي -10

 :شود وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير تعيين مي - 3ماده  

 اهنگي با مراجع ذيربط براي گسترش و پيشبرد فعاليتهاي علمي وهمكاري و هم -1

 .تحقيقاتي در امور دامپزشكي

 هاي خدمات همكاري با مراجع ذيربط براي تعيين و تنظيم و اجراي صحيح تعرفه -2

 .دامپزشكي



 همكاري با دستگاههاي ذيربط به منظور حسن اجراي مقررات و قوانين مربوط به امور -3

 .دامپزشكي

 هاي بازآموزي و نوآموزي مستمر دامپزشكان همكاري بامراجع ذيربط در اجراي برنامه -4

 هاي علمي و آخرين يافته هاي حرفه دامپزشكي در جهت رشد و دستيابي به و ساير رده

 .تكنولوژيك دامپزشكي

 هاي نامه ها و آئين نويس لوايح، تصويبنامه اظهارنظر مشورتي در زمينه تدوين پيش -5

 .تبط به امور دامپزشكي كه از مراجع ذيصالح ارجاع شده باشدمر

 تدوين دستورالعملها و ضوابط خاص صنفي مربوط به استاندارد كردن فعاليتهاي مختلف -6

 .هاي حرفه دامپزشكي دامپزشكان و ساير رده

 صدور كارت عضويت و اعطاي شماره نظام دامپزشكي به دامپزشكان عمومي و متخصصان -7

 .عضو

 اي شاغالن حرفه دامپزشكي كه عنوان جرائم عمومي را رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه -8

 .مقررات مربوطه نداشته باشند از طريق هياتهاي ذيربط سازمان طبق

 .همكاري درجهت جلوگيري از دخالت اشخاص حقيقي و حقوقي غيرمجاز در حرفه دامپزشكي -9

 يزان ماليات و عوارض موسسات و شاغالن حرفههمكاري با مراجع ذيربط در تعيين م -10

 .دامپزشكي

 همكاري با مراجع ذيربط در ارائه خدمات امدادي دامپزشكي به هنگام بروز حوادث -11

 .غيرمترقبه از طريق بسيج اعضاء

 همكاري بامراجع ذيصالح درجهت رسيدگي به تخلفات و جرائم شاغالن حرفه دامپزشكي و -12

 .مراجع ذيربط سي مشورتي در اين رابطه بهاظهارنظرهاي كارشنا

 اعالم نظر كارشناسي و تخصصي به مراجع ذيصالح قضايي در رابطه با رسيدگي به -13

 .دامپزشكي اي و جرائم شاغالن حرفه تخلفات غيرصنفي و غيرحرفه

 

 اركان -فصل دوم  

 :اركان سازمان عبارتند از - 4ماده  

 .شوراي مركزي -1

 .شوراي استاني -2

 .اي شاغالن حرفه دامپزشكي هيات انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه -3

 گيري سازمان متشكل از هفده شوراي مركزي به عنوان باالترين مرجع تصميم - 5ماده  

 :نفر اعضاي انتخابي و انتصابي به شرح زير است

 .االختيار سازمان دامپزشكي كشور رئيس يا نماينده تام -1



 .سازي رازي االختيار موسسه تحقيقات واكسن و سرم ا نماينده تامرئيس ي -2

 .يك نفر از دامپزشكان با معرفي وزير جهاد سازندگي به عنوان نماينده ايشان -3

 يك نفر از دامپزشكان عضو هيات علمي با معرفي وزير فرهنگ و آموزش عالي به عنوان -4

 .نماينده ايشان

 شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با معرفييك نفر از دامپزشكان خبره  -5

 .ايشان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان نماينده

 يك نفر از دامپزشكان خبره شاغل در نيروهاي مسلح با معرفي وزير دفاع و پشتيباني -6

 .نيروهاي مسلح به عنوان نماينده ايشان

 در سازمان حفاظت محيط زيست با معرفي رئيس سازمان يك نفر از دامپزشكان خبره شاغل -7

 .حفاظت محيط زيست به عنوان نماينده ايشان

 هاي مختلف علوم دامپزشكي به انتخاب نه نفر از دامپزشكان صاحب نظر در رشته -8

 اصلي و چهار نفر به اكثريت آراي مجمع نمايندگان شوراهاي استاني به عنوان اعضاي

 .بدلال عنوان اعضاي علي

 .يك نفر از دامپزشكان با تجربه شاغل در وزارت كشاورزي با معرفي وزير -9

 توانند به انتخاب اكثريت نسبي آراء از ساير دو نفر از نه نفر فوق مي - 1تبصره  

 .هاي حرفه دامپزشكي باشند رده

 ناالجرا شدن اين قانو معرفي اعضاي انتصابي ظرف مدت يك ماه پس از الزم - 2تبصره  

 .گيرد صورت مي

 العاده و همچنين ضوابط و نحوه تشكيل و وظايف مجمع عمومي عادي و فوق - 3تبصره  

 توسط شوراي مركزي تهيه و به تصويب اين ماده) 8(چگونگي انتخاب اعضاي موضوع بند 

 .رسد هيات وزيران مي

 وراي مركزيدوره فعاليت شوراي مركزي چهارسال است و انتخاب مجدد اعضاي ش - 4تبصره  

 .هاي بعدي مجاز است براي دوره

 نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي و شوراهاي استاني - 6ماده  

 :بايد داراي شرايط زير باشند

 تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسالمي - 1

 .ايران

 .و عدم اعتياد به مواد مخدر نداشتن فساد اخالقي و مالي -2

 .داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي -3

 .نداشتن محكوميت موثر كيفري و عدم وابستگي به گروههاي غيرقانوني -4

 داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسالم -5



 ناقليتهاي ديني به رسميت شناخته در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرا - 1تبصره  

 توانند به عضويت شوراي مركزي مي اين ماده) 4(تا ) 1(درصورت داشتن شرايط بندهاي 

 .درآيند

 تاييد صالحيت نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي و نظارت بر حسن جريان - 2تبصره  

 وزارت جهاد، قوه قضائيه و شوراي انتخابات توسط هيات سه نفري متشكل از نمايندگان

 اي خواهد بود كه توسط شوراي مركزي تهيه و به تصويب هيات نامه مركزي براساس آئين

 .رسد وزيران مي

 رئيس سازمان كه مسووليت اجراي مصوبات شوراي مركزي و نمايندگي سازمان در - 7ماده  

 از اعضاي شوراي مركزي كه المللي رابرعهده دارد، از بين سه نفر مراجع ملي و بين

 جمهور وسط وزير جهاد سازندگي براي صدور حكم به رئيسبيشترين راي را كسب كنند، ت

 .شود معرفي مي

 در صورتي كه رئيس جمهور افراد انتخابي شوراي مركزي را براي رياست سازمان -1تبصره  

 حداكثر ظرف دوهفته افراد ديگري را انتخاب مناسب تشخيص ندهد، شوراي مركزي موظف است

 .و معرفي كند

 دار است كه با رئيس، يك دبير و يك خزانه ي داراي يك نايبشوراي مركز -2تبصره  

 .شوند  اكثريت آرا از بين اعضاي شورا انتخاب مي

 رئيس سازمان رياست. شود جلسات شوراي مركزي هر ماه حداقل يك بار تشكيل مي -3تبصره  

 راتشكيل جلسات و اداره دبيرخانه شو جلسات شورا را برعهده دارد و دبير شورا مسئول

 .است

 تشكيل اولين شوراي مركزي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط - 8ماده  

 مشموالن اين قانون و انجام انتخابات وزارت جهاد سازندگي از طريق تشكيل مجمع عمومي

 .گيرد عمومي براي انتخاب اعضاي اولين شوراي مركزي صورت مي

 :ازوظايف شوراي مركزي عبارت است  - 9ماده  

 تهيه و تصويب دستورالعملهاي مربوط به مقررات اداري، مالي، تشكيالتي، اجرايي و - 1

 .ساير دستورالعملهاي مورد نياز در محدوده اين قانون

 .ها و طرحهاي سازمان تصويب برنامه - 2

 صلح و سازش در دعاوي يا ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا - 3

 .بدون آن

 پيشنهاد اصالح يا تغيير قانون سازمان از طريق وزير جهاد سازندگي، براي طي - 4

 .تشريفات قانوني

 .نظارت بر كار شوراهاي استاني - 5



 هاي حرفه هاي تخصصي دامپزشكي و ساير رده نامه تشكيل كميته تهيه و تصويب آئين - 6

 .دامپزشكي

 .و دبير شورا و نظارت بر عملكرد آناندار  تعيين حدود وظايف نايب رئيس، خزانه - 7

 همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي و ارائه مشورتهاي الزم در زمينه تهيه - 8

 .هاي ذيربط وزارتخانه مواد درسي و محتواي آموزش دامپزشكي در سطوح مختلف به

 ربوط ماننداتخاذ تصميم در مورد چگونگي مشاركت در برگزاري گردهمائيهاي تخصصي م - 9

 .المللي سطح بين ها در داخل كشور و در سمينارها، كنفرانسها و كنگره

 دكتراي -اي اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري در برگزاري آزمونهاي جامع حرفه - 10

 .مراجع ذيربط درصورت درخواست آنها و آزمونهاي تكميلي با -عمومي و تخصصي دامپزشكي 

 ورد چگونگي همكاري با دستگاههاي اجرائي در زمينه مسائل صنفياتخاذ تصميم در م - 11

 .اي و حرفه

 :گردند شوراهاي استاني نظام دامپزشكي شهرستانها در موارد زير منحل مي -تبصره  

 .عدول و تخطي از وظايف و مقررات در اين قانون با تشخيص شوراي مركزي - 1

 ش از يك دوم اعضاي شوراي استاني برايفوت يا استعفا و يا عدم شركت غيرموجه بي - 2

 .چهار جلسه متوالي

 يابد و نفر از اعضاء رسميت مي) 12(جلسات شوراي مركزي با حضور حداقل  - 10ماده  

 .تصميمهاي متخذه با راي اكثريت مطلق معتبر است

 :وظايف رئيس سازمان به شرح زير است - 11ماده  

 .انون و مصوبات شوراي مركزياداره امور سازمان طبق مفاد اين ق -1

 .اجراء يا ابالغ مصوبات شوراي مركزي و پيگيري امور مربوط به حسن اجراي آنها -2

 رسيدگي و اخذ تصميم راجع به امور جاري و نظارت بر حسن اجراي انجام كليه امور -3

 .اجرايي سازمان

 .هاي نظام دامپزشكي امضاي كارتهاي عضويت و اعطاء شماره -4

 ايندگي حقوقي سازمان نزد كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قضائي براي طرح ونم -5

 .تعقيب دعاوي، شكايات يا دفاع از آنها با حق توكيل غير

 .المللي طبق ضوابط و مقررات مربوطه نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين -6

 جديد سه ماه قبل ازتهيه مقدمات الزم جهت تعيين و انتخاب اعضاي شوراي مركزي  -7

 .اتمام مدت قانوني دوره شوراي مركزي

 تهيه گزارش عملكرد، تراز مالي و تنظيم و ارائه بودجه ساالنه سازمان براي طرح و -8

 .تصويب در شوراي مركزي

 .دار سازمان است امضاي اسناد مالي سازمان با رئيس و خزانه - 12ماده  



 تيار امضاي اسناد مالي توسط نايب رئيس ودر غياب رئيس، با تفويض اخ -تبصره  

 .گيرد دار سازمان صورت مي خزانه

 درصورت پذيرش استعفاء، فوت، عدم امكان ادامه انجام وظيفه يا بركناري - 13ماده  

 اين) 7(ترتيب مقرر در ماده  رئيس سازمان توسط رئيس جمهور، رئيس جديد سازمان به

 .شود قانون انتخاب و تعيين مي

 درصورت فوت، پذيرش استعفاء يا عدم امكان ادامه انجام وظيفه هريك از - 14ه ماد 

 البدل جايگزين اعضاي علي اعضاي انتخابي شوراي مركزي، به ترتيب ميزان آراء از بين

 .شوند مي

 درصورت فوت، پذيرش استعفاء يا عدم امكان ادامه انجام وظيفه هر يك از - 15ماده  

 يك ماه نسبت به معرفي عضو جايگزين مربوط موظف است ظرف مدتاعضاي انتصابي، مرجع 

 .اقدام كند

 شوراهاي استاني اعم از اعضاي انتخابي و انتصابي از بين دامپزشكان استان - 16ماده  

 تصويب وزير جهاد سازندگي اي كه توسط شوراي مركزي تهيه و به نامه براساس آئين

 .شوند رسد تشكيل مي مي

 راهاي استاني كليه اختيارات و وظايف شوراي مركزي و اجراي مصوباتشو - 17ماده  

 .شوراي ياد شده را در محدوده استان مربوط به عهده دارد

 مدت عملكرد هر دوره شوراهاي استاني و شوراي مركزي چهارسال تمام - 18ماده  

 .باشد مي

 ر ده روز پس ازشروع اولين دوره فعاليت شوراهاي استاني مذكور حداكث - 1تبصره  

 .اعالم قطعيت يافته نتيجه انتخابات خواهد بود

 هاي بعدي نظام دامپزشكي بالفاصله پس از پايان دوره شروع فعاليتهاي دوره - 2تبصره  

 دوره بعد بنحوي از انحاء باشد و چنانچه در پايان دوره تشريفات انتخابات قبلي مي

 تا قطعيت انتخابات جديد به فعاليت خود پايان نيافته باشد اركان سازمان دوره قبلي

 .جديد از تاريخ قطعيت انتخابات خواهد بود ادامه خواهند داد و مبدا شروع كار دوره

 عدم رعايت موازين شرعي، قانوني، مقررات و نظامات دولتي، صنفي و - 19ماده  

 اف بهوظايف قانوني و اجح انگاري در انجام اي، عدم رعايت شوون شغلي، سهل حرفه

 دامداران و مراجعان به وسيله شاغالن حرفه دامپزشكي تخلف محسوب و متخلفان با توجه

 ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم به شدت و ضعف عمل

 :شوند مي

 .تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور اعضاي شوراهاي استاني نظام دامپزشكي محل -الف  

 .توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام دامپزشكياخطار يا  -ب 



 توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام دامپزشكي والصاق راي در تابلو اعالنات -ج 

 .سازمان نظام دامپزشكي محل

 .توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام دامپزشكي و درج متن راي در نشريه سازمان -د  

 .شكي از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلفمحروميت از اشتغال به حرفه دامپز -ه 

 .محروميت از اشتغال به حرفه دامپزشكي از سه ماه تا يك سال در تمام كشور -و  

 محروميت از اشتغال به حرفه دامپزشكي از يك سال تا پنج سال در تمام كشور با -ز  

 .تاييد هيات عالي انتظامي

 امپزشكي در تمام كشور با تاييد هيات عاليمحروميت دائم از اشتغال به حرفه د -ح 

 .انتظامي

 اي شاغالن حرفه دامپزشكي، به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه - 20ماده  

 .شود محل سازمان تشيكل مي هياتهاي بدوي انتظامي در استانها و هيات عالي انتظامي در

 نج نفر براي مدت چهار سالهياتهاي بدوي انتظامي در استانها متشكل از پ - 21ماده  

 :شود به شرح ذيل تشكيل مي

 .رئيس شوراي استاني -1

 .يك نفر حقوقدان به انتخاب و معرفي رئيس كل دادگستري استان -2

 .رئيس شبكه دامپزشكي استان -3

 دونفر دامپزشك از اعضاي سازمان با حداقل پنج سال سابقه كار كه به پيشنهاد -4

 .شوند منصوب مي د هيات عالي انتظامي و با حكم رئيس سازمانشوراهاي استاني و تايي

 اين ماده با پيشنهاد هيات عالي انتظامي و تاييد) 4(عزل اعضاي موضوع بند  -1تبصره  

 .گيرد رئيس سازمان صورت مي

 .رياست هيات بدوي انتظامي استان به عهده رئيس شوراهاي استاني است -2تبصره  

 :هاي بدوي انتظامي استانها عبارت است ازوظايف هيات - 22ماده  

 .اي اعضاي سازمان در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه -1

 رسيدگي به شكايات افراد حقيقي و حقوقي در ارتباط با حرفه دامپزشكي از مشموالن -2

 .اين قانون

 نفر براي مدت چهار سال به شرحهيات عالي انتظامي در مركز متشكل از هفت  - 23ماده  

 :شوند ذيل تشكيل مي

 ).عنوان رئيس هيات عالي انتظامي به (رئيس سازمان  -1

 .يك نفر حقوقدان به انتخاب و معرفي وزير دادگستري -2

 .يك نفر دامپزشك با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفي وزير جهاد سازندگي -3

 سازمان به انتخاب و معرفي وزير فرهنگ و آموزشيك نفر دامپزشك با تجربه عضو  -4



 .عالي

 يك نفر دامپزشك با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفي وزير بهداشت، درمان و -5

 .آموزش پزشكي

 .يك نفر دامپزشك با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفي شوراي مركزي -6

 و معرفي وزير دفاع و پشتيباني يك نفر دامپزشك با تجربه عضو سازمان به انتخاب -7

 .نيروهاي مسلح

 .بايستي حداقل پنج سال سابقه كار داشته باشند) 7(الي ) 2(افراد بندهاي  - 1تبصره  

 تواند كه شخصي نسبت به راي هيات عالي انتظامي معترض باشد مي در صورتي - 2تبصره  

 االجراء خواهد قطعي و الزمقضائي  راي مرجع. از مراجع قضائي تقاضاي تجديد نظر نمايد

 .بود

 :وظايف هيات عالي انتظامي عبارت است از - 24ماده  

 .نظارت عاليه بر كار هياتهاي بدوي انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آنها -1

 رسيدگي به اعتراضها و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي از طرز كار هياتهاي بدوي -2

 .انتظامي

 .در شده توسط هياتهاي بدوي انتظاميتجديدنظر در احكام صا -3

 .انحالل هياتهاي بدوي انتظامي درصورت ضرورت به تشخيص شوراي مركزي -4

 نامه اجرايي چگونگي تشكيل جلسات هيات عالي انتظامي و هياتهاي بدوي آئين - 25ماده  

 گياي و نحوه رسيد تخلفات صنفي و حرفه انتظامي استانها، چگونگي رسيدگي، همچنين نوع

 به آنها، نوع و ميزان مجازاتهاي انتظامي، صدور راي و اجراي احكام مربوط به چگونگي

 در احكام هياتهاي بدوي انتظامي استانها، حداكثر ظرف سه ماه پس از و مدت تجديدنظر

 براي تصويب به تشكيل شوراي مركزي توسط آن شورا تهيه و از طريق وزارت جهاد سازندگي

 .گردد مي هيات وزيران تقديم

 هرگاه تخلف افراد موضوع اين قانون عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين - 26ماده  

 تاييد شده پرونده مربوط را جزايي را نيز داشته باشد، هياتهاي انتظامي مكلفند تصوير

 رسيدگي در مراجع قضايي مانع رسيدگي هياتهاي. به مراجع قضايي ذيصالح ارسال كنند

 .اي مشموالن اين قانون نيست حرفه حيث تخلف صنفي وانتظامي از 

 اي اشخاص مراجع ذيصالح قضائي مكلفند درصورت برخورد با تخلفات صنفي و حرفه -تبصره  

 .مرجع ذيربط ارسال دارند موضوع اين قانون تصوير تاييد شده پرونده را به

 

 شرايط عضويت -فصل سوم  

 هاي دكتراي عمومي و تخصصي و ساير لتحصيل دورها كليه اتباع ايراني فارغ - 27ماده  



 .هستند هاي حرفه دامپزشكي حق عضويت در سازمان را دارا رده

 اعضاي سازمان مكلفند همه ساله مبلغي را به عنوان حق عضويت به سازمان -تبصره  

 است كه توسط شوراي مركزي تهيه ميزان و چگونگي وصول آن مطابق دستورالعملي. بپردازند

 .شود ابالغ مي و

 هاي حرفه دامپزشكي موظف كليه دامپزشكان عمومي و متخصص و افراد ساير رده - 28ماده  

 .به رعايت مفاد اين قانون هستند

 هاي حرفه دامپزشكي عبارت از كمك تكنيسين، تكنيسين، كاردان، ساير رده - 1تبصره  

 .باشند كمك كارشناس و كارشناس دامپزشكي مي

 اين ماده تحت نظارت دامپزشكان عمومي يا) 1(تغال اشخاص موضوع تبصره اش -2تبصره  

 .متخصص مجاز است

 

 ساير مقررات -فصل چهارم  

 هاي اشتغال توسط سازمان دامپزشكي كشور مستلزم دريافت شماره صدور پروانه - 29ماده  

 .نظام دامپزشكي است

 مادام كه در ساعات موظف اداريشاغالن حرفه دامپزشكي در دستگاههاي دولتي،  -تبصره  

 .دستگاه مربوط هستند به امور دامپزشكي اشتغال داشته باشند، تابع قوانين

 تواند براي كمك به رفع مشكالت رفاهي و مالي اعضاي كم درآمد و سازمان مي - 30ماده  

 .آنان حمايت كند خسارت ديده از طريق تشكيل صندوق تعاون و رفاه از

 نامه چگونگي پرداخت وام و حمايتهاي مالي توسط مه صندوق و آئيناساسنا -تبصره  

 .رسد شوراي مركزي تهيه و به تصويب مي

 :شود اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين قانون از محلهاي زير تامين مي - 31ماده  

 .حق عضويت پرداختي از سوي اعضاء -1

 .هدايا و كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي -2

 .ي اختياري دولتكمكها -3

 1376,8,18تاريخ تصويب  

 1376,8,28تاريخ تاييد شوراي نگهبان  

 


