
 

 بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی

 شورک یعموم یها تابخانهکس و نحوه اداره یقانون تاس  

 (یاسالم یمجلس شورا یصد و هشتاد و دو شمسیهزار و سکیمصوب هفدهم اسفند ماه )

ر بهه  شهو کدر سراسهر   یعمهوم  یهها  تابخانهه کر امور ینظارت و سا ،تیریمد ،توسعه ،یز و بازسازیتجه ،ساخت ،سیتاس  -  1 ماده

 .شود ین قانون انجام میا موجب

 :گردد یل میکر تشیب زیکشور با ترک یعموم یها تابخانهک یامنا هیئت ،ن قانونیف مندرج در ایوظا یفایبه منظور ا  -  2 ماده

 .(امنا هیئت رییس) یر فرهنگ و ارشاد اسالمیوز  -  الف

 .هااستان یعال یشورا رییس  -  ب

 .شورک یزیر ت و برنامهیریمد ربط از سازمان یمعاون ذ  -  ج

 .به عنوان ناظر یاسالم یب مجلس شورایون و تصویسیمکشنهاد آن یبه پ یون فرهنگیسیمکعضو از  کی  -  د

 .رانیا یتابخانه ملک رییس  -  ه

 ریه شهنهاد وز یل دهند به پیکدو نفر آنان را بانوان تش ه حداقلکشور ک یفرهنگ ،یعلم یها تیپنج نفر از صاحبنظران و شخص  -  و

ر یه از آنهان بهه انتخهاب وز    نفهر  کیه ه که شوند  یمدت چهار سال انتخاب م یجمهور برا رییس مکو با ح یفرهنگ و ارشاد اسالم

 .خواهد داشت را به عهده خانه ریامور دب اداره مسئولیت امناء هیئتل کر یبه عنوان دب یفرهنگ و ارشاد اسالم

 :باشد یر میشور به شرح زک یعموم یها تابخانهک یامنا هیئتارات یف و اختیوظا  -  3 ماده

 .کشور یعموم یها تابخانهکت یز و توسعه و نظارت بر فعالیس، ساخت، تجهیبه منظور تاس یزیر برنامه  -  الف

 .یبخش خصوص یعموم یها تابخانهکت و نظارت بر ارائه خدمات یحما یالزم برا یها ب دستورالعملیتصو  -  ب

 .مات الزمیو اتخاذ تصم یعموم یها ابخانهتکت یها در خصوص وضع گزارش یبررس  -  ج

، امور یانسان یروین ی، جذب و نگهداری، مالیادار یها نهیاز در زمیمورد ن یها ها و دستورالعمل ب بخشنامهیو تصو یبررس  -  د

ز کر مرایبا سا زات، مبادالتیو تجه یا تابخانهکر منابع یتاب و ساکن یردن، تامکنه یها و نحوه هز کمکمربوط به اخذ درآمدها و 



شهرستان، بخش، شهر و روستا و  یعموم یها تابخانهک یها ل انجمنیکتاب، تشک، امانت دادن یریها، عضوگ تابخانهکو  یفرهنگ

 .آنها یها تیت فعالیهدا

 .آنها یبند درجه یالزم برا یها و شاخص یعموم یها تابخانهکمربوط به امور مختلف  یها ارها و سرانهین معییتع  -  ه

و  یامور مال یاز برای، ضوابط و مقررات مورد نیانسان یروین نیالت، ساختار، نحوه تامیکف، تشیب شرح وظایو تصو یبررس  -  و

 .آن یماموریت هار موارد مرتبط با یامنا و سا هیئترخانه یدب یادار

 .یو هنر یفرهنگ یفعالیت هانه یها در زم تابخانهکانات کاستفاده از ام یبرا یزیر برنامه  -  ز

 .یعموم یها تابخانهکانات کان از امینایاستفاده ناب یبرا یزیر برنامه  -  ح

اعتبار بوده و از  یدارا یر فرهنگ و ارشاد اسالمید وزییشور با تاک یعموم یها تابخانهک یامنا هیئته مصوبات یلک  -  تبصره

 .شود یور ابالغ مکمذ هیئتل کریق دبیطر

ها، اتخاذ  تابخانهکت یاز از وضعیمورد ن یها ه گزارشین قانون، تهیا( 3)درج در ماده ف منیوظا یبه منظور حسن اجرا  -  4 ماده

 یریگیامنا و نظارت و پ هیئتمصوب  یها استیالزم براساس س یها ها و برنامه ه طرحیهماهنگ و استاندارد، ته یها روش

 .گردد یل میکامنا تش هیئت رییسر نظر یشور زک یعموم یها تابخانهک یامنا هیئترخانه یمصوبات، دب

از از یمورد ن یگزارش هاه ین قانون و تهیف مندرج در ایوظا یرخانه و اجرایه امور دبیلکت اداره یل مسئولکریدب  -  تبصره

 هیئتمصوب  یها استیالزم براساس س یها ها و برنامه ه طرحیدارد، تهاستانهماهنگ و  یها ها، اتخاذ روش تابخانهکت یوضع

 .مصوبات را برعهده دارد یریگیپامنا و نظارت و 

 :ر استیبه شرح ز یعموم یها تابخانهکها و  امنا انجمن هیئترخانه یاداره امور دب یبرا یمنابع مال  -  5 ماده

 .یانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدر بودجه سال یدولت یها کمک  -  الف

 .ن قانونیا( 6)حاصله موضوع ماده  یدرآمدها  -  ب

 .یالملل نیو مجامع ب یو بخش خصوص یردولتیغ یعموم یها، موسسات و نهادها سازمان یمردم یها کمکا و یهدا  -  ج

 .موقوفات  -  د

افت حق یمرتبط و در یو آموزش یفرهنگ یفعالیت هااز محل انجام  یعموم یها تابخانهکها و  انجمن یاختصاص یدرآمدها  -  ه

 .تیعضو



 یسنوات یها قابل قبول در بودجه یارهایها و مع ل به حداقل سرانهین یخود را برا یصیتواند اعتبارات تخص یدولت م  -  تبصره

 .دینما ینیب شیپ یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

ار یها در اخت تابخانهکخود را به منظور اداره امور  یاز درآمدها%( 5/0)م درصد یلفند همه ساله حداقل نکها م یشهردار  -  6ماده 

 .هر مربوطه قرار دهندش یعموم یها تابخانهک یها انجمن

رد و تراز کبودجه، عمل شنهاد برنامه ویو پ یو بررس یجاد هماهنگیو ا یعموم یها تابخانهک یها ل انجمنیکبه منظور تش  -  7ماده 

ر یب زیکبا تر یعموم یها تابخانهکور، انجمن کمذ یها الت انجمنکز حل و فصل مسائل و مشیامنا و ن هیئتآنها به  ساالنه یمال

 :شود یم لیکتش

 (انجمن رییس)استاندار   -  الف

 (ر انجمنیدب) یل فرهنگ و ارشاد اسالمکریمد  -  ب

 .سازمان آموزش و پرورش رییس  -  ج

 .یزیر ت و برنامهیریسازمان مد رییس  -  د

 .یاسالم یشورا رییس  -  ه

 رییسب یر انجمن و تصویشنهاد دبینفر آنان از بانوان باشد به پ کیه حداقل ک یا حقوقی یقیحق یها تینفر از شخص چهار  -  و

 .امنا هیئت انجمن طبق دستورالعمل

 :باشد یر میانجمن شهرستان به شرح ز یب اعضایکتر  -  8ماده 

 (.انجمن رییس)فرماندار   -  الف

 .(ر انجمنیدب)شهرستان  یاداره فرهنگ و ارشاد اسالم رییس  -  ب

 .شهرستان هاز کشهردار شهر مر  -  ج

 .تانشهرس یاسالم یشورا رییس  -  د

انجمن  رییسب یر انجمن و تصویشنهاد دبینفر آنان از بانوان باشد به پ کیه حداقل ک یو حقوق یقیپنج نفر از اشخاص حق  -  ه

 .امنا هیئتطبق دستورالعمل 

 :شهرستان عبارتند از یعموم یها تابخانهکف انجمن یوظا  -  9ماده 

 .تحت پوشش و ارائه آن به انجمن یها تابخانهک یعمران و ین برنامه و بودجه ساالنه جاریو تدو یمطالعه، بررس  -  الف



 تابخانهک یل و بازسازیمکز، تینه ساخت، تجهیدر زم یدولت یدستگاه هار یو سا یبا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یارکهم  -  ب

 .ها

 ..تحت پوشش یها تابخانهکشاغل در  یانسان یرویمربوط به ن یر امور اداریو انجام سا یجذب، نگهدار  -  ج

 .ها تابخانهکبه  یرنقدیو غ ینقد یها کمکر یتاب و ساکن، یزم یق به اهدایتشو  -  د

ها و  کمکوجوه حاصل شده از محل  ینگهدار یدر محل، برا یدولت یها کاز بان یکیافتتاح حساب مخصوص در   -  ه

 .درآمدها

 یم و نگهداریو تقو ینقد یها کمکز یو وار یافت و پرداخت و امور مالیو انجام امور در یدفاتر قانون یه و نگهداریته  -  و

 .یر نقدیغ یها کمک

 .یعموم یها تابخانهکبه انجمن  یان هرسال جهت بررسیساالنه انجمن در پا یرد و تراز مالکه و ارسال گزارش عملیته  -  ز

ط الزم یشرا یه داراک ییها، شهرها و روستاها تواند در بخش یامنا م هیئتب یبا تصو یعموم یها تابخانهکانجمن   -  10 ماده

 .دیبخش، شهر و روستا اقدام نما یعموم یها تابخانهکل انجمن یکهستند نسبت به تش

شهرستان و  یعموم یها تابخانهکف انجمن یبخش، شهر و روستا در چارچوب وظا یعموم یها تابخانهکف انجمن یوظا  -  تبصره

ب یه به تصوکاست  یشهرستان به موجب دستورالعمل یعموم یها تابخانهکانجمن  یور با لحاظ نوع اعضاکمذ یها ب انجمنیکتر

 .رسد یامنا م هیئت

 نییآنها در آ یو استخدام ی، مالیامور ادار و یعموم یها تابخانهک یرمنقول دولتیت اموال منقول و غیکف مالیلکت  -  11ماده 

م کاختصاص داده شده به انجمن در ح ییاهدا یر نقدیو غ یها و منابع نقد کمکن کن قانون مشخص خواهد شد، لیا یینامه اجرا

ننده کشور و طبق نظر اهداء ک یعموم یها تابخانهک یامنا هیئتو اموال انجمن محسوب و در چارچوب ضوابط مصوب  ییدارا

 .شودینه میاستفاده و هز

 رخانهیها و دب امنا انجمن هیئتو برخوردار بوده  یاز استقالل مال یردولتیغ یبه عنوان نهاد عموم یعموم یها تابخانهک  -  1 تبصره

 .شوندیان آن محسوب مکآنها از ار یها

، احمد بن (ع)م یعبدالعظ ها، حضرتی، حضرت معصومه سالم اهلل عل(ع) یقدس رضو یها تابخانهک، یتابخانه ملک  -  2 تبصره

وابط و مقررات مربوط به خود و تابع ض یاسالم یتابخانه مجلس شوراکو  ینجف یمرعش یاهلل العظم تیتابخانه آک، (ع) یموس

 .باشند یتابع وقفنامه م یوقف یها تابخانهک



قرار داده  یت خود و بدون وقف نمودن، آن را مورد استفاده عمومیکه با حفظ مالکاشخاص  یخصوص یها تابخانهک  -  3تبصره 

 .ن ماده خارج استیم اکا خواهند داد از شمول حی

 یها براساس طرح یعموم یها تابخانهکساختمان  یمتعلق به خود را برا یار مناسب از اراضتوانند مقد یها م یشهردار  -  12ماده 

ز یا وابسته به دولت نی یدولت یها تکموسسات و شر .ها قرار دهند تابخانهکار انجمن یبه صورت بالعوض در اخت یتوسعه شهر

 .ندیرت بالعوض واگذار نمابه صو یتابخانه عمومکساختن  یاز را برایه مورد نین و ابنیمجازند زم

ور در بند کمذ یارهایه براساس معکرا  یعموم یها تابخانهکاز یمورد ن یلف است فضاهاکم ین و شهرسازکوزارت مس  -  تبصره

 .دیت آنها نماین طرف قرارداد خود را ملزم به رعایتوسعه منظور نموده و مشاور یها شود در طرحین میین قانون تعیا( 3)ماده ( ه)

، یعموم یها تابخانهک یها امنا و انجمن هیئتمات یاخذ تصم یالزم برا حد نصاب آراء افتن جلسات وی تینحوه رسم  -  13ه ماد

 .ن قانون مشخص خواهد شدیا یینامه اجرا نییشهرستان، بخش، شهر و روستا در آ

 هیئتب یثر ظرف مدت سه ماه به تصوکه و حدایته ین قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیا یینامه اجرا نییآ  -  14ماده 

 .دیران خواهد رسیوز

ر با ین و مقررات مغایر قوانیو سا یو اصالحات بعد 2/10/1344در تمام شهرها مصوب  یتابخانه عمومکس یقانون تاس  -  15ماده 

 .گرددین قانون لغو میا

صد و هشتاد و دو یهزار و سکیورخ هفدهم اسفندماه شنبه م کیروز  یقانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و هشت تبصره در جلسه علن

 .ده استینگهبان رس ید شوراییبه تا 25/12/1382خ یب و در تاریتصو یاسالم یمجلس شورا


