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 ٭رضا فنازاد

 چكيده 
ياع تا چند ساااپ ش، ب ن،ن ادااياع ومي و خ وصاايكااو ار اايين كين،ن شدااا،د؛ اااد؛ نياك ي اب ي  ار  سي نا  دين ساا،اسااا      

يا خ سااااس  ضدااا،او ا يشسيت،رب خ ي   سي اانس ننا نو تااسخنو گ،سعسااا ع اخ، ب  دااانشدو ااادم تصاام، سااا عب شيچروصاايكااو

س چن،ن تسب اان،دو ايانب اااايد وسخ ناندن يان اايين ادياو ييااد،   نو و انو نخااانانك د ياو خ شانك دع خ سااااس  ضدااا،او  داسا  اخ

ياب خياد خكااع ومي ،  اااناودو ااايا  ي،منفعو نااااند خ اا يس وعا،،  ينتبانو ي  ساايع كما،ياا  شو ادااياع ومي و كااسواو  دي،و ي ين وا 

اع اااياد خ  مبن يساا   دااامن شانشسعب ، خ او وصاايكااو اااناودو اموياع نن  وصاايكااو ا،  نو يود ان  سايم،ن تست،بب تما  وعا،، نو

 ومي و نااند  

 

 سا عب سا  ام ومي و غ،ساخ،دو   اداا وصيكو اينيع شانشسا ومي وب ي ين ومي وب ي ين وصيكوب وصيكو :هاكليد واژه
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 مقدمه

نخب تالااو يسا  ان نيساداع اناسااو ادااع او چنديم ادادب شو نا خايا  ندضد ادم نو نداو سا  ااو    اياادان ش،  
نساااااوب ي   ق   اايانذين اا  ااد؛ب خ ان شماپ اااانفدو ان كوسانو ان   ،نو ياين؛ ي ين ومي و خ ود اوشداااين خ اض 

 يان،او حضي و شدينب  ينا غفق   سين گسودو يس    

ياد خ  الك ومي و ياع  حب  ويا ني حفظ شسا؛نادو 1ياع ساودانگسياااوفااو يني  ان وصس حاتسب اادگا؛ دأس
نسيع افس ومد  0ايند  ان  ضاندب نخابسا شانشساگسياوشنند؛ كم ي ين ننط  واا وصيكو نيام ي ين ني نو  ساع يِوماپ

نسيساااان كمب يس ساااا  ام وانا ي   اي،  ومي و اا  يااو تع،،ن شسا؛ شو ومي و خ ومد وصااايكاااوب  ع،انيا خ يدي 
  4تيياد  دي،و يس ار ي  ي ين ااا اد؛ب نااد يشب  ووصيكو

تيادو نو تحيالو ان وسكو ي دصااع خ  داسادو خ غفق  ي  نخابسا شانشساگسياااوب ان شنان نسد شو نواظس  ونو
د،جوب تا ان ساودان تدب،التو خ سا  ااو شدين  ا خ ان ا يع خ ساندوب  ياب اد؛ يس  ياع شق،داو نندعا، يادنو نو   ضو 

خ نياا،ان  دمو شو اناناد؛  5ان يان،او  اايانذينع شدااينب يني  ااانا؛ اض  خ تاايينط حاش  نس ادااياع ومالو  يايا 
 وييادب اا ع،ن نا و  ااد؛ نااد   و« ادااياع وصيكو اينيع شانشسا ومي و»يا ني كم

 
 متمركز هاي دولتي. سازمان1

 شنندگام كمب  ضا او اخ،دو ييدند ياب  اايم ياجاااد؛ خ ياين؛ياع اخ،دو  دمسش  اداايااو ييدند شو نوساا  ام 
شساي ااد خ شاا الو تح  حاشم،   ييود حضي و ومي و خ   شاو ناو ي س ومي و يو  ي  وماد حااشم،ا  خ تصااادانسع  و     

 6ياب اينيع ياييع گيااگياو يياادندك ي  امقوب خ ينتنااويان سااا  ام سيت و  ضا او ناالتس  سين ايناد  ياع سااقيااقو اظانو
) ااند  سسيو شان خ  3) ااند ساا  ام حفا   ي   ح،ط  ايا (ب  سساياو     7) ااند خ ينتنااو ك ي ش خ شسخنش(ب ساا  ام 

اند سداا  ددسك ) ا 11امدينع(ب سداا) ااند اداا نااسا   13) ااند  سش  تيساعو كااانيو(ب اداا   9تأ ،ن يادماوو(ب  سش 
ينت  امدينع يسااال و ياسيم(ب ااايني خ اااينيع وا،و ) ااند اااينيع اند ام خ اااينيع وا،و ي ن،   قو(ب ي،أو ) ااند   

ياع حد يودالي  ا،،اتو(ب ا،سخ ) ااند ا،سخع يادظا و(ب  جمع ) ااند  جمع تداان،م  صااقح  اظا (ب شم،دو ) ااند  ي،أو
 و(  اايم يساس د ايا ) ااند ااييم ودي،  ياينع(ب شم،ي،يم ) ااندك شم،ي،يم يك شم،دو   ان ؛ نا  ييا  ندن(ب ااييم

 

                                                           
1. Institutionalism 

0. Functionalism 

4. Mark Elliott (ed.), Elliott, Beateson, Matthews and’s Administrative Law Text and Materials, Oxford, Fourth 

Edition, 2011, p. 142. 

5. De facto 

ايا خ تيسط  ياب  اايم ياجاا ااد؛ اا  و اينا خ نو خ ينتنااو خيحد ساا  ااو  دانصاو يسا  شو تحض  ار اا چند يدي ي  ييديي اخ،  ني نسودد؛     6
   اايم  داسا  ود او شدينع( 1گساا ) اا؛ خ اس ياين؛  و

ياع اين شانشساع  ع،ن يساا   نخينط يسااديين انخاو يوسيا خ گسخ؛يحد خ  سشب ي  يا ياو يساا  شو يس ار نو ساايا نض،وب ودد؛سااا  ام ار  جميوو خ 7
  06ب ص 1073ب ادس  ، يمب چاپ سي ب حضيق ياينعاياك ياصانعب خ،و ي   ب شق،او  ست ط نو ي ب نو يود ان يادظا  امعو خ ذيتوب سا  ام اا ،د؛  و

 ياع  دمسش  اخ،دو يس  خ او  سسياو  يدضد اا غ،س دمسش   اا  سسيوسسيوب ان يان ضصيا ي    3

  171گسااك يمامب ص شنند؛ اخ،  ان ي س ك ي اوب وسيننو خ تحض،ضاتو ي الق  وياع شدد، ااو سش ب نو سا  ام 9

 ياع  عد س تعسافو ي  اداا كينو انسودو يس  ان  ضسنيو شدين اا شداب 13

كاد خيحد ساا  ااو  ع،نو يسا  شو نو  نظين  سيحو خ تدينك تصم،ماو خ ياجاا يمايننو  ،ام شاناناسام ان وس ااديو اا خ ينتنااو نو خايا  و   سادااب  .11
 اا ناادك يمامخ اا د سداا انصوب سداا تنصصوب سداا شدد، ااو خ سداا ومق،اتو  و



 هاي دولتي واقع در محل  هاي دولتي غيرمتراكم يا سازمان. سازمان2

ي،عااا؛ب ان خي ع ايوو تمسش  ياينع يسااا  شاو ان كم نسوو ي  يود،ااانيو    واد  تسيش  اااا خيگاذينع يود،ااانيو ويق  
ايا خ يدي ي  كمب حذي تدسافاو  يادب نوع يا خيگذين  ونو  ضا او  ي؛  سش ع ان ادسسدامگ،سع خ سادااع  تصام،  

و يكيالو گ،سع شتسيش  شانيا ان  سش ب تأ ،ن حين ياين؛ ي ين خ سسو  ومد ان شانياس       يان ي،نيب يود،ان تصم، 
م يان  ي؛  ااندب نؤساع ياينيو خ يسداادينيم ان اظا  تمسش  ياينع ان كاالح،   ي؛  سش ع يس ب نو  أ ينيم خ امااندگا 

يساا   اسي ان يس ااايا  يان ااا،ي؛ ياين؛ ان حض،ض  ايوو تمسش  ياينع خ وس اادينيم ان اييحو  ندقع شدااين خيگذين  و
 كاد كينوب خيگذينع يود،انيو نو افع  أ ينيم اخ،   سش ع  نو ومد  و

ااب خ يادضاايو خينا؛ نس اظا  تمسش  ياينعب اداد خ  طق  )يوسي و( اد؛ ني  عاظسيمب  ندأ ش،ديا  اظا  گفدوكاحب
ياع  ياب كمب  ي؛  سش ع نسيع شاساادن  عااب تمسش  يوسي وب  ياامدو ي  يود،انيو خ كااالح،  اياندك اظا و شو نو و

 11 شندويا ني نو امااندگام يو ي و )يسداادينيمب وس اادينيمب ننددينيم خ نؤساع ياينيو( خيگذين  و
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ن يا خ اقيگ،سع ي  تجم،ع  دنو اگ،سعياب شاي  تمسش  خ ياحصان ان وسكاند تصم، حبم  ش،ديا  يان سا  ام
 سش  خ  الحظاتو يمچيمب يو يا  سااسو ب ا  ب شانكاو خ يبسنندااو تصاام،ماو نيا؛ يساا   نو ن،ام اانسب  الحظاو 

ساايب خ  ضدااا،او ونو خ  داسادو ي  ساايع اانسب  دين چن،ن   يا ي  ارحبي  ساا،اسااو يمچيم ا يشسيت،ر ااادم   
 نندد  تسخنو  و 10يااو ني ان  جميوو اخ، بسا  ام

ياع ياع غ،س دمسش  ونو  سا  امياع غ،س دمسش  سس  ،نو خ سا  امياد: سا  امياع غ،س دمسش  نس اخ گياوساا  ام 
يع و ياين؛ شان؛گ،سع اي   نيا يود،ان تصم،  ياب  اايمب نو كماداايااو شو نو غ،س دمسش  ساس  ،نو اا  حقو و انتند ي : 

يا اينيع اانصا،  حضي و  يادضد ي  اخ،  ييادندب خ اينيع نيااو  يدضد     يان ساا  ام  14اايا  ي  ي ين  حقو يوطاء  و
 ايا يا امياو نان  يان اداايا امسا؛  ونااند  اينيياع يسال و خ ادساينع و

يا يسااادضالپ خ يود،ان  ياب  اايمب نو كميااع غ،س دمسش  ونو ااا ساااا  اااو و ااتناد ي : ادااايااو شو نو      امساااا  ا 
گ،سع نسيع ياين؛ ار اا چند ي س ومي و  ع،ن خيگذين اد؛ يس   حبم  ش،ديا  يان ايع ود  تمسش ب والخ؛ نس تصام،  

تس ي ينب  صااايا،  ود او ومي و ي  س خ ا ، ت يينا نس اااامسا؛ ان وصااايص ود  تمسش   حقوك ياجا  شانااااناساااااو 
ياع ياينع خ ان اد،جوب ساسو  خ سدي،  ياجا  ي ين خ  ياع سا،اساو خ اناحوب يادناب ي  نينخشسيساو خ شاغذنا ع   نا ع

 اياو ان خ  ب ي انو خ ياسژع اخ،   سايم يس   يمچن،ن كسوو
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و انتند ي : اداايا خ ياناكو شو  15ااياك ونييم نن  اخ  ي  ااا  ونو ياياع وصايكاو  حك شو ي  كم  ساا  ام 
نااندب خ يكيالو تانع يحبا  خ  ييود حضيق وصيكو ييدند  يان  سسياوب  اس جميوو اخ،  اا ان سقيقو  سيتب كم امو
 ياع وصيكومياع وصيكو  حك نا سا  اشنند  ان  ضا   ضاايو سا  امييديي خ  ناوع وصايكاو ويا ني تعض،ب  و  

                                                           
  107ب ص 1073چاپ سي ب ب ادس  ، يمب شق،او حضيق ياينع  ياصانعب خ،و ي   ب 11

اا ان  فدي  ي،أو حاش  خ وس ام نخياام ان نسينس حبي   ااايادگام خ وس اا سيم يساا ب نسيع ي الع ي   عااو خيژ؛ اخ، ب ن  ك :  اتااوب     اخ، ب ان يان10
  114ب ص حضيق يساسو خ ادااياع س،اسوينيي،فادب 

  59ب ص  1079 ب چاپ اد ب  ياددانيو سمب حضيق ياينع    ا  ااو  يتمنوب  نيچدسب 14

 اا ند  و ""Second Sectorب خ نن  وصيكو  حك ني "First Sector"نن  اخ،دو ني يكطالحاو   15



اينيع شانشسا ومي و نااد يذوام شسا: ساا  ام وصايكاو  حكب ادااع يسا  شو  ندأ ش،ديا ب گساياندگو )ياين؛( خ     
ي،منفعو ااب ان  ضاند وا ييديي خ شانشساياا ب يمنو خياد خاژگو وصاايكااو نيام يساا   وصاايكااو نيام ان يان 

،حاظ  ندأ ش،ديا  خ صايكو اينيع شانشسا ومي وب يگس چو نو ياع وناااد  ي اب ساا  ام  نيامب  ينا  صاد خ اظس  ا  و 
شوب ي،منفعو ييدند  تمن ياننااندك ي اب نااد تياو ايا  شو اينيع ييديي خ شانشساياع وا گساياندگوب وصايكو  و 

( ؛يم،ن يدي خ شانشساياع ومي وب  ياب افيذ خ تأب،س يحبا  خ  ييود حضي و ومي و ان تأسااا،سب گساياندگو )ياين
ياع نا نگااو اايا  نو يان تست،بب نااد گف  ار نسدينيمب وسخانا؛ شيااكب اسش  خ  ضسنيو حاش  نس يان اداايا  و

دااياع ايادب يمام ا ين شقوب كاچو شو ان  اايم تجانوب  سسياو تجانتو يادفاوو ويياد؛  وخ كانعدو وصيكو خ نو 
 وصيكو  حك ييدند   

 16ياع وصيكو( خايا اينا شو و انتند ي :اص حضيق وصيكو )سا  اما   ع،ان ومد؛ نسيع اناو  يان
انيا ك  نداا ش،ديا ب ادااياع وصايكوب انم اا ياناص حض،ضو اا حضي و  يتيع حضيق وصيكو ييدند     

ييم ار ونشو ار خ اسب نويع شند اا يانك ي ب ي دي  نو تأساا،س ار  سش  ااانصااو نياااو ثالوب  مبن يساا  ار ايا 
خ او ان  ضا  خ ينوب ار  سش  وساد اا نا ينچو اياس شند خ اا  مبن يساا  چند اااسش  وصاايكااو نا    ااانم وااع

  دانش  ي ب ار اسش  ن نگ كنعدو اا تجانتو تأس،س شنند   

 نااند   اا اپ شيب  ناوع  ااع  واخ ك يديب ياناص حضيق وصيكو ييديي يادفاوو ايادو خ نو
يااناص حضيق وصايكاوب يان، ؛  وساع خ ينيا؛ ك يا يوسيا يساا   يكد    ساي ك وا د ينيا؛ب ونصاس يكاقو تداب،د     

شند شو ينيا؛ شيااو نس اانسع تحم،د اداايا خ وااايا  ان ياااناص ك ياع ينيا؛ يوسيا ان حضيق وصاايكااوب حب   و
 ايا   حضيق وصيكو نو ودد؛ يوسيا گذيادو  و

 عا الو خ  سيناياياع يااااناص حضيق  چداان ك  ضسنيو حااش  نس اظاا  يسااادندي وب ي ين ياينعب ي ييپب نيااوب   
 نااد  وصيكو يكيالوب تانع  ضسنيو حضيق وصيكو  و

 شنج ك يسدضالپ  ا،و خ ود  ينت يق ي  نيااو ومي و شدين 
يا خ شانشساياع نن  وصيكوب نو يان  عنا شو يكيالو اسياط خ تيينط حاش  اد ك  سيناياع نيام   ناع وعا،، 

 شند او  ضسنيو  ااياو   گياو اداايا ني  فاا  سينايا تع،،ن  ويا خ شانشساياع گيااگيم ياننس وعا،، 
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خاژ؛ب  ي عو شو ان ،ييع ياااناص حضي و نااااندب ااا اي  نياا،انع نا    نوش،ماابانيم خ كاااح ام ي د،ا  ي س ومي و 
ياع  ساع ي اب ني،ان  دمو خايا اينا شو ش،ماابانيم خ شنند  تفاخوادااياع وصايكاو اينيع شانشسا ومي و ش،دي  و  

 سا ا   كاح ام ي د،ا ب ي س ومي و ني ي  اياس؛  ينااظس  اب وانج  و
 ياب ار  سينايا ش،ماابانع ي   سي اخ،  اا ادااياع تانع كمب و يسااا  شو نوشانب اااانصاااش،ماابان اا  ضا عو

 ضا عو سااااودمااوب  17گساا اين وسخش شاال اا ياجا  ومد  ع،ن ان   اپ نداع  ع،ن نا ااااسياط خ  دو  دااانم  وودد؛
  ضا عو  ق خ او خ  ضا عو حمد خ اضد ي  امقوب  ددينتسان  سيناياياع  ضا عو اخ،دو ييدند   

ي،منفعو خ اا  سنيط نو كاااحب ي د،ا  ي س ومي وب ااانم اا سااا  ااو يساا  شو ياين؛ اا ندس؛ نساينع ي  ار ي س وا  

                                                           
    71 -71ب كم 1031ب ادس  ، يمب چاپ سي ب حضيق ياينع يا؛ب نتاب    يسو16

  1019 اايم  ا،،او نسانك دك  صيب  11 اا؛  17



  13 ين ياحصانع خ نسيع  دو  ع،نب نو يادام خيگذين اد؛ يس   ياب ار  سينايا  نط   نا  اايمب نوبسخو  قوب نو
ي،عمقبانع  ع،نب نو ياسي خ ياين؛ ومق،او نااو  ح وا د ي س ومي وب ااانم اا ياااناكااو يياادند شو ان  ضاند ا  

 19شساي اد واكو شو ي   سي سا  ام ومي و نس ودد؛ كاام گذينا؛ اد؛ يس   و

يااو  اند ااناساااو يسا  شو ادااياع وصيكو اينيع شانشسا ومي و ني ي  ش،ماابانيمب    نساد اااوصاو   اظس  ونو
سااا ع يع ي  وصاايكااو ياع يو،س اقي؛شند  يگس چو سااا  ام دماا   وكاااح ام ي د،ا  ي س ومي و خ وا الم ي س ومي و 

 ونييم ابو ي  كين  يدضدياع وصيكو نا شانشسا ومي و ني نوايادب ي ا اناناد؛ ان كدا يس  تا سا  ام حيايب  و 
  داسا  ي ين ومي و تيسط نن  وصيكو نسنسو شند 

 ننطي س ومي و اا وا الم ي س ومي و ي   سي  ضا او ذع ياع ش،ماابانع اا كاح ام ي د،ا نخاان يس  شو سا  ام 
 اااياداخ،دو ان چانچيب  ضسنيوب نسيع ياجا  ي سع  ع،ن اا ياين؛ ي سع ان  يپ  دو   ااو  داانمب نو شان گسودو  و

يام خ ن اياد  ننانسيانب  ضطعوشو نا ياجا  كم شان  ع،ن اا ياضاااع  دو ي د،ا ب ي  تصادع ي ين ومي و نسحذن اياادو  و   
ان و  أ ينادو اياادن شانشسا ومي و ش،ماابانيم خ كاااح ام ي د،ا  ي س ومي و خ وا الم ي س ومي و ابو ي   ندصاااو خ  

 ياب  اايم ي  سيع ياع وصايكو اينيع شانشسا ومي و نو اايا  ان  ضاندب ساا  ام  يا اامسا؛  و  م، يو يكاقو كم 
 كينو  يدمس خ ش،يسدو ياجا  ايند  مي و ني نواياد تا ار ي س وننط اخ،دو  جا   و ضا او ذع

 ين يم  ام  جسع اا شو ساااا  ام ش،ماابانع خ كااااحب ي د،ا  خ وا د ي س ومي و  مبن يسااا  نو طقب اانس كم
 ين شو ادااياع وصااايكاااو اينيع شانشسا ومي و نو ياا خ ي ين ومي و اانسع ا،  نااااااندك حاپ كم   دصااادع شسخژ؛

س؛ نساينع ي  ي س ومي و  ع،نو يااادلاپ ايناد  تماا  اانس  ،ام اخ ايع اداا ااا اااد؛ ني نااد ان  يودصاااكااو نو ياين؛ اا ند 
اااياد   سيناياياع  ياد ادااياع  ياب كم  جا  خ  ندان ان ياين؛ خ تصاادع ي س ومي و  و سينايايااو اياياا  شو نو

قو ي   سيناياياع ش،ماابانع خ اظااس كم ،حاظ كبان وم،حااظ اظسع خ ي  نو وصااايكاااو اينيع شاانشسا ومي وب ي  ناو   
شو ش،ددس گفدو اد ا نادو ان  اي،   دماا  ادااياع ااااد؛ ايناك ااادب يان  سينايايا ني  دفاخو يس   يان تفاخو ا چنام

ويناو  1ان وسياياااو ايايااا :  اايم  1990خ  1991ياع ندييم يمام  سينايا امااندگو ود او ومي و  طسخحوب ان سااااپ
ك  يخ،وب نياع نو  داسا  ان ي ين اخ،دو خ اخ وب نياع نو اقيگ،سع ي  وياااا   ييا،ن  ذشين نو 1990سااادا  س  19خ  1991

تفاخو ان كبان ومقو يان اخ ايع  سينايا  13يان  ياا  ي   سينايايا شو تا كم   ام ان و اظسع ايااا  يود ان  ااياو ننداا،د 
،حاظ ااناسااو ح  اظانوب شندسپ خ  ،ا  ي س ومي و خ وا ق،  ي س ومي و نوا،   داديا يسا    سيناياياع ش،ماابانعب ي د  

دتس ي  اظانو خ تس خ اداياع  داسيم وصيكوب نو  سيتب سندن،سياوننطب اي   نو وعا،، نعااو اوا،  نن  اخ،دو ذع
ان ياي و  ياع وصايكاو نا شانشسا ومي و يساا     ديوالو  جا  نن  اخ،دو ايا   نو  داسيم وصايكاو ان سااا  ام   

 ايا   ايادان نسيع يب او يان ياوا ايييدع ينيئو  و
ش،ماابان تي،،د خ  11نخاانو ان كنيء خ نخاو اينيع اخ،دو وسيايو  نعبس يس   ان ار  يناب ك اع خا ب يان ي س نو

،حاظ يو يا   صاااسيب يان خ،داژ خ،  ا يا  ي اب نو 73تي اع ا،سخع نسقب      سينايا  بقع نو تأ ،ن ا،سخع نسق ناالتس ي  
ييا،و ادسب »شسا  ان شو نسخ  يودالي  ،ام  سو،ن ش،ماابان خ  ياويالم ياين؛ نسقب ايني چن،ن تصم،  گسو :  شفاا  امو

تيياد مواح  تضاتاع تأ ،ن ود     نين   نو نس تد،و نسق نسيع يمو ساشنام ني ايناد خ ش،ماابان ندخم تأ ،ن يان  ضصيا 

                                                           
  09ب ص 1077ب ادس حضي ديمب چاپ يخپب حضيق  سيناياياع ياينعشق،او ياصانعب خ،و ي   ب  13

  1063 اايم اف ك  صيب  1 اا؛  19

  41ب ص 1077ب ادس حضي ديمب چاپ يخپب شق،او حضيق  سيناياياع ياينعياصانعب خ،و ي   ب   13

11. Viette 



 « 11ي د،ا  خ ح  ويا ني اي   نو ادس تيا،و امااد
،ماابان ايا خ شان وصيص يود،ان يديا  خ اظانوب ش،سخع ي  اظسيو شانوس ا نسيع ش،ماابان خ    تبق،ع امسا؛  و

ب نااداسا  اا ار  يادند ب ي  اسادينيتو شو ان چانچيب  اايم خ  سينايا  و    ي ع يسا  يمچيم ار يمبان شاا،ن 
د ي،عاا؛ ياجاا شند ي   سي شانوس اع اخ،دو  انياع ويقشند  ياجا  چن،ن اساادينيتو  جااو يساا  خ يگس ي انو ت ع،   و

 10ا سيم ويييد نيا 
 

 طور يكجانبهاختيار تغيير مقادير كار يا كاال به

 عد س اناودو « ي د،ا  گا »نأع  ددين نو   يابنو 1931ان نخاو  ااااو وسياياوب يان ي س نسيع انياد،ن نانب ان ساپ    
 ضاااس شان اا ود   ني شو   الو تييو  ااد؛ نياب شاي  اا يو يا    %15تيياد تا  ياب يان يكادب  سي ياينع  و ااد  نو 

اادك ن ونييم ار ين ين سايء يسدفاا؛ اديا خ خي عاو ار تيا،و وضالاو ني نو يمسي؛ ايادو نديد  ي اب نو يان ااسط شو ي  كم نو 
تيياند ي،چ تل،،سع ان  ،م  خ   يااع  ا،و ش،ماابان ياجاا شنند كم ي  ان چاانچيب  ضسنيوب نادان تست،ب شو يخالوب امو  

اسياط ومي و  19ان  اا؛  14ياع يتاوو خ تحم،قو نسكاند خ ان كينو يو يا   ضاااس شان اا ود او نااد ي  ودد؛ ي انو
يااو نسيع شانوس اع ياينع ااناساااو اد؛ يس   يمچن،نب   اس شان نا ،حاظ  حدخاا ااا و  ضااا،  ح  تل،،س ار 15ش،مام
ايا تا اخ،  ان كااينو ي دااااءب تعدديو ادادع نو ش،ماابان ياا ؛  و 1004اا و  عا الو اخ،دو  صاايب كا،ن 16 اا؛ 

ا شو نع وييسدو ني  ياب يان يكاد اخ،  ي  ااسش  نقژابو كااحب ي د،ا  وط كين اادس    تحم،د شند  ان گذاادوب نو 
كاينو  دنم خ  طان  نا كوسان تحيالو ونو ياين؛ شند خ تعدديو ادادع نسيع كاحب ي د،ا  نان شسا؛  وط   نين ني نو

ي د،ا    ين ار ااا و ي دي  نو وياااخ  سينايانيا شو ااااسش  نقژابو يان تعدديو يو خا؛ ني ااذاسو  خ ان اد،جو اخ،  نو
 شسا  

ا،   اااند  يينا گذاااادوب   16ااااسياط ومي و ش،ماام  49 ي ا  ياسيع ش،ماام  يتااايع  ااا؛    يمچن،ن يود،اان تعق،   
 ااد نايند؛ تماا   ،ام ادااياع  ينااظس  ا نا ياناص ش،ماابان خ كاحب ي د،ا  ي س ومي و خ اا وا د ي س ومي و  وادام

 
مستتتمدمان تابع . مأموران به خدمات عمومي، همكاران داوطلب اداره، مستتتمدميخ خريد خدمتي، 6

 حقوق خصوصي اداره

 مأموران به خدمات عمومي .1-6

ياد خ تندا  اايم نياع نو  حاشمو خ  جا يو  أ ينان نو  ييا،ن  اا تعسافو ي   اأ ينيم ناو ود او ومي و ينيئو اديا؛   
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ايد شو ياجا  شا د ني ي  شانوس ا ننيييد   ضاااسشانيا  مبن يساا  تل،،س  ضاااس شان ان ودسسا  ندا خ اا ان نسكخنا شانيا نو ش،ماابان ح  امو : 19 اا؛   15
 نااد:تل،،س شند خ حدخا يان تل،،سيو تانع اسياط  اس  و

شو ياع ش،مام ويييد نياب  داااسخط نس يانبان  ق   نو ياجا  شان نسيساااان  ،م يسگا؛  ضاااس شان ان يس ار ي  ي ال   ينا ش،مامب ش  خ اا  ااا ااااياك ش،ماا  
 انكد اي   نو   قغ يخ،،و ش،مام تل،،س ابند    15ن،  ي   03امع شد   قغ ش،مام نا ان اظس گسودن  ،م  شانياع اداد  يتيع  اا؛ 

 : تعق،  شانك 49 اا؛   16

 ا؛  عق  امااد خ ان يان كاااينو نااد  سيتب ني شد و نا تع،،ن تاناخ  0مامب ياسيع شان ني  ي داو نسيع حديشثس تيياد ان  دو ش،ي،ع: تاا ساااو  اا؛ب شاانوس ا  و   
 اسخع تعق،  نو ش،ماابان ي الع ايد  

دنج ان نند ي،ع سياط  نتيياد نا اقب  ييوض  شد و ش،ماابان     ا ا؛ك ان كاينتو شو تعق،  ن،  ي  ساو  ا؛ تاسخع نااادب شانوس ا  و     0ب: تعق،   ا يا نس  
 يان  اا؛ب  دو تعق،  ني يو يا  ايد 



ينان نو اينا:  أ يان  اايم  ضسن  و 0شند   اا؛ ودسسااادو ي  يان  اأ ينيم ني ينيئاو  و   1015واد ااو ومي و  صااايب   
 شنند:  ود او ومي و شيااو ييدند شو ان  سسياو ذاد ود    و

 ار:  سسياو و،ساو شو نسحيب تست،ب خ ع اا خك، ب تي،،  كم نا شاااا؛ وصس يس ك   
شند اا تح  اظس اخ، ب ياين؛ يع شو اخ،  اا اااادساينع ياين؛  وي،منفعواخ:  سسااايااااو و،ساو خ  سسااايااااو وا 

 ايادك   و
 اياد  يادفاوو اخ،  اا  سسياو يادفاوو اانس شو تح  اظس اخ،  ياين؛  وسو:  سسياو 

ايايد:  أ ينيم نو ود او ومي و شيااو ييدند شو ابو ي  كااح نظسيم ان تعساع  أ ينيم نو ود او ومي و  و 
ن خ تانع  ييا،شنند خ ياع ومي و نسيع تحض  ار ود   ومي و اا نسكخنام ا،ا  ومي وب يمبانع  ونا ابو ي  سااا  ام

 ضسنيو ومي و ييااادناد خ ان كاااينو ا يام  ااايم اا يندا  كمب نو اانع ينجانيا خ اظا  شقو حضيق  ومي وب حضيق خ    
 17ايا تبا،،ع كاام نخان  و

و ياع يكقو تعساعب ياان؛ شساك چسي شونييم ابو ي  اااوصاو  ان  ضا  اضد تعساع ناالب نااد نو وضديم  ااع،  كمب نو
اااد؛ب ي،چ وصاايكاا،  خ خاژگو تا ؛ خ  نحصااس نو وسا  سنيط نو  أ ينان نو ود او ومي و ني وستااو     تعساع ذشس 

اينا خ يخكاااي ااااااد؛ ان  ينا ياااناكااو يمچيم  ياادند ام اخ، ب ش،ماابانيم خ يمبانيم ايخ قب ياين؛ ا،      امو
 يمنيياو اينا  

و ودسسااا   أ ينيم نو ود او ومي وب نو نيحدو خاژ؛ نا تياو نگسودوب نوناو يس تضاداسب نا تياو نو   احص كاااينو  
تييم ودم،د شو  أ ينيم نو ود او ومي و ان اسگو ادااياع وصايكو اينيع شانشسا ومي و ا،يدند  ان يان نينطوب   و

ي و  ياب يان اظسب  أ ينيم نو ود او ومتيياد ا،،د اانسع ناادك  اسيب نواد؛ ا،   وتياو نو  يام  يو،س تعساع ن،ام 
ع  ييا،ن خ  ضسنيو ومي و خ ان كاينو سبيو اا يندا  اا ياماپ اا تنا ك  ييا،نب  دميپ يكيپ شقو حضيق ومي و  تان

شو ادااياع وصاايكااو نا شانشسا ومي و ان نياا،انع اداو تانع  ييا،ن خ  ضسنيو حضيق وصاايكااو   يياادندك حاپ كم
 اايم نياع نو  حاشمو خ  جا يو  أ ينان نو  0نند ييدند  ال   نو ذشس يس  شو نسوو يسداايم حضيق ياينعب  عدضداد شو 

تيياد  الك وينو نسيع اااناسااااو يان ود او ومي وب اا س نس ادااياع وصاايكااو اينيع شانشسا ومي و يساا ب خ  و
يجسع اميو نيا؛ يس  خ ان كم   ام  1015نسد نا تياو نو   ام تصياب يان  اايم شو ساپ اظس  واداايا ناااد  ي اب نو 

يم  يو،س سا ع ا،يع ش،دي ابسا؛ نيا خ نا تياو نو  ان شدينياع ش،دسودو ينخشااو خ ك سابااو ا،  ان   وصيكوحدو 
 تييم  اند شذاسش اياي   گفدو ني اموتعساع ذشس اد؛ب ياواع ش، 

 
 . همكاران داوطلب اداره2-6

ي ع اا ساااياع يادماووب كت نحسيمتييم گفا  شياااو شاو ايخ ق ااااو ناو  نظين اقيگ،سع ي  نالاااع   ،عوب        و
ايا  اداندب يمبان ايخ قب ياين؛  حييب  وياع ياينع  و اگام نو اانع سا  امگيادسش سا،د اا نسيع ي ديا نو  ، ،و  

ن گ،سادب ااسااا   ونو يم،ن  ناسااا  ب سااااشنام ار  حد شو يننا  اني اا ش،دياو ار نخاديا  د ب ياين؛ ي ين ني نو
ياد  يانام ان خي عب يمبانيم وق  نسخ  حاابوب  حد ني تسك شسا؛ااااياد شو نوياع ياينع  وامومادب اااادااا،ن ساااا     
  13اياد ايخ قب ياين؛ب تقضو  و

اياد شو ياين؛ نا ونييم يمبان اخي قب ياين؛  حيايب  و شو يااناص اااااد؛ب ان كاينتو نو   ابدو  نيا،ان  د  كم 
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ي  نسيع تأ ،ن  صا،ح ومي و تسخنو ايادو نااد  نا تحض  يان اسياط  يمبانع ياداام  نا،فدو ابسا؛ خ اوا،  ياداام  
كاد شو ان حضيق ياينع ياسيمب شاسااخ خ گ،سا خ  يااائد حضي و ش،   ويساا  شو  فدي  يمبان ايخ قب ياين؛ب ااابد  و

و ب اچان سااااح ين  ثاپب يگس ان اساام ي فاء حسا ب يمبان ايخ قيا ش،  ن،نو ادااد؛ يساا   نوحد نخااانو نسيع كمني؛
ايا  ياع خينا؛ ويييد نيا اا و،س؟ ان  ييا،ن خ نخاو  ااااو شاساخ نخانو ااو  امو  ااياب كاا ياين؛  ياويپ ا سيم  اام  

اا شو ياداام نا حيان ا،  خ نسيع ياجا  ار ود   ومي وب يمبانع شسا؛ يس  خ يمبانع   نساد ي  كم خ،و نو اظس  و
ياع خينا؛  ياادند نو  اايم  يااوي،،   داوب  اند ياينعب ال   نيا؛ يساا ب  اام وق  اانسااااو ي باااو سااا  اميادااام نو

 19ا سيم نااد 
 

 . مستمدميخ خريد خدمتي3-6

شنندب ود او  ين شو نسيع ياجا  خ ااع وياب خساااااد گيااگيم وسادينع  وياع ياينع شداااين يمامساااا  ام

گياو  يااادند ام ياجا  ياع اخ،دو تيساااط يانساااا  امشنند  ي سخ ؛ نيااا،انع ي  ود او ان يااااناص ني وسادينع  و

 03ايا  و

ايناب خ،و ي   ياادند  وساد ود دوب  ياادند  شدااين يساا  خ يمو خ ااع خ تبا،،ع  ياادند  نساامو ني نو ودد؛

تفاخو  ياادند  وساد  01تيياد نو ود   كاام شااام ايد   يااع  يادند ام نساامو نسويناين ا،ياا ب خ ياين؛ يم،دااو  و 

ا ش،  ي  ايا خ تا  يادند  ش،مااو كم يسا  شو  يدند  ش،مااو نسيع  دو  ع،ن خ يغقبب ار ساپ يسدندي   و  ود دو ن

تيياد يس ،حظو  ياادند  وساد ود دو ني ي  ياي و شو ياين؛ب  واااياك ان حا،وشااام  دوب نو ود   خع واتمو ايا؛ امو

كسيحداوب يان شانشنام ني ان   س؛  يدند ام شدين  سين  اد؛ ي   يدند ،ن وساد ود دوبود    عاي شند  تعساع ن،ام

 اياد يا  يدند  شدين  حييب اموشوب ادااياع وصايكو اينيع شانشسا ومي و خ شانشنام كم ايا؛ يسا ك ان حا،و 

يا ي  امقوب يسااادندي  شانشنااداااام تح  يديا  خ اظانو اخ،   سين گ،سا  تفاخو ياع كميگس چوب نيااا،انع ي  وعا،، 

 تيياد يسگا؛ ينيا؛ شند نو ود    ياادند ،ناساادنا؛ اخ،دو  و نس  ،ام يان اخ تأساا،س كم يساا  شو  طان  تعساعب اا

شوب ان  ينا ادااياع وصااايكاااو اينيع شانشسا ومي وب ندخم  جي ياع  ااياو اا  وسااد ود دو شااام ايد  ان حا،و 

 تيياد نو چن،ن ي دي و   اانو شند    اااو امو

 
 ن تابع حقوق خصوصي اداره. مستمدما4-6

ا شساي ا  شو ننا نو اداتو  مبن يساا  نان شااام يان  ياام ب نو گسخ؛ اانسع ي  شانشنام نن  ومي و شدااين  و
 يتايع شژخي   ا وقط ااياد خ اناناد؛ب ان كادا يسا  تا يان گسخ؛ ي  شانشنام نن  ومي و ني ي  ادااياع  يتيع     

 شژخي ب تفب،ر شند  

 اياد: خاژگو اناودو  و اخيق وصيكو ياين؛ نا  يدند ام تانع حض

شنند خ نا شيااو شو نسيع انم نن،سيمب ار اانم حضيق ومي و ييدند خ نسيع كم ياين؛ ود    و حضيق  .1
يا ان ود    دنو ومي و ييدند خ او شنندب تفاخو اينادك  اسي ان يس حاپ يان گسخ؛حض،ضو اا حضيق وصيكو شان  و
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  69ب ص  1077ب ياددانيو تينب چاپ اد ب حضيق ياينع ياسيمينيي،حمدب و دي،حم،دب   03

  69ص   يمامب  01



 ياناص وصيكو   
سا  ام ي ين  01نااد ،ن خ  ضسنيو حاش  نس نخينط   ا نن،سيم خ ياين؛ب ا  ان  يينا يسادثنائوب  اايم شان  و  ييا  .2

 00 داغد شانگسع ني  دنم شسا؛ نيا  6/6/64 ينخ  1031/9 ياينع خ يسدندي و سان  ان نندنا و امان؛
ندب خ ناا دميپ  ضسنيو  اايم شان  واايا شو يااناص ااا اد؛ب  يمدو ي  شانشنام اخ،  ييدند شو    الحظو  و

سا ع نو خايا ك د؛ يمچيم ادااياع وصايكاو اينيع شانشسا ومي و ار تأسا،س  يادضد شو ان نيساداع وصيكو     
 نااندب ا،يدند 

 . نهادهاي انقالب اسالمي7 

تصدع  ي ن،  خ اا يع نسيع   ان ؛ نا  ظايس حاشم،  گذادو اا نس سينع اظ  خشس ي  خ يع يس ياضالنوب ادااياع خاژ؛
ي،عاا؛ب  عميالو نو ا،،د اااسياط خ يختاااع خ يحييپ ويقاااياد  يان اداايا نويع ي  ي ين ومي و ياجاا  وخ ياين؛  ي دو شان؛

 اياد  شو تدسافاو  اايانذينع ني  و شنندب نو خيسطو وس ام خ ي داائاو حبي دو ياجاا  وكم
 04 يااادثنو ا يا خ ادااياع ياضالنو گيااگياو ني ان اي ام ويا شسخنياد ياسيم ي  ي  يان  ااود؛   1057ياضالب سااااپ 

ي،عاا؛ ا،ياا ك ننانسيانب   ،عو االاد ش،ديا  خ يمچن،ن نضاع ادااياع ااا اااد؛ب چ، ع ا  خايا تااسخنو خ حا،  ويق 
ي  وسكاو تدب،الو  ي،عاا؛ب يان اداايا سااالن شس ي   ستفع اادم يان تاسخنااو خ حاالو ويق   يسا  شو ان يس اظا   سا  

ياب  سياع  اااو ومي و ياع  ااياو وااع  ااند خ ينتنااوساا  ااو شداين وانج ااياد خ شانشساياع يادام ني سا  ام   
نو يس حاپ اظا  امدينع يساااال و ياسيمب نو ش،سخع ي  يكااايپ ا يشسيت،رب تعدياع ي  يان اداايا  05اين ااااياد خ    ودد؛

 نحد شسا؛ خ خ ااع شم،دو ني نو ا،سخع يادظا و امدينع يساااال و ياسيم  ندضد شسا؛ يمچيم شم،دو ياضالب يساااال و ني 
سانضو خ ان ايع ويا اا،ب يس ب يان  يتيع يس   نا يان يموب  يتع  اايانذينب ان نينطو نا ادااياع ياضالب يسال و ش 

  : اايم  حاس او ومي و شدين نو يان اسح ياعبان ااودو يس 103خ اادگا؛ ان  اا؛ 

يادب خ تما  اا  يااامدو ي  اداايا خ  سسااايااااتو شو ان اساام تحض  ياضالب يساااال و خ اا شس ي  كم نو خايا ك د؛» 

امااندب ان يود اانيو  ينا ا،اا  ويا ني ي   حاد يود اانيو  نظين ان نياااو شاد شداااين  يااادض،مااو ي  و ياو انااو   و        

د؛ ناادب  بقفند  سي  دو  ذشين )ار ساپ(ب ختع حضي و  ياب  اايم  ع،ن اديا نوشو ختع،  حضي و كمكينتو

 «   يان  اايمب تط ،  ايند 5 خ 4 ب0ب 1ويا ني نا ابو ي   ييا 

 ياب  اايم ودسسا  اداايا خ  سسياو ومي و غ،ساخ،دو نو اسگو يان  ش،سخع يم،ن ي س  ااياوب ادااياع  ذشين نو

 ايا   ا؛  حييب  ووو نوع تبق،ع ادابياب خينا اداد  يان ي دي ب ندخم ار اي ي  سا  ام

يا ني ان تييم كمكاچو  ياق  يسا  يان يسا  شو يان اداايا ان   س؛ يااناص وصايكو  حييب ا،يدندب خ،و امو     

اا « خاژ؛»  س؛  سسااياااو ومي و اخ،دو  دمسش  اا حدو غ،س دمسش ب  قمديا شسا خ نو يم،ن ا،،دب يادناب ونييم ادااياع 

نسااد  نو يان تست،بب يان اساادو ي  اداايا ي   يتاايع يان شژخي ب اعنو ادااياع تسان ونييم نو اظس  وب ناساا« ي،عاا؛ويق»
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ا واا  نند 11ا كاوبان 11ا انخاگس 13ا كنبان 9ا تسيابان 3ا حفان 7ا ا،دو نس  6اا ناي شان  5اا ااايي  4اا نودديع خ يتيش   0اا كنيادنس  1اا اخ اد؛  1 00
ا  اا،ن چو 13ا تعم،س شان ساو  19كالو ا ناي شان  اا،ن 13ا سسخاس شان خ شمر نياند؛ 17اا وس  نند  16اا سسيج  15اا السد،ر شان  14اا حق و سا   10
ياع اظاو  چوب نيدو نندع خ شقم  شيبب  باا،رب تبني،ن خ ا كاا ع خ الد14ا حسخي چ،ن 10اا شق،دو سا  خ شا،ي   11اا يادسخت،  شان خ حباك  11

    نو ذشس يساا  شو شس ي  تصااياب  اايم اظا سااااد ي،بدسابوب  أ ين ني؛ خ ساااودمامب تعم،سشان كاانااع وق عب  دصاادع اسبض،د سااضفو خ انخي ؛ يعب ال    
 يمايني شسايو  شانشنام اخ، ب نو امان  داغد شانگسع  يتيع نندنا و  ناالب يو خا؛ اد    

  99ب ص 1030ب ياددانيو  سش  ك ي ش  داسا  اخ،دوب چاپ سي ب كَانااو نا تدبالو امدينع يسال و ياسيم ،سحي،نوب س،د ددعب  04

  501 -519ب كم  1079)اقد اخ (ب ادس اياگيدسب چاپ اخ ب  حضيق يساسو امدينع يسال و ياسيم يااموب س،د حمدب 05



 اياد وصيكو اينيع شانشسا ومي وب امسا؛ امو
 هاي عمومي غيردولتي . سازمان8

 "Non-Governmental Organization"ياع غ،ساخ،دو تسامو و انو يعب ساااا  ام،حاظ خيژ؛يگس چاو ناو  
گسو   خ،و ان يان،او  اايانذين  اب يان ياع  يتاايع شژخي  اناناد؛  سين  ونااياا  ونييم سااا  ام يساا ب  اودتاو  و
 ايا   ياع واص اانسع ي الق  وونييم نو سا  ام

يع نو يحصاااء يان ان  ا،ب  اا؛ خيحد؛ 19/4/1070 اايم ودسساا  اداايا خ  سسااياااو ومي و غ،س اخ،دو  صاايب  
ياع ياع ومي و غ،ساخ،دو نسوالي  ايس ،ليع كمب اا س نو سااا  امااايا شو سااا  ام شساي ا   الحظو  ويا  وسااا  ام

 103اا؛ اا و ياسياو  واكااو يياادند شو ي،چ  سيندو نا  فدي  ادااياع  ينااظس  ا اديناد  ان خي ع يان  اايم نو  ثانو كا،ن 
ياد اا ان امااو ااو شو تااسخنو خاياع ويا ني ي  اساا  ايا؛  اايم  حاساا او ومي و خ نو  نظين تع،،ن سااا  ااو ادااي 

 سا  ااو شدين نالتبق،ع ييدندب تصياب اد؛ يس  
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  ناادك نس اخ  ي  يس : اني ب  دانش داانش  خ نخينط  دضاند شو ابو ي  وصيك،او يكقو ايي ع يايااو  و 
ياع    ظايس اا عو   ،عو يس   ندان تست،ب شو  سا  نسيسان گسيا ساندوب خ اخ ب  داانش  ادادك  داانش  سندو ي   

كااينو شا الو وياايش خ ندخم ي،چ ساا،اساا  اا نساا و ي  ش،  تع،،ن اااد؛ب نو يان  ياا   دااانش  نخع      وطسع خ نو
سااا   و انو اانسب اخ،  اضداااو ان يديا  خ ساااا  ااديو ي ين ادينا خ ياجا  يمو شانيا نس ودد؛  سا  ي كخناد  نو و

يع ياع كمب ي  وصااام اا عو  داو يس ك چسي شو اا عو  داوب اا عو يا خ  الك داانش  اداد نا تياو نو اااوصاو   
اااودنو خ    دنو نس  جميع  سينايايااع يادماااوو خ نن،ااايااع  صااانيوو يسااا   خاژگو  داااانشا  اادااادب يادياا         

 ادگو كم يس    نا عنساا و
ياع ودااااسع نسيع اي دينع ني و ياينع ياب تظايسيو ساا،اسااو خ تعاخاو  يابياب ادااننخساا  شو شانااخيپي  يان

يا خ يح يب ساا،اسااو ني ي  ايا، ب خ اداايااو يمچيم اااينيياع  حقوب يتحاااو دااانش  سااندو ان نياادس اا عو   ،عو  و
د نيام يان اا  ددبنا ع ي،و  حاشمو يمسي؛ يسا  خ يمچن،ن نا تياو نو تصنعو نيام  اا شو نا سا،اسادنذينع خ نساا و  كم

تسان خاو  م،  ادااياع اا عو  داو )ان ابد  دنم كم( ايا،    د ادااياب ان   س؛   دانش   دنم ان اا عو  داو  و
يع ي  ادااياع وصيكو اينيع شانشسا ومي وب  فدي  ياع كنفو خ حسوواظ،س ااينيياعب  حقوب يح يب سا،اسو خ اظا   

يع خ يمچن،ن ادااياع ينيياع  حقوب يح يب ساا،اسااوب ادااياع كاانفو خ حسوو ااايا  ااايساا   اااكخن  و«  دااانش »
وصاايكااو اينيع شانشسا ومي و ي   فاي،   داسا   دااانشدو يياادند  ي ا نااد تياو ايااا  شو ان اداايااو يمچيم    

ياع سا،اساو ان سااطح   ااينيياع  حقو خ يح يب سا،اساوب  دااانش   سا  ان ار  ،ع خسا،ع خ نسيع ييديي خ كن ام    
شو ان ادااياع وصاايكااو اينيع شانشسا ومي وب  دااانش   ،ع   ويناب ان حا،ويع نو چداا   وشدااينع اا  نطضو

اااياك نقبو يوسياع  حدخا شو غا، او اينيع تنصاام اا ي باااو اا سااس ااو ال   نسيع ياين؛  ي س  خساا،عو ي   سا  ااد؛ امو
 ياعا ياجا  ار شانشسا ومي و ان ابو ي  ح،طويومي و تح  تصااادع ييااادندب  داااانش  ايناد خ   ،نو وعا،،  كم 

ياع شالم سا،اساو شو ن،ددس  سنيط نو   يا يسا  خ او وعا،،  ك ي شب نددياا ب حمد خ اضد ومي وب  نانسيو خ  ااند يان 
 يا ان ي ين  حقو يس    گ،سع يأ،و  دنو س،اسو خ حاشم،  اا تصم، 
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يعب ان خي عب ساااا  ام ايام حسوو  ع،ن خ ياجاا اظ   خ يااااا اط ان ن،ن ياع حسوويا اا ساااا  اماظا  نظين ي  ياجاا 

تييم نو يع ان ياسيم  وياع كاانفو خ حسووي  امقوب اظا  06يا )نن  وصاايكااو( يساا  كاااح ام حسوو ي   سا  ويا كم

ياگيادسعب ياان؛ شسا  اظس نو ييم،  خ  شاايم خشالع اياگيادسعب ساا  ام اظا  ش اابو خ شاايم شانااناساام نسامو ا      

تااع يع خيا  ييود خاژ؛حياااساا،  نسوو ي   داااغد اظ،سب ش ااابو خ خشا،  اياگياادسعب  اايانذين نسيع يس شدي  ي  كم

يا تانع  اايم اظا  كنفو شسا؛ يسا  شو ان كم ساا  امب حدخا خ ااع خ يود،انيو اظا   ع،ن ااد؛ يس ك ي اب سااس حسوو   

 ياع ياسياو ييدند   اا واينيع ياضالب يسال و خ يكالح،و خ كا،ن 10/5/1059 صيب 

   07ياع  اس ييدند:يع اينيع خاژگوياع حسوواظا 

،حاظ  ااياو نسيع يت اع كم ي، ي و يسااا  خ ي،ع: يادماع غ،س ي   يا انع يسااا ب اعنو واااايا  ان يان اداايا  نو

 يدندكيوااء  ق   نو ت ع،  ي  تصم،ماو سا  ام كنفو ويا ي

يع اينيع انص،  حضي و يس  خ ي  يسدضالپ خ يود،انيو ياينع  اااع نسويناين يس   ي ا ب: اظا  كانفو خ حسوو 

 اخ، ب نس كم اظانو ايناك  

 اياك  يع ان نسينس اخ، ب امااند؛ حسووب  حييب  وج: اظا  حسوو

تسان نييم ي  يود،انيتو نسويناين يس  شو  د شنند؛ ي ين حسووب ان نسينس يوااس  خ نو يان ويعب تنظ، ا: اظا  حسوو

ط نو ياع  سنياا وكاادخن شسخياو يااادلاپ نو حسووب يتناذ تصاام،ماو يادظا و وق،و يوااااء خ ختااع كا،ن   »يا و انتند ي : كم

 ك«حسوو

 قيا تانع  ييود حضييعب  ندقط يسااا  نو يان  عنا شو شان خ وعا،،  ومي و كمياع حسوويااااااا: نژا  حضي و اظاا  

يا يكيالو تانع يا ي    ،د ي ين يسادندي وب  سيناياياب  عا الوب  حاس او خ اواخع كم ومي و خ ساا  ام خ ي ين ايوقو كم 

  ييود حضيق وصيكو يس    

ااايادب خ  ،حاظ اظسع خ وقمو ان   س؛ ادااياع اا عو  داو  حياايب  ويع نوياع حسوونااد ياااان؛ شسا شو اظا 

نااد  اياد  يان اداايا ني نو چند ا،،داداايااو نا ييا   يدضد ان امااو سا  ااو شدينب اناودو  و ونييم،حاظ ومقو نونو

 ي  ادااياع  ينا نحص ويا ا ادااياع وصيكو اينيع شانشسا ومي و ا  دماا  نديا، : 

ياك اكم  و يعب  حدخا نو ساا  ااديو ار الد اا حسوو  ع،ن خ يوااع ياع كانفو خ حسوو انيا ك شانشسا اظا  

شو شانشسا ادااياع وصااايكاااو اينيع شانشسا ومي وب  دااادمد نس ينيئو اا ياين؛ ي ين ومي و  دنيع خ  ندقع حاپ كم

 ايا    و

شو نو  فدي  ادااياع وصيكو نا شانشسا ومي و ا اار نااندب نو يع ن،  ي  كمياع كانفو خ حسوو اخ ك ساا  ام 

يع شو شاايم خشالع اياگياادسع ني ادااع نسيع ونييم امياوب  صااينوياد  نو فدي  سااا  ام  ياادضد خ ويا ندان ا اار 

ساا  ام ايام حسوو خشا،  خ ي ين خشال  سين ايا؛ يسا  نو الاحو يسدضالپ شاايم خشالع اياگيدسع  ددين يس  خ ونييم   

ياا ؛ انيييد ايا شو ايا  يمچن،ن اخ، ب نسيع سا  ااديو ي ين خشالع اياگيدسعب وصايكو نيامب نس كم ي الق امو 

 ام  ين يم شو اخ، ب نو  دينن غ،ساخ،دو  دعداع نوار اداا وصايكاو يمعسب نا شاايم خشال ياجاا اياك ان حا،و  
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 ايا   ياع تماا  يان اخ تأس،س  حييب  وايدب خ يان  د ب ويا ي  ااومنسااو  وياا ؛ تأس،س خ ود او
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ا ان يونييم ابد خ  ا،ب  طقيب كميا ني نوتحيالو يو،س ان وصيص  فدي  اخ، ب سيس،اپ اااا ،، سيپ ادم اخ، 

ياد تا اااو شو ياع ويا ني گيدسش ايا؛ياع ي سخ ع اي نو كالح، ان نيسداع يان تحيالوب يغق  اخ،  03شو اياا   

يع  ااند ك ي ش خ شسخنشب ندديا  خ ان امب ي،منفعون وا تسان ي ين ندسع يمچيم ي اخيج خ  القب تا ي يانوصايكاو  

اياو ان خ  ب ي انو خ ياسژع ي ا ي داائاو  داسادو خ ونو يمچيم كسوو 09شنندكسا ع  ونسااو خ ني؛ينت ا او خ ي الع

، خ   خنع ان ياجا  ي ين ومي و ي  ار  سيب خ ي داااااع وقد حضي و خ سااا،اساااو اظ،سب  اخ،  خ يو يا  ا   خ ندس؛

ياع اي دين  ينا نحص ناا،   ان  دانش  وا و ان ياين؛ ي ين ومي و ي   سي اانسب ناوص اد تا اايد ش،ديا  سا  ام

ياع نساا و تيساعو يادماووب ي دصااااع خ وسيننو امدينع يساال و ياسيم  حياايب   ياسيمب ش،   سيخپ يان حسش ب  اايم

يا خ  ضسنيو شقو اااااااد؛ نو تصاااياب ياسياو شسام سااا،اسااا  ااااياب خ  دعا ب كمب  ضسنيو اانسع ان نيساااداع و

ااااينيع وا،و ياضالب وسيننوب تح  ونييم  01/6/1030 ينخ  546تييم نو  صاااينو  اقياااو  ين امياوب  ونسااا،دادكنو

 ياان؛ شسا  « تيينط شقو كدخن  جي  تأس،س  سسياو ك ي ش وا،و غ،ساخ،دو خ غ،سيادفاوو»

ياع غ،سيادفاوو( تيسط گسخيو ياع وصيكو اينيع شانشسا ومي و )سا  ام  اميا نياع نو ساا انياد،ن شژخي  

ي  ايادااامنديم وقي  يادماوو ان ايادااانا؛ ا،د ك سابا كغا  ااااد  يان گسخ؛ب انكااادا نيا تا اض   نن  غ،سيادفاوو ان 

ي سخ ؛   حص ادااياع وصيكو اينيع شانشسا ومي و ا  43ااودو نسنسو شند نا ينياع ي دصاااع ني ان ار اظا  سا  ام 

 يع يس   ان شدين  ا ا،  گسچو،حاظ حضي و خ چو ي  اظس وقي  س،اسوب ي دصااع خ  داسادو اااا اينيع ااانا؛ خاژ؛چو نو

 و ي،حاظ  داسادو نو يان  ضي،و تياو اااد؛ يساا  خ كبان تحض،ضو خ شژخيدااو اننان؛ كم خايا ايناب ي ا ي  اادگا؛ حض  نو

 چنديم نحص خ شژخيدو نياع نو كم كينو انسودو يس   

 گيري و پيشنهاد  نتيجه

ياع  يايا خ نخابساياع شانشساگسيب ااااناساااااو ادااياع اي دين گسودوب خي ع، نو ي داااااع تحيالو كاااينو

 ياع  داندوسا  امااشذاس يس   يان اداا ني نااد ي  ب ي سع يادناب«ادااياع وصايكو اينيع شانشسا ومي و » يساي  نو  

يا  دماا  ياع كااانفو خ حسوو يعب ش،ماابانيم خ  ااند يانيمچيم ساااا  ام ومي و غ،ساخ،دوب ادااياع اا عو  داوب اظا 

ياع يا خ ن،مانساااداميكاااطالح غ،سيادفاووب  سيش  وصااايكاااو ي ين  دااادسش،ن تقفن يمسي؛ب ان اانا؛اياياا    دينن نو 

ايا شو نا يحصاء يان اداايا تيسط  اايانذينب ااانا؛ سا  ااوب ييادند  ش،دانداا  و   يااو ي  يان ادااياوصايكاوب امياو  

 ين شقو اظاا  حضي و حاش  نس ي ين يسااادندي وب نيااوب ي ييپ خ اينياوب  ساااا  اام تفصااا،قوب حضيق خ خ اااعب خ ناو    

 ياب تصساح خ  دنم ايا  ياع حضي و كم سينايايا خ سااس ي ين ياينع خ ختع، 

 

 
                                                           

  406ب ص1034 طا،عاو  اامب چاپ سي ب ب تسامو و ان  ن سب تدسيمب ياددانيو نخاننسيمب ياع ا يشسيسو دپيقدب اايادب  03

  40ب ص 1030ب تدسيمب ادس  ، يمب چاپ اخ ب   ااو حضيق ومي وشاتي اامب ااكسب  09

43. Anheier, Helmut, Nonprofit Organization, Routledge, First Edition, 2005, p. 12. 
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