( قانىن فهرست نهادها و مىسسات عمىمی غیر دولتی و مىاد الحاقی )

ایي هْضطات کَ در لْاًیي ّ همررات گًْاگْى هْرد تْجَ لرارگرفتَ اًذ ًظیر لاًْى هحاضثات عوْهی کشْر ( تثصرٍ هادٍ ) 5
ّ لاًْى هذیریت خذهات کشْری  ،کَ در هادٍ  3آى ایي تخش از دشتگاُِای اجرایی تعریف شذٍ اًذ تراضاش آى درتارٍ ایي
هْضطات چِار ّیژگی هی تْاى لایل شذ :
 - 1ایجاد تَ هْجة تصْیة هجلص شْرای اضالهی
 - 2داشتي اضتمالل حمْلی ( شخصیت حمْلی )
 - 3تاهیي تیش از پٌجاٍ درصذ از تْدجَ ضاالًَ آى از هحل هٌاتع غیردّلتی
 - 4داشتي ّظایف ّ خذهات عوْهی

فِرضت هْضطات هستْر تراضاش لاًْى فِرضت ًِادُا ّ هْضطات غیردّلتی لْاًیي الحالی عثارتٌذ از :
 - 1شِرداری ُا ّشرکت ُای تاتعَ هشرّط تَ آى کَ تیش از  %50ضِام ّ ضرهایَ آًِا هتعلك تَ شِرداری ُا
تاشذ.
 - 2تٌیاد هطتضعفاى ّ جاًثازاى اًمالب اضالهی
ُ - 3الل احور
 - 4کویتَ اهذاد اهام خویٌی (رٍ)
 - 5تٌیاد شِیذ اًمالب اضالهی
 - 6تٌیاد هطکي اًمالب اضالهی
 - 7کویتَ هلی الوپیک
 - 8تٌیاد پاًسدٍ خرداد
 - 9ضازهاى تثلیغات اضالهی
 - 10ضازهاى تاهیي اجتواعی  /هصْتَ 1373 /4/29
 - 11جِاد داًشگاُی – هصْب لاًْى الحالی 1376
 - 12فذراضیْى ُای ّرزشی آهاتْری
 - 13هْضطَ ُای
 )1-13جِاد ًصر
 )2-13جِاد اضتمالل زیر ًظر جِاد ضازًذگی  /هصْب لاًْى الحالی 1376 /3/21
 )3-13جِاد تْضعَ
14
15
16
17
18

 شْراُای ُواٌُگی تثلیغات اضالهی  /هصْب لاًْى الحالی 1376 /8/7 کتاتخاًَ حضرت آیت الَ هرعشی (رٍ)  -لن  /هصْب لاًْى الحالی 1376 /8/7 تٌیاد اهْر پیواًِای خاص  /هصْب لاًْى الحالی 1377 /4/31 ضازهاى داًش آهْزی جوِْری اضالهی ایراى /هصْب لاًْى الحالی 1381 /5/30 -صٌذّق تیوَ رّضتاییاى ّ عشایر  /هصْب 1388 /2/26

نکته :
تراضاش لاًْى تفطیر هادٍ  11لاًْى دیْاى عذالت اداری در راتطَ تا لاًْى فِرضت ًِادُا ّ هْضطات عوْهی
غیردّلتی  ، 1374رضیذگی تَ شکایات علیَ ایي هْضطات ّ ًِادُا در صالحیت دیْاى هستْر خْاُذ تْد .

