
 فناوری ديجیتال و هوشمند سازی اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي

  
 كلیات -فصل يكم 

 :موضوع - 1ماده 
های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و های صنفي و كانون نامه انجمن قانون كار جمهوری اسالمي ايران و در اجرای آيین 131 به استناد  ماده

و حفظ و دفاع از حقوق و منافع اعضای انجمن در تعامل با باشد ميكارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز كلیه هبود وضع اقتصادی ني و بقانو

نظاير آن بندی و های رتبهسازی اعم از بانک ها، گمرک، نهادفناوری ديجیتال و هوشمند حوزه ثیرگذار بر كسب و كارو خصوصي تأهای دولتي نتمامي سازما

صنعت فناوری ديجیتال و رشد و توسعه فناوری محور و آينده محور  فناوری و شتابدهي و ارتقای زيست بوم نوآوری، و بهبود فضای كسب و كار با هدف

  .گرددديجیتال و هوشمند سازی تدوين مي هوشمند سازی، اين اساسنامه برای تشكیل انجمن صنفي كارفرمايي فناوری

 

 :نام  -2ماده
 . شود نامیده مي«  انجمن صنفي»  اختصار به  كه در اين اساسنامه  انجمن صنفي كارفرمايي فناوری ديجیتال و هوشمند سازی

 

 :صنفي انجمنو مدت زمان  گاه قانونياقامت ،حوزه فعالیت -3ماده
 است. ايرانكشور  سراسر جغرافیايي حوزه ،حوزة فعالیت انجمن صنفي

 2واحد  90سلیماني غربي پالک  خیابان فرمانیه بلوار اندرزگو به آدرس تهران  شهرستانتهران  در استان محل استقرار دفتر مركزی، و موقتنشاني اقامتگاه 

 مي باشد.

در تیجاری( )بصورت تملیكي يا اسانجمن صنفي را  اقامتگاه قانوني )دفتر مركزی و شعب( تواند هر زمان كه ايجاب نمايد، نشانيهیئت مديره مي -1تبصره 

طور كتبي به ه ب  به تصويب مجمع عمومي رسیده باشد( واز طريقي  كه ) انجمن یراتب را همزمان با اطالع به اعضامحدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و م

 . و رفاه اجتماعي نیز منعكس نمايد وزارت تعاون، كار

 سیس بمدت نامحدود خواهد بود.مدت انجمن از زمان تأ

 

 انجمن صنفي:  وظايف  كلي، اختصاصي و اختیارات -4ده ما
 های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن. از طريق ايجاد زمینه ءاعضاهای مشروع و قانوني كوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته .1

همكاری با  و  ءاعضاو كار  بو توسعه كس زاييجهت اشتغال مین نیروی انساني مورد نیاز، ارتقای مهارت و تأهماهنگي در امور آموزشكوشش برای  .2

يي(، اداره كل سازمانهای كارگری و كارفرما معاونت روابط كار و ) وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعينظیر ها، سازمانها و نهادهای رسمي وزارتخانهكلیه 

شاورزی و كاتاق بازرگاني صنايع معادن فناوری اطالعات،  وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت ارتباطات ووزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، 

های اقتصاد ديجیتال و ستاد توسعه فناوری ،معاونت علمي و فناوری رياست جمهوریاتاق اصناف، اتاق تعاون، ، های مشترک بازرگانياتاق، ايران

مین قوانین كار و تأ هایبرای انجام آموزش، و ... شكوفايي آوری وبنیاد ملي نخبگان، صندوق نو های علم و فناوری،مراكز رشد و پارکسازی، هوشمند

 .، ايمني،حفاظت فني و بهداشت كارمالیاتيامور  ، قوانین كسب و كار ، اجتماعي

رچوب های مربوط در داخل و خارج از كشور در چاا وظايف انجمن های صنفي يا كانونايجاد ارتباط و همكاری با تشكلها و سازمانهای مرتبط ب .3

 های صنفي قرار داده شده يا خواهد شد. انجمن وجب مقررات قانوني بر عهدهفعالیتهای صنفي و قوانین و مقررات كشور، كه به م

 انجمن صنفي. ءاعضادانش و فناوری روز دنیا و انتقال آن به  كوشش در جهت ارتقای ظرفیت، .4

 ل نوآوری تكنولوژيک.وری منابع و ظرفیت تولید، انتقاكوشش در جهت ارتقای بهره .5

 ها.آوری اطالعات، درباره مشكالت، شناخت نیازها و اولويتجمعبررسي و تحقیق  و  .6

 ها.، توسعه و گسترش فعالیتمین نیازهای صنفي، آموزشريزی برای تأبرنامه .7

 های نوين كنترل كیفیت.سعي در بهبود كیفیت تولید يا بررسي، شناخت و استقرار روش .8

مین اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق های مربوط به قوانین كار و تأالزم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهیه لوايح و طرحانجام تحقیقات  .9

 قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.

ايف انجمن صنفي به الحسنه مرتبط با وظو صندوق قرض)اعتبار ، مصرف ، مسكن( های تعاوني همكاری در جهت تأسیس، تقويت و گسترش شركت .10

 از تسهیالت بیشتر. ءاعضامنظور برخورداری 

 زمینه در نسل چهارم،  و دانشگاهي تحقیقاتي كزامر ايجاد و انجمن صنفي انساني نیروی مینتأ و آموزشكوشش در جهت هماهنگي پیرامون  .11

 .ذيربط نهادهای و هادستگاه با همكاری و انجمن موضوع

 اهدافهای دولتي نسبت به د و جلب پشتیباني مراجع و سازمانه پیشنهااز طريق ارائء اعضاای  نفي و حرفهفع صدفاع از حقوق و منا حمايت و .12

 انجمن. 



 خريد، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.  .13

لوازم، ماشین آالت، مواد اولیه و تواند رابط بین فروشندگان و خريداران عضو انجمن برای تهیه جاری را ندارد ولي ميای تانجمن حق اشتغال به كاره .14

توزيعي اقدامات الزم را انجام  -مین مايحتاج اعضاء در قالب تعاوني تولیدیتواند برای تأاری برای انجمن. همچنین ميجغیره بشود بدون هیچ جنبه ت

بال به تصويب يكي از مجامع قت س، انجمن هیچ سودی نبرد و هرگونه معامله اموال غیر منقول الزم اقام آن معامالت فوجرطي كه از اندهد به ش

 عمومي رسیده باشد. 

 های صنفي مربوط با رعايت مقررات قانوني.  های صنفي همگن به منظور تشكیل كانون انجمن پیوستن به انجمن .15

های و كانون های صنفيها به انجمنم وظايف و تكالیفي كه اين دستگاهها، سازمانها و نهادهای رسمي در انجابا وزارتخانهی لیت و همكارئوقبول مس .16

 های الزم به آنها.كنند و آمادگي برای ارائه مشورتمحول مي استاني

 های كارگری.جمعي با سازمانهای دستهد پیمانای با ساير سازمانهای كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاشركت در مذاكرات حرفه .17

 گذار.رفاه عمومي جامعه به مراجع قانونبهداشت و  را برای ارتقای امنیت،جقابل ا كالنهای ها و طرحارائه مشاوره جهت اتخاذ راه حل .18

 در كشور. ءهای موضوع فعالیت اعضاا و اشخاص ذيصالح در پیشبرد تخصصههمكاری با وزارتخانه .19

 در ارتباط هستند. ءنظارت بر اجرای صحیح آن دسته از قوانیني كه به صورت مستقیم و غیر مستقیم با منافع اعضادر جهت  كوشش .20

 های مناقصات و حل اختالف بین شركتها و كارفرمايان و مشاوران.مشاركت در كمیسیون .21

 بندی شركتهای عضو انجمن.های مربوط به درجهمشاركت در كمیسیون .22

 .ءهمیاری، همكاری و اتحاد بین اعضایه  ايجاد روح .23

 .ای در میان اعضاءتقويت و گسترش اخالق حرفه .24

 .تعامل با دولت در ارتباط با رعايت حقوق صنفي اعضاء .25

 گسترش فرهنگ استفاده حداكثری از تولیدات، دانش و خدمات داخلي نزد كارفرمايان و جامعه. .26

 بندی.های رتبهو جايگاه انجمن و همكاری با نهادهای قانوني جهت تدوين نظامارتقای اعتبار دهي به اعضاء نزد كارفرمايان از طريق اعتبار .27

 های عضو به كارفرمايان دولتي و خصوصي.های شركتها و قابلیتمعرفي توانمندی .28

 به منابع مالي. اعضاءها و موسسات مالي و اعتباری جهت تسهیل دسترسي تعامل با بانك .29

 رتباط انجمن با دانشگاه و صنعت به منظور تقويت بنیه علمي و تجربي اعضای انجمن و دانش آموختگان.تالش در جهت تقويت ا .30

 حفظ حقوق قانوني و روابط اعضاء انجمن با صاحبان كار و مقامات رسمي كشور در جهت حل اختالف بین طرفین. .31

 حضور در مراجع و مجامع قانوني و تصمیم گیرنده بعنوان نماينده اعضاء. .32

 از امكانات آن. ءاعضا، به منظور برخورداری های فرهنگي و ورزشي در قالب مقرراتگاهوشش در تشكیل باشك .33

 ای، ورزشي، سیاحتي و زيارتي.های عضو از طريق ارائه تسهیالت بیمهارتقای سطح رفاه كاركنان شركت .34

 های دسته جمعي كار در حدود و مقررات قانوني.انعقاد پیمان .35

 .كت و تالش برای اصالح قوانین و مقرراتهمكاری و مشار .36

 های مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه.دريافت وروديه، حق عضويت و كمک .37

 وظايف اختصاصي انجمن صنفي:
لي از قبیل سازمان ملي استاندارد، سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور، مركز م و تحقیقاتي ها با ساير مراجع مليمشاركت در تدوين استاندارد .38

مین وزارت كار رفاه و تأهای اقتصاد ديحیتال و هوشمند سازی، ستاد توسعه فناوری معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری،فضای مجازی، 

مركز تحقیقات راه های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه، مسكن و شهر سازی، شركت اجتماعي، 

های سازمان  سازمان آموزش فني و حرفه ای كشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي،وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، كن و شهرسازی، مس

 نظام مهندسي كشور، سازمان نظام صنفي رايانه ای كشور و غیره.

شمند سازی و توسعه آن، صنعت فناوری ديجیتال و هونداز و سندچشم اارائه مشاوره به دولت در زمینه هايي همچون امور گمركي، تدوين راهبرد  .39

 ها، قوانین، تعريف فناوری ديجیتال و هوشمند سازی.استاندارد

 های جديد در سطح كالن.های موجود و شناسايي بازاربررسي بازار .40

 تال و هوشمند سازی.های فناوری ديجیشركت فعالیتفعالیت برای حذف انحصار و پديد آوردن شرايط متوازن و رقابتي برای  .41

های ترويج سیاستكارها و  با هدف ارتقای كیفیت كسب وانجمن، های اعمال كنترل بر ورود افراد غیر متخصص در زمینه فعالیته منظور تالش ب .42

 د در بازار.اعتمادزايي و افزايش اعتما

ختن تمامي سطوح جامعه و نیز دولت و كارفرمايان با تعريف و آشنا ساترويج و توانمندسازی عمومي و تخصصي  فناوری ديجیتال و هوشمند سازی و  .43

 مزايای صنعت فناوری ديجیتال و هوشمند سازی.

 پس از كسب مجوزهای قانوني . انتشار نشريه تخصصي انجمن صنفي .44

آن، در چارچوب قوانین و مقررات و  های فني، مهندسي و غیره و همچنین ساير امور مرتبط با ساير امور مرتبط بهتهیه، تدوين و نشر كتاب در زمینه .45

 با كسب مجوز از مسئوالن ذيربط.

 های عضو جهت ارتقای دانش و فناوری ديجیتال و هوشمند سازی.ايجاد همبستگي و ارتباط میان شركت .46



 های عضو.ی شركتزی براای علمي، صنعتي در مورد فناوری ديجیتال و هوشمند سايید خدمات آموزشي و مشاورهارائه و بررسي كیفي و تأ .47

 آزمون، صدور پروانه و غیره.های تأيید صالحیت،ام صنفي رايانه ای كشور در زمینههمكاری مستمر با سازمان نظ .48

 يید صالحیت، آزمون، صدور پروانه و غیرههای تأهمكاری مستمر با سازمان نظام مهندسي در زمینه .49

 ها و ارايه راهكارهای مناسب.ها و اولويتت نیازآوری اطالعات، بررسي و تحقیق درباره مشكالت، شناخجمع .50

های ت خود در مورد پیمانها و قراردادملزم نمودن كلیه اعضاء انجمن به مراعات اصول فني و استانداردهای تدوين شده و قواعد صحیح و تعهدا .51

 منعقده در داخل و خارج از كشور.

 تصويب هیئت مديره.با های الزم و رچوب قوانین كشور پس از كسب مجوزانجمن در چا های مرتبط با موضوعيي و همايشا، گردهمسبرگزاری كنفران .52

  كارفرمايي كشورهای صنفي انجمنعضويت در كانون عالي  .53

های مربوط در داخل يا خارج از كشور در چارچوب های صنفي يا كانونهای مرتبط با وظايف انجمنها و سازمانعضويت و ايجاد ارتباط با تشكل .54

 های صنفي و قوانین و مقررات كشور.الیتفع

 های كارگری.های دسته جمعي با سازمانهای كارفرمايي و انعقاد تفاهم نامهشركت در مذاكرات حرفه ای با ساير سازمان .55

 های انجمن.و مأموريت رتبط با اهدافهای مشريات و ايجاد كتابخانه در زمینهرساني، چاپ و نشر كتب و نهای اطالعاندازی و راهبری سايتراه .56

 ل حقوقي و بین المللي، استانداردها، قوانین، دانش مديريت.در زمینه هايي همچون مسائ ءاعضاارائه مشاوره به  .57

 در حدود مقررات كشور. های عضو و تهیه فهرست بهای واحد خدمات بسته به ضرورت، نیاز و اهمیتبندی شركتطبقهای و حرفهايجاد نظام  .58

 يیديه فني اعضای انجمن در حدود مقررات كشور.بندی و تأنظام رتبه،ای صالحیت حرفهتدوين ضوابط جهت احراز ت تالش در جه .59

های فناوری ديجیتال و هوشمند سازی، مراكز آموزش و شركت ایو صالحیت حرفه بندیمشاوره به مراجع ذيصالح جهت رتبههمكاری و ارائه  .60

 های بین المللي و بومي.سازی براساس استانداردمتخصصان فناوری ديجیتال و هوشمند 

ها به يكديگر به منظور های عضو و انتقال تجارب مديران و متخصصان شركتدانش مديريتي، فني و تخصصي شركت فراهم كردن شرايط تقويت .61

 و توسعه اشتغال پايدار در كشور. انسانيهای و سرمايهتوسعه منابع 

 های عضو.صوالت و خدمات فني و مهندسي شركتسهیل صادرات محبررسي و ارائه راهكار برای ت .62

 .به انجمن صنفي مرتبط لای و ذيصالح در مسايكوشش در جهت احراز صالحیت به عنوان يكي از مراكز حرفه .63

 با نگاه آينده نگاری. های انجمنسازی فعالیتصنعت فناوری ديجیتال و هوشمند سازی در جهت بومينوآوری و شتابدهي ايجاد و توسعه زيست بوم  .64

 .و ارايه راهكار به سازمانهای باالدستيانجمن اعضای در راستای توسعه فعالیت ، صنعتي و پنجم انقالب چهارم مفاهیم آينده پژوهي بر اساس .65

 .آموزشيهای مايشر و برگزاری هاز طريق ارتباط اعضای صنف با يكديگ فعال حوزه فناوری ديجیتال و هوشمند سازی انتقال تجربیات مديران .66

بیني تعرفه گمركي قابل مالحظه در خصوص واردات یدات داخلي و پیگیری در خصوص پیشثبیت تولدر زمینه ت ءاعضاحمايت از حقوق و منافع  .67

 كنندگان اين صنعت.ت مشابه به منظور حمايت از تولیدمحصوال

 انجمن. ءاعضاهای حمايت و نظارت در برگزاری مناقصهتالش به منظور  .68

 .ءاعضابین  انجمنهای دولتي مربوط به دريافت، نشر و توزيع بخشنامه .69
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 مذكور بپذيرد و به اساسنامه انجمن الحاق نمايد. هایبا رعايت كلیه ضوابط و دستورالعمل های عضويت ذكر شده در اساسنامه اتاق
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 شرايط عضويت، تعلیق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي -فصل دوم
 شرايط عضويت:نوع و  – 5ماده 

 نوع عضويت: -الف
و تجهیزات مرتبط اشتغال و مراكزی كه در زمینه ارائه خدمات فناوری ديجیتال و هوشمند سازی  اشخاص حقیقي و حقوقيعضو اصلي: كلیه  -1

 دارند مي توانند به عضويت اين انجمن درآيند.

اعم از اشخاص عضو افتخاری: اساتید و متخصصاني كه دارای صالحیت علمي و تجارب ارزنده در زمینه فناوری ديجیتال و هوشمند سازی هستند،  -2

يید علمي و پژوهشي مي توانند با تأ هایانجمنمراكز و موسسات و  های علمي و  فناوری،مراكز رشد و پارکهای مردمي، حقیقي، حقوقي، نهاد

 شوند.هیئت مديره به عضويت افتخاری انجمن پذيرفته مي

هر سازمان، شخص يا شخصیت حقوقي يا نهاد رسمي كه به تشخیص هیئت مديره فعالیت آن با اهداف انجمن همسو باشد و بتواند در نیل به  -1تبصره 

 ر واقع گردد، با پیشنهاد هیئت مديره و پس از تصويب مجمع عمومي عادی مي تواند به عنوان عضو افتخاری انجمن پذيرفته شود.اهداف انجمن موث

 باشد.ت و حقوق ساير اعضا برخوردار نميتعهدا زاعضای افتخاری نقش مشورتي و حمايتي داشته و ا -2تبصره 

 شرايط عضويت: -ب
 درآيند: توانند به عضويت اين انجمن صنفي صورت دارا بودن شرايط زير ميكلیه اشخاص حقیقي و حقوقي در 

 تابعیت ايران . -1

ه مدارک شناسايي انجمن صنفي با ارائ هایدر حوزه فعالیتو صنايع مرتبط،  فناوری های ديجیتال و هوشمندسازیشاغل در حرفه يا صنعت فعال و  -2

، ، تولیدی، پژوهشي، بازرگاني ،آموزشيعلمياجرايي )طراحي، مشاوره، سابقه فعالیت های و  از سازمانهای ذيصالح پروانه فعالیتمعتبرشامل 

-، بالک AIهوش مصنوعي ، IOT)اينترنت اشیاء ديجیتال های های حوزه فناوریلیتفعا ذكر حداقل يكي از عنوان يا و  و ...( اپلیكیشن، نرم افزار

 ،(VRمجازی / AR افزودهگسترده ) ، واقعیتICT و ارتباطاتفناوری اطالعات ، BD دادهن كال، MLيادگیری ماشین ،CLرايانش ابری  ،BCچین 

اقتصاد  ،رسانه ديجیتال ،هويت ديحیتال میكروالكترونیک، ،زيست رايانه،يومتريکاب، باتیکور ،3D&4D  چاپ فناوری، 6G و 5G فناوری

كلیه سیستم و زير ) و حوزه هوشمند سازی( I4.0&I5.0صنعتي  و پنجم ارمچه انقالبهای فناوریديگر  وبانک ديجیتال   ،فین تک ديجیتال،

های مديريت يكپارچه سیستم ،و ساختمان هوشمند اتوماسیون خانگي ، IBMS سیساتو تأ ساختمانو اتوماسیون  مديريت هوشمند هایسیستم

، سالمت هوشمند ،شهر هوشمند، بیمارستان هوشمندهوشمند، كارخانجات ،صنايع هوشمند ،و موتورخانه انرژی مديريت هوشمندسامانه  ،IMSساز

حمل و نقل هوشمند، ايمني و امنیت هوشمند،  ،هوشمندحفاظت الكترونیک سیستم های ، گردشگری هوشمند، كشاورزی هوشمند ،هتل هوشمند

های های هوشمند، روباتماشینند ،تجهیزات هوشم ،های هوشمندگجتديجیتال، ، معماری معماری هوشمند،SHM پايش سالمت سازه هوشمند

و  شبكه زيرساخت ،DCIM ،FTTH ديتاسنترهوشمند ،  PMSپاركینگ هوشمند ، BIMسازی هوشمند اطالعات ساختمان مدلهوشمند، 

-سامانهع،  ،ديجیتالیزاسیون صناي )آب ، برق، انرژی( های صنعتي هوشمندشبكه ،هوشمند كامپیوتری هایشبكه، هوشمند امنیت شبكه ،ارتباطات

 روزنامه رسمي كشورمندرج در موضوع فعالیت در  و ...(، نورپردازی و آبنمای ديجیتال یهوشمند آب و برق و گاز و انرژ یو كنتورها نگيتریم یها

 يید هیأت مديره انجمن صنفي.و تأ

 نظیر كدكارگاهي و يا كد اقتصادی معتبر.ارائه مدارک معتبر مبني بر كارفرما بودن  -3

 :نظیرانجمن صنفي يید هیئت مديره و مورد تأمدارک شناسايي معتبر از مراجع ذيصالح ه ارائ -4

 يید هیئت مديره.ديجیتال و هوشمند سازی در صورت تأكننده تجهیزات فناوری های سازنده و تأمینشركت -

 يید هیئت مديره.در صورت تأ شركتهای مشاور و پیمانكار حوزه فناوری ديجیتال و هوشمند سازی -

 و يا پروانه فعالیت دارای اعتبار از سازمان نظام صنفي يارانه ای كشور. واهینامه صالحیت خدمات مشاورهگ -

 .نعت معدن تجارتاز وزارت ص دارای اعتبار سیستأ جواز يا پروانه بهره برداری و  -

 كارت بازرگاني معتبر از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزی ايران. -

 .سازمان نظام مهندسي كشور پروانه اشتغال از -

 يید هیئت مديره.ديجیتال و هوشمند سازی در صورت تأحوزه فناوری های دانش بنیان فعال در شركت -

 يید هیئت مديره انجمن.در موضوع انجمن با تأو يا ديگر مراكز علمي و آموزشي سازمان فني حرفه ای كشور  ازمركز آموزش  مجوز -

 يید هیئت مديره انجمن.لیت انجمن و با تأمرتبط با موضوع فعاری مراكز نوآوكارفرمايان دارای  -

فناوری ديجیتال و  ات مرتبط با بايد در روزنامه رسمي و اساسنامه خود موضوع 5ب ماده  4های فاقد شرايط مندرج در بند شركت -

را برآورده نمايند.  5ب ماده  4مذكور در بند  را داشته و ظرف مدت دو سال حداقل يكي از الزامات(  5ب ماده  2بند )مطابق  سازیهوشمند

 ی و كانديداتوری نخواهند بود.، اين شركتها دارای حق رأشان كان لم يكن تلقي خواهد شد. در صورت عضويت نیزیر اينصورت عضويتغدر 

 5ماده  2بند مرتبط با  اجتماعي، میندارای مفاصا حساب بیمه تأ قرارداد رسمي  3سابقه كار وحداقل  دارای و فريلنسرهای اشخاص حقیقي -

 يید هیئت مديره انجمن.با تأب 

 قبول و تعهد اجرای مقررات اين اساسنامه وتصمیمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي. -5

 به طور مرتب. مطابق با اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي پرداخت وروديه و حق عضويت -6

 صنفي. استقرار در حوزه جغرافیايي فعالیت انجمن -7



مجبور يا از قبول عضويت آن  صنفي توان به عضويت در انجمن كس را نميتوانند آزادنه عضويت انجمن را بپذيرند و هیچ كلیه واجدان شرايط مي -1تبصره 

 مگر بحكم قانون. منع نمود

در اولین  ءاعضات مديره و يا تعلیق عضويت عدم احراز شرايط عضويت توسط هیئ  شكايت در خصوص عدم پذيرش عضويت متقاضیان به دلیل -2تبصره 

 جلسه مجمع عمومي مطرح مي شود و تصمیمات مجمع در اين زمینه قطعي است. 

شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود، لیكن ملزم به انجام  ءاعضادر صورتي كه هر يک از  -3تبصره 

 تعهدات قبلي است.

 شرايط نماينده شركت: -پ
 مي باشند جهت شركت در مجمع معرفي فرمايند.ذيل ند بطور رسمي نماينده خود را كه دارای شرايط اهای عضو موظفشركت

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمي ايران. -1

 متدين به يكي از اديان رسمي كشور. -2

 .مجاز صاحبان امضاء( ءي نامه معتبر )با امضامديرعامل يا اعضای هیئت مديره يا نماينده رسمي شركت با معرف -3

 نداشتن پیشینه كیفری كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعي مي باشد. -4

 فناوری ديجیتال و هوشمند سازی. شاغل بودن در صنعت -5

 

 موارد تعلیق يا محرومیت از عضويت انجمن صنفي :  - 6ماده 
 الن مالي انجمن صنفي(. اين اساسنامه )با اعالم مسئو 9ده ه به مابا توج ،عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعیین شده -1

 ت مديره انجمن صنفي(. ريک از اركان انجمن )با اعالم هیئها و تصمیمات قانوني ه عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصیه -2

 اين اساسنامه.  5مندرج در ماده عضويت از دست دادن شرايط  -3

 سوی مراجع قضايي كشور. آرای قطعي صادره از  -4

 بیش از شش ماه.  حوزه فعالیت انجمن، تغییر شغل و عدم اشتغال در  -6

ت با اعالم هیئ ) 5حذف فناوری ديجیتال و هوشمند سازی از موضوعات فعالیت شركت، مندرج در اساسنامه و يا از دست دادن هر يک از شرايط ماده  -7

 مديره انجمن صنفي(. 

 رفع تعلیق توسط مجمع عمومي عادی، تا آيد وعضويت شخص مورد نظر تا تشكیل مجمع عمومي به حالت تعلیق در مي 2و 1های بند موارد در –1تبصره 

 ی نخواهد داشت.حق رأ

به  اعتراض عضو معلق بايد در اولین جلسه مجمع عمومي مطرح و تصمیمات مجمع در اين مورد قطعي و الزم االجراست. دبیرخانه انجمن موظف - 2تبصره

 اعالم شكايت معترض به مجمع عمومي مي باشد.

 گردد موظف به انجام تعهدات مالي خود است.عضوی كه عضويتش تعلیق مي -3تبصره

نمايند، موظفند بدهي خود را تا تاريخ ارائه درخواست انصراف خود به انجمن پرداخت اعضايي كه درخواست انصراف خود را به انجمن ارائه مي -4تبصره

كت د. بديهي است در صورتي كه عضو انصرافي مجدداً درخواست عضويت خود را به انجمن ارائه نموده و مورد پذيرش قرار گیرد، مدت زماني كه شركنن

 مذكور در عضويت انجمن نبوده، از سابقه عضويت وی كسر خواهد شد.

ويت آنان از سوی هیئت مديره پذيرفته نشود، متقاضي مي تواند شكايت خود چنانچه به دلیل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضیان، تقاضای عض -5تبصره 

 را در اولین جلسه مجمع عمومي مطرح نموده و تصمیمات مجمع در اين زمینه قطعي و الزم االجرا مي باشد.

استعفاء نمايند، ايشان كماكان ملزم به انجام  در صورتي كه هر يک از اعضاء شرايط عضويت در انجمن را از دست داده و يا از عضويت در انجمن -6تبصره 

 تعهدات قبلي خويش مي باشند.

 

 منابع مالي انجمن صنفي : -7ماده 
 گردد. مي ینیتعگردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادی  كه فقط برای يک باردريافت ميبرای هر عضووروديه  –الف 

 گردد. ع عمومي عادی معین ميحق عضويت ماهیانه/سالیانه كه مبلغ آن توسط مجم -ب 

 به اختیار كمک دهنده. در حد توانايي و اعضاء های مالي داوطلبانه كمک –ج 

 ای كه مطابق قوانین و مقررات كشور، تشكل را دارای ماهیت انتفاعي ننمايد.ساير منابع قانوني به گونه -د

 باشد. مي و دفتر صورتجلسات هیات مديره  ضويت و دفتر امورماليهای دفتر عدفتر با عنوان 3انجمن صنفي دارای حداقل  -1تبصره 

 اف و منافع انجمن است.هدهای مالي از ساير اشخاص حقیقي و حقوقي غیر عضو منوط به عدم ايجاد مانع جهت دستیابي به اقبول و دريافت كمک -2تبصره

بالعوض به غیر از حق عضويت های مین نیروی انساني متخصص يا كمکطريق تأ های انجمن ازها و كارگروهداف كمیتهجهت پیشبرد اه ءاعضا -3تبصره 

 نمايند.ای كارشناسي الزم، انجمن را ياری ميههای استخدام نیروجهت تأمین هزينه

وجوه حاصل از انجام  منظور از فعالیت غیرانتفاعي، عدم انجام هرگونه فعالیت به منظور كسب سود و عدم برداشت مستقیم يا غیر مستقیم  -4تبصره 

 ها به نفع هیات مديره، اعضا،كاركنان يا افراد وابسته آنان مي باشد.   فعالیت

 



 دريافت حق عضويت-8ماده  
رسزید   كند واريزز و  دار پرداخت و يا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعیین و اعالم مي مرتباً به خزانه حق عضويت خود را 7بايد باتوجه به ماده ءاعضاكلیه  

 دار تسلیم نمايند. بانكي را به خزانه

ت مزديره و خزانزه دار   دار باشد و به امضای رئزیس هیئز   اپي شمارههای چ آوری حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض دريافت و جمع -1تبصره 

 انجمن برسد. 

 سترداد نیست. شود، قابل ا مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي -2تبصره 

 ر اين اساسنامه به مصرف برساند.تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر د ت مديره نميهیئ -3تبصره 

  

 : تعلیق عضويت در صورت عدم پرداخت حق عضويت -9 ماده
دار به وی اخطار  نمايد، از طرف خزانه ق عضويت خودداریاز پرداخت حبعد از موعد مقرر  بدون دلیل موجه  ماه 3چنانچه هر يک از اعضا در مدت حداكثر 

ت ، با تصويب هیئاقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايدبدون عذر موجه  شود. چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يک ماه  كتبي داده مي

 باشد.  عمومي عادی ميآنان از اختیارات مجمع عضويت قبول مجدد آيد. اخراج يا ، به حالت تعلیق در ميانجمن صنفي در مديره، عضويت شخص مذكور

 مورد نظر، با هیأت مديره خواهد بود.  ءاعضاتشخیص موجه بودن عذر  - 1تبصره

 عضويت مجدد اعضايي كه عضويت آنها به هر دلیل ابطال گرديده، مطابق با آيین نامه عضويت هیئت مديره خواهد بود. -2تبصره

 

 اركان انجمن صنفي - فصل سوم
 اركان انجمن صنفي عبارت است از: -10ماده 

 مجمع عمومي -1

 ت مديرههیئ -2

 بازرس يا بازرسان-3

 

 :، حدود وظايف و اختیارات آنموميمجمع ع -الف 

 مجمع عمومي - 11ماده 
با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حقوقي،  حقیقي و نمايندگان اعضای ءاعضااز اجتماع  كه ترين ركن انجمن صنفي است، مجمع عمومي كه عالي 

 گردد.صورت عادی و فوق العاده تشكیل ميبه دو 

كثیراالنتشزار  كزه در آن، روز،    برای تشكیل مجامع عمومي عادی وفوق العاده، هیأت مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیله روزنامه - 1تبصره 

تا تشكیل مجمع عمومي و همچنین بین دو  ءاعضاجلسه بطور روشن قید شده باشد؛ اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ دعوت ساعت، مكان تشكیل و دستور 

 روز تجاوز نمايد. 45روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از  20مرحله مجمع عمومي، بايد حداقل 

ساً نسبت بزه دعزوت   ه، بازرس يا بازرسان مي توانند رأت مديربود و در صورت استنكاف هیئخواهد  ت مديرهتصويب هیئ ادعوت مجامع عمومي ب – 2تبصره 

 مجمع عمومي دعوت نمايند.ديگر اعضا را به مي توانند  ءاعضا سوممجمع عمومي اقدام نمايند. همچنین در صورت خودداری بازرس يا بازرسان، حداقل يک 

پزیش از تشزكیل، طزي     روز 20ند موضوع و تاريخ تشكیل مجمع عمزومي را حزداقل   االعاده، مكلفا فوقكنندگان مجامع عمومي عادی يدعوت  – 3تبصره 

 ، كار و رفاه اجتماعي اعالم  نمايند. تعاوندعوتنامه كتبي به وزارت 

مزواردی كزه مجمزع عمزومي      يرت داوری و بازرسان و سا، هیئهت مديرد انتخاب هیئی در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورأر اخذ – 4تبصره 

 .عمل خواهد آمده تصويب نمايد؛ بطور كتبي و مخفي ب

تواند جهت حضور در مجمع عمومي فقط به يكي از اعضای انجمن وكالت دهد و هر عضو فقزط وكالزت يكزي ديگزر از     انجمن مي ءاعضاهر يک از  - 5تبصره 

 برعهده گیرد. با معرفي نامه كتبي را مي تواند ءاعضا

 

 برگزاری مجمع عمومي عادی - 12 ماده
بزرای بزار دوم بزه    نصاب الزم نرسد؛ حد . چنانچه بار اول به مي يابدرسمیت  ، مجمع عمومي عادی هر سال يک بار با حضور دست كم نصف بعالوه يک اعضا 

 همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل يک سوم اعضا رسمیت خواهد يافت.

بطور فوق العاده تشكیل مي گردد. ايزن   ءاعضا سوميک ت مديره يا بازرسان يا دعوت هیئ اقع ضروری بنا به تشخیص ومجمع عمومي عادی در مو - 1تبصره 

باشد و ترتیب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومي عادی خواهزد  مجمع نیز دارای همان وظايف و اختیارات مجمع عمومي عادی مي

 بود.

ت مزديره و  تبر اسزت، مگزر در مزوارد انتخزاب هیئز     مجمع عمومي عادی در كلیه مراحل، با اكثريت نصف بعالوه يک آرای حاضران معتصمیمات  -2تبصره 

 بازرسان كه با اكثريت نسبي آرای حاضران نافذ خواهد بود.



شركت و يا نماينده رسمي عضو هیئت مديره  يال مدير عامجهت شركت در مجامع عمومي و انشاء رای بايد  "انجمن"نماينده هر عضو حقوقي  در  -3تبصره 

باشد. نماينده مزبور مكلف است شخصاً و اصالتاً در مجزامع   عضواز سوی شركت  و مهرامضاء مجاز  صاحبان  ءبا امضا رسميمعتبر و نامه و دارای معرفيعضو 

 شركت كرده و اجازه توكیل اين حق را به غیر ندارد.

 د.نی در مجامع انجمن مي باشنجمن فقط دارای يک حق رأء ااعضاهر يک از  -4تبصره 

 

 وظايف و اختیارات مجمع عمومي عادی عبارتست از: - 13ماده 
انجام شده و رسیدگي و اتخاذ تصمیم در مورد تصويب آن و همچنین اتخزاذ تصمیم  هایفعالیتبازرس يا بازرسان در مورد  ت مديره واستماع گزارش هیئ -1

 هزای سزال جاری و آتزي انجزمن صنفي.دهای مربوط به برنامزهبه پیشنها نسبت

 دار و بودجه آتي انجمن صنفي.ب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانهاستماع، رسیدگي و اتخاذ تصمیم در مورد تصوي -2

 های آتي انجمن صنفي.های كلي و تعیین خط مشي و برنامهرهنمود و تصويب سیاست هارائ -3

 رساني به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومي وساير موارد.تعیین نحوه اطالع -4

 ت مديره تأيید نشده باشد.ن صنفي كه صالحیت آنان از سوی هیئبررسي و تصويب يا رد تقاضای متقاضیان عضويت در انجم -5

 6انزد) موضزوع مزاده    يت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شزده رسیدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضو -6

 (.اساسنامه

 های قانوني اعضا.جمعي در جهت استیفای حقوق و خواستره در مورد انعقاد پیمانهای دستهت مديتفويض اختیار به هیئ -7

 مرتبط. ها و همكاری در جهت تأسیس و تقويت شركتهای تعاوني وسايرمراكزايجاد كمیته -8

 ت مديره و بازرسان انجمن صنفي.دسته جمعي اعضای هیئ عزل انفرادی ويا انتخاب و  -9

 و يا تغییر آن.ء اعضاتعیین میزان وروديه و حق عضويت  -10

 ت مديره در پايان مجمع صورت خواهد گرفت. انتخابات هیئ -11

 ن درج شود.آالعاده در ع عمومي و فوقهای مربوط به دعوت مجماالنتشار كه بايستي آگهيزنامه كثیرانتخاب رو-12

  گردد.، بطور آنالين برگزار ميت مديره و بازرسان، مجامع و انتخاباتمجامع و انتخابات هیئ حضوری هرگونه محدوديت در برگزاریبروز بدلیل  -13

 

 العادهبرگزاری مجمع عمومي فوق - 14ماده 
با حضور دست كم نصف بعزالوه   ء،اعضا سوم بنا به دعوت هیئت مديره، بازرس يا يک ،15موضوع ماده  العاده جهت اتخاذ تصمیم در مواردمجمع عمومي فوق 

رسزمیت  ء اعضزا برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حزداقل يزک سزوم    نصاب الزم نرسد؛ حد چنانچه بار اول به . تشكیل خواهد شد، ءاعضايک 

 خواهد يافت.
 

 العاده عبارتست از:مجمع عمومي فوق وظايف و اختیارات -15ماده 
 طرح و تصويب اصالحات اساسنامه . -1

 ت تصفیه.انحالل انجمن صنفي و انتخاب هیئ -2

العاده به اطزالع كلیزه   روز قبل از برگزاری مجمع عمومي فوق 20حداقل  پیشنهادها در زمینه تغییر يا اصالح اساسنامه، بايد به طور مشخص و كتباً -1تبصره 

 ا و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسانده شود.اعض

 

 هیئت رئیسه مجمع عمومي-16ماده 
 یسزه صله هیئزت رئ ت مديره، بالفامي توسط رئیس يا يكي از اعضای هیئمجمع عمو  پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعالم رسمیت جلسة 

جلسزه را بزر عهزده      از بین اعضای حاضر با رأی اكثريت اعضزاء انتخزاب و ادارة  و يک منشي یس ئیس، يک نايب رئمجمع عمومي مركب از دست كم يک ر

از بزین اعضزای    به عنوان ناظرنیز ت مديره و بازرسان يا يكي از آنها نیز در دستور كار مجمع عمومي باشد؛ دو نفر ديگر . چنانچه انتخابات هیئخواهند گرفت

 نتخاب مي شوند.اء اعضا ی اكثريتحاضر در جلسه با رأ

مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران ابات نبايد كانديدای عضويت  درهیئت مديره و بازرسان باشند )بر انتخ و نظارت ت رئیسههیئ اعضای -1تبصره 

 عضو باشد(. 20در مجمع عمومي و يا زماني كه  انجمن صنفي دارای كمتر از 

ند فهرست اسامي و مشخصات اعضای انجمن صزنفي را تهیزه و پزیش از آغزاز مجمزع      ادی يا فوق العاده موظفكنندگان مجامع عمومي  عابرگزار -2تبصره 

 . را به امضای اعضای حاضر برسانند عمومي، آن

ء اصزلي و علزي   اعضزا زان اكثريت آرا، ئا به ترتیب حاگیری ، پس از شمارش و قرائت آریپايان رأند در ایسه و نظارت بر انتخابات، مكلفهیئت رئ -3تبصره 

 .بدل را طي صورتجلسه تعیین نمايندبازرسان اصلي و علي ال ت مديره،البدل هیئ

ء اعضایسه مجمع با تصويب اكثريت هیئت رئ ،هرگاه در مجمع عمومي، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد -4تبصره 

لسزه بعدی را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معین كند. تمديد جلسه، نیاز به دعزوت و انتشزار آگهزي مجزدد     تواند اعالم تنفس نموده، تاريخ جمي



باشد كه در صورت عدم تشكیل، در مرحله بعدی،  مجمع عمومي طبق روال منزدرج در  نخواهد داشت و نصاب الزم برای تشكیل جلسه همان نصاب قبلي مي

 د شد .اين اساسنامه برگزار خواه

 

 اعتراض به چگونگي انجام انتخابات-17ماده 
ات انجزام انتخابز   برگزاری مجمع عمومي و شركت كننده در انتخابات ظرف يک هفته از تاريخ تشكیل مجمع عمومي با ذكر داليل به چگونگيء اعضاچنانچه  

ثر ظرف يک هفته از تاريخ رويت اعتراض، به آن رسیدگي و نتیجه را به نحو نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود، حداك یسه و كتباً اعتراض نمايند، هیأت رئ

 معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسلیم نمايند.ء اعضاانجمن صنفي خصوصاً ء اعضامقتضي به اطالع 

جمع عمومي يا تصمیم متخزذه مزورد اعتزراض را اعزالم و بزه ترتیزب مقزرر در        یسه ونظارت، ابطال م، هیئت رئچنانچه اعتراض رسیده وارد باشد -1تبصره

 ، اقدام خواهد شد.آنت به دعوت مجمع عمومي و تجديد اساسنامه، نسب

 

 :ت مديره و وظايف و اختیارات آنهیئ -ب 

  تعداد اعضا و مدت اعتبار هیئت مديره:-18ماده 

حاضر در جلسه مجمع ء اعضاو علي البدل بوده كه از بین كانديداهای واجد شرايط، با رأی كتبي و مخفي نفر عض دوو   نفر عضو اصلي پنجت مديره دارای هیئ

ء اعضاو هیج يک از  رت حفظ شرايط الزم، بالمانع استهای بعدی در صوگردند و تجديد انتخاب آنان برای دورهسال انتخاب مي سهعمومي عادی، برای مدت 

 در بیش از يک انجمن صنفي عضو هیئت مديره و يا بازرسان باشد.هیئت مديره منتخب نمیتواند 

 

 اولین جلسه هیئت مديره:-19ماده 
هفته اولین جلسه خود را تشكیل و از بین خود، يک رئیس، يک نايب رئیس و يزک خزانزه دار و    دوت مديره مكلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف هیئ

انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالي و اوراق تعهد آور  را طي صورتجلسزه ای بزه   يک دبیر ارج از آن هیأت مديره يا خء اعضاهمچنین از بین 

و ديگر مراجزع  ، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را به همراه مدارک مورد نیاز جهت اقدامات قانوني ای از صورتجلسه مذكوربرساند و نسخهء اعضااطالع 

 یم نمايد.تسلمربوطه 

 

 جلسات هیئت مديره -20ماده 
. در حاضر در جلسه معتبر خواهد بزود ء اعضا نفر از 3يابد و تصمیمات آن با آرای ( رسمیت ميسه نفر حداقلء )اعضات مديره با حضور  اكثريت هیئ جلسات 

 3/1رئیس، نايب رئیس يا ین برحسب ضرورت، بنا به دعوت و همچن ی رئیس هیئت مديره تعیین كننده خواهد بود، رأصورت برابری آرای اعضاء هیئت مديره

 گردد.مديره بطور فوق العاده تشكیل مي تاعضای هیئ

 ت مديره تعیین خواهد شد.ء هیئت مديره در اولین جلسه هیئاعضامكان برگزاری جلسات و نحوه دعوت از  برنامه زماني و - 1تبصره 

 گر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتیب ديگری اتخاذ و به تصويب برساند.م ،ت مديره افتخاری استخدمات هیئ -2تبصره 

گردد و عضو يا ت مديره تلقي ميعنوان استعفای شخصي از سمت هیئه ه عذر موجه بلي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارائغیبت در سه جلسه متوا -3تبصره 

 ت مديره خواهد بود.ه يا غیرموجه بودن عذر برعهده هیئواهند شد. تشخیص موجعلي البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفي خء اعضا

 

 ماده 21-  حسابهای بانكي انجمن صنفي
و سزاير  يید مصوبات مجمع عمومي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دريافت گواهینامه ثبزت  ف است حداكثر ظرف يک ماه پس از تأت مديره موظئهی

 ،یس و خزانزه دار( )رئیس يا نايب رئز مجاز اسناد و مدارک مالي انجمن صنفي  ءمشترک صاحبان امضا امضاءبه نام انجمن صنفي و با  ن،انجممدارک شناسايي 

 و وجوه متعلق به انجمن صنفي را در آن واريز نمايد. در يک يا بیش از يک بانک كشور افتتاح حساب نموده 

 های مالي داوطلبانه بايد صرفا از طريق واريز به حساب بانكي انجمن صنفي صورت گیرد.حق عضويت و كمک دريافت هرگونه وجه شامل وروديه و -1تبصره 

رف ضروری و جزئي در نظر گرفته مي شود، توسط گردان كه برای مصاطريق چک انجام شود و مبلغ تنخواههای انجمن صنفي بايد از كلیه پرداخت -2تبصره 

 تعیین مي گردد. هیئت مديره

 

 مجاز و مسئووالن اداری و مالي انجمن:  ءصاحبان امضا -22ماده 
مالي از قبیل ، ممهور به مهر انجمن و كلیه اوراق تعهدآور، اسناد رسمي و اسناد يا دبیرت مديره راق عادی انجمن با امضاء رئیس هیئكلیه مكاتبات اداری و او 

ت مديره يا دبیر و ممهور به مهر انجمزن معتبزر خواهزد    با امضاء مشترک خزانه دار و رئیس هیئ ندت مديره رسیده باشصويب هیئچک، سفته و برات كه به ت

 بود.

 

 

 
 



 جايگزيني اعضای هیئت مديره و بازرسان -23ماده 
علي البدل با ء ااعضجلسه متناوب،  5ت مديره در سه جلسه متوالي يا ء هیئاعضااز دست دادن شرايط،  سلب عضويت يا غیبت غیر موجه  در صورت استعفا، 

صورتجلسه به وزارت تعاون، كار و رفزاه   ءت مديره مكلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضا. هیئمزبور خواهند شدء اعضاتوجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا 

 اجتماعي تسلیم نمايد.

 مانده دوره برگزار مي گردد.كمیلي برای باقيت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تمادامي كه اكثريت اعضای هیئ -1ره تبص

 

حداكثر  ت مديره بايد تجديد گردد.ء هیزئت مديره، انتخابات هیئاعضااز دست دادن شرايزط يا سلب عضزويت اكثريت  فوت، در صورت استعفزا، -2تبصره 

موظفند مجمع عمومي را جهت انجزام  صنفي  انجمنء اعضاسوم دهند. يک تجديد انتخابات اخطار مي ماه بازرسان نسبت به تشكیل مجمع عمومي و 2ظرف 

را به وزارت تعاون،كزار و   انجمنماه در اين زمینه اقدامي صورت نگیرد، بازرس يا بازرسان مكلفند انحالل  6انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف 

 رفاه اجتماعي اعالم نمايند.

ت هركدام از اعضای هیات مديره يا بازرسان كه منجر به تجديد انتخابات هیزات مزديره و بازرسزان شزود، فزرد      عضوي سلب يا استعفا درصورت – 3تبصره 

 مستعفي يا سلب عضويت شده در اولین انتخابات نمي تواند كانديدا شود.

موريت آن نماينده نیزز  ي دارای سمتي است مأكان انجمن صنفدر صورت استعفا از عضويت، اخراج و يا انحالل شركت، عضوی كه نماينده آن در ار -4 بصرهت

 به تبع شركت متبوع، منتقي خواهد شد.

اين اساسنامه را از دست بدهند، به خودی خود از سمتي كه در انجمزن   32هیئت مديره و بازرسان به هر دلیلي شرايط مندرج ماده ء اعضاچنانچه  -5تبصره 

 صنفي دارند، معزول خواهند شد.

 

 انتخابات: تجديد – 24ماده 
 ت مزديره و بازرسزان   ئمي به منظور تجديد انتخاب هیت مديره موظف است دست كم سه ماه پیش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عموهیئ 

 .اقدامات الزم را بعمل آورد ،صنفي انجمن

 اموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود. ها ويول حفظ كلیه دارايمسئ، تا تعیین هیئت مديره جديد، اعتبارت مديره پس از پايان دوره هیئ –1تبصره 

 

 ت مديره:ساير وظايف و اختیارات هیئ - 25ه ماد
 اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي. -1

 حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء.حفظ  -2

 افتتاح يا بستن حساب در بانكها. -3

 ت مديره(.عضويت و صورتجلسات هیئ –ن صنفي )دفاتر مالي تهیه دفاتر رسمي و قانوني انجم -4

 و بررسي و تطبیق شرايط متقاضیان عضويت در انجمن صنفي. مقرر دعوت مجامع عمومي درموعد -5

 .دار و پیشنهاد آن به مجمع عموميبررسي بودجه و گزارش مالي خزانه -6

 گي به امور جاری انجمن صنفي.ت مديره به منظور رسیدو به موقع جلسات هیئتشكیل مرتب  -7

 .تعیین محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزی انجمن صنفي -8

 صالح برای موارد خاص و معین. معرفي نماينده به مراجع ذی انتخاب و -9

 .های جاری و ضروری آنبت به هزينهبررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصمیم نس -10

 .ءاعضاو ايجاد امكانات رفاهي برای ت شركتهای تعاوني سیس و تقويهمكاری درجهت تأ -11

 های دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه.وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي، قضائي، دستگاه -12

 های داخلي.ین نامهجمعي و بررسي وتصويب آيهای دستهناتخاذ تصمیم در مورد پیما -13

 ه آن به مجمع عمومي.ملكرد هیئت مديره و ارائتهیه گزارش ع -14

مزن  جت علیزه ان سز واب گويي نسبت به دعاوی كه ممكن اجاقامه دعوی حقوقي با كیفری بر علیه اشخاص يا شخصیتهای حقوقي خصوصي يا دولتي و  -15

هر گونه امور مربوط به انجمن و حضزور در مراجزع حزل     كیل در توكیل و قبول آنها و مذاكره و حل و فصل دعاوی و صلح و سازش دروبشود و تعیین وكیل و 

 نامه كتبي.و دفاع از حقوق آنان با اعزام نماينده با معرفيء اعضااختالف به نمايندگي از سوی 

بزا رعايزت    های مختلف نظیر حفاظت فني و بهداشزت كزار و نظزاير آن   تعیین و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختالف و كمیته -16

 مقررات قانوني.

حقوقي، كمیته ( از قبیل كمیته حل اختالف، كمیته عضويت، كمیته تداركات و پشتیباني،كمیته امور های مختلف )در صورت لزومكمیته و انحالل لتشكی -17

 ها.رفاهي و ساير كمیته

 تخصصي  هایو انحالل كمیسیون و كمیته تشكیل-18

هزای  های صنفي مربوط و يا خارج شدن از كزانون  به منظور تشكیل يا عضويت در كانون انجمن ديگرهای صنفي  وستن به انجمناتخاذ تصمیم در مورد پی -19

 مذكور.



 .از طريق راهكارهای تصويب شده توسط مجمع عمومي اطالع رساني به كلیه اعضاء – 20

 .و ظرفیت اشتغالای حرفههمكاری با مراجع ذيربط در امر ارزشیابي،  تعیین صالحیت -21

 . ها در چارچوب مقرراتای و تخصصي، سمینارها و نمايشگاهنظیر برگزاری مسابقات حرفهء اعضاريزی در جهت تقويت و توسعه ارتباطي بین برنامه -22

 .حیت فنيد صالجه اطالعات الزم به كارفرمايان در مورد اشخاص واء انجمن صنفي و كارفرمايان و ارائاعضاتنظیم روابط بین -23

ب موجز ت ناشزي از قراردادهزا، خزواه بزه     ی در خصوص دعاوی و اختالفاأتشكیل هیئت داوری به منظور رسیدگي، فصل خصومت و در نهايت صدور ر -24

 اصحاب دعوی يا حسب ارجاع پرونده از مراجع قانوني.

ئت مديره، رئیس هیئت مديره و دبیر و نحوه پاسخگويي دبیزر بزه اركزان    غاز هر دوره آيین نامه اجرايي ناظر بر روابط هیهیئت مديره موظف است در آ -25

 باالتر را براساس مفاد اين اساسنامه تنظیم و تصويب نمايد.

 و تالش جهت تداوم و گسترش آن.ء اعضاپايش مداوم عضويت  -26

 اين اساسنامه. 4ماده  45و  44های سیاستگذاری، مديريت و نظارت بر چاپ و توزيع نشريه انجمن و موارد ذكر شده در بند  -27

 ها و احكام استخدامي كاركنان، مشاوران و دبیر انجمن صنفي.تصويب كلیه قرارداد -28

 .، انتخابات، داوری و انضباطيپذيرش عضويتهای داخلي نظیر تصويب آيین نامهتدوين و  -29

 

 ت مديره:ئیس هیئوظايف ر - 26ماده 

 ت مديره به تشكیل مرتب جلسه.ء هیئاعضاانجمن صنفي و دعوت از امور  اجرایمراقبت در حسن  -1

 ها با همكاری منشي جلسه.اداره جلسات هیئت مديره وتنظیم صورتجلسه -2

 ساير مسئوالن انجمن صنفي، جهت اجرا و پیگیری آن. ت مديره به دبیر وصمیمات و مصوبات مجامع عمومي وهیئابالغ ت -3

ت مديره استخدام يابه كار گمزارده  شناسان، مشاوران، دبیر و ساير مسئوالن انجمن صنفي كه با تصويب هیئاحكام استخدامي كار دادها وكلیه قرار ءامضا -4

 خواهند شد.

 دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانهكلیه چک ءامضا -5

 انجمن صنفي .دار اتفاق خزانهه بء اعضا كارت های عضويت ءامضا -6

 قرار دارد. هیئت مديره یسكه به موجب اساسنامه بر عهده رئ انجام ساير اموری -7

 باشد، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود.مديره كه مربوط به امور اداری ميت ئییس هقسمتي از وظايف رئ -1تبصره

 عهده خواهد داشت.ه را ب 3و 2و  1یس انجام وظايف بند های ، نايب رئیس هیئت مديرهدر غیاب رئ – 2تبصره 

 

 :دبیرخانه انجمن صنفي– 27ماده 
ت مديره، رابطه استخدامي دبیر با ام مي نمايد. با پايان اعتبار هیئت مديره يا خارج از آن اقدء اصلي هیئاعضات مديره نسبت به استخدام دبیر از بین هیئ 

 ي مي شود.نیز ملغ انجمن صنفي

ت شكیالت اجرايي و اجرای مصوبات هیئت مديره به منظور اداره تانجمن و زير نظر هیئ ولیت مستقیم دبیردبیرخانه انجمن صنفي تحت مسئ  -1تبصره

، به كار گمارده ت مديرههیئیس هیئت مديره يا دبیر و تصويب ركناني باشد كه بنا به پیشنهاد ريمي تواند دارای كا ر وديره در مركز اصلي انجمن صنفي دائم

 شوند.مي

 

 :وظايف واختیارات دبیر – 28ماده 
 ت مديره، دارای وظايف به شرح ذيل خواهد بود:طرف هیئ در صورت تفويض از دبیر 

 و دفاتر انجمن صنفي.ء اعضاجلسات و سوابق حفظ و نگهداری كلیه اسناد و مدارک و صورت -1

 ن صنفي.انجام مكاتبات اداری و جاری انجم -2

 .دارمراه خزانهه آور بهاسناد و مدارک مالي و اوراق تعهد ءامضا -3

 .صنفيدار انجمن اتفاق خزانهه بء اعضاهای عضويت كارت ءها و امضاتهیه و صدور و ابالغ دعوتنامه -4

  .تر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها، كار و رفاه اجتماعي و همچنین دفابا نظر وزارت تعاون« امور مالي »و « عضويت»ه دفاتر تهی -5

 تهیه و تنظیم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني. -6

 انجمن صنفي.ء اعضاوالن و قانوني برای آگاهي و استفاده مسئ های دولتي و ساير مقرراتها و شیوه نامهاساسنامه و بخشنامه ابالغ -7

 ت مديره و بازرسان.، هیئمكان تشكیل جلسات مجامع عموميمهیا ساختن دعوت و هماهنگي و  -8

 والن مربوط.سئهای اداری به مواصله از مراجع قانوني و دستگاه هاییمات اركان انجمن و احكام و نامهابالغ مصوبات و تصم -9

 انجام ساير اموری كه به نحوی از انحاء با وظايف دبیرخانه ارتباط دارد. -10

 .ها و صورتجلسات به بازرسوبات، آيین نامهارائه كلیه مص-11

 هستند. ئولت مديره مسدبیر نیز در برابر هیئكاركنان دبیرخانه در برابر دبیر و  -1 تبصره

 



 وظايف واختیارات خزانه دار: -29ماده 
 دارای وظايف واختیاراتي به شرح ذيل است: ول امور مالي انجمن صنفي بوده ودار مسئخزانه

 های انجمن صنفي.اسناد و صورتجلسات مالي و رسیدگي و حفظ حساب ور مالي انجمن، تهیه و تنظیم دفاتر واداره ام -1

 .های مربوطحساب صورت ءيید و امضاها و تأها و پرداختصحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد كلیه دريافت رسیدگي به -2

 .ت مديره يا دبیرئهییس ئو به اتفاق راعضاء ور كارت عضويت و صد ءامضا -3

رک مزالي وصزحت معزامالت انجمزن     ، مزدا ولیت درحفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسنادئمس الي ونظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل م -4

 .صنفي

 های انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.ها وهزينهثبت كلیه دريافتي -5

 ه به مجمع عمومي.ئئت مديره جهت ارااله انجمن صنفي و تسلیم آن به هیای يک سهپیش بیني بودجه و هزينه -6

 قبل از صدور كارت عضويت و يا ارائه هرگونه خدمات انجمن به ايشان.اعضاء يیدات الزم در خصوص تسويه حساب أانجام ت -7

ومي تنظیم و پزس از  ه به مجمع عمئمن صنفي را جهت ارازالي انجززدار موظف است هر سال قبل از تشكیل مجمع عمومي ساالنه، گزارش مخزانه  -1تبصره 

 رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد. ،ت مديرهئئیس هیامضای خود و ر

در ازای ي ،كلیه دفاتر واسناد مالي انجمن صنفي را برای رسیدگي در محزل انجمزن صزنف   هر مورد بنا به تقاضای بازرسان دار موظف است درخزانه -2تبصره 

 دهد.، در اختیار آنان قرار رسید و برای مدت معین

مي تواند از حسابدار، كارشناسان رسمي، حسابرسان خبره و يا رسمي به هزينه انجمن و به تصويب هیئزت  دار در راستای اجرای موارد فوق خزانه -3تبصره 

 مديره استفاده نمايد.

 

 :ات آنانج ز بازرس يا بازرسان، حدود وظايف واختیار

 :بازرسان انجمن صنفي - 30ماده 
 سزه واجد شرايط عضو انجمن بزرای مزدت    از بین كانديداهایاعضاء ی مستقیم و مخفي أالبدل كه با رنفر بازرس علي يکنفر بازرس اصلي  يک  متشكل از 

 انع است.های بعدی مشروط به حفظ شرايط الزم بالمشوند و تجديد انتخاب آنان برای دورهسال انتخاب مي

دار البزدل بزرای بقیزه دوره جانشزین و عهزده     ، بازرس يا بازرسان علي، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها، فوتدر صورت استعفا -1تبصره

 وظايف آنان خواهند بود.

 وقع پاسخگوی تبعات بعدی خواهد بود.هیئت مديره موظف به برگزاری به موقع انتخابات بازرس بوده و در صورت عدم اقدام به م -2تبصره 

 

 :وظايف و اختیارات بازرسان -31ماده 
   به دعزوت مجزامع عمزومي عزادی و     همچنین مراقبت در كلیه امور مربوط ت مديره و دبیر در حدود مقررات اين اساسنامه ونظارت بر كلیه اقدامات هیئ -1

 العاده.فوق

 د مالي و هزينه های انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداری انجمن صنفي.اوراق و اسنا دفاتر و رسیدگي و نظارت به -2

ه رونوشزت گززارش بزه    ئهمچنین ارارفاه اجتماعي و  و ، كاره به وزارت تعاونئیه گزارش و اراو در صورت لزوم تهاعضاء گیری و رسیدگي به شكايات  پي -3

 (.)حسب موردت مديره يا مجمع عموميئهی

 ه به مجمع عمومي.ئر نظر درمورد گزارش مالي جهت ارااظها سیدگي ور -4

 اساسنامه. اقدام به دعوت و تشكیل مجمع عمومي در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در اين -5

 ی. ه)درصورت لزوم(، بدون داشتن حق رأت مديرشركت در جلسات هیئ -6

را رسیدگي ونظر مثبت يا منفزي خزود را بزه     كلیه محاسبات انجمن شكیل مجمع عمومي ساالنه، گزارش مالي وبازرسان بايد پیش از تاريخ ت تبصره: بازرس/

، یاز به مجمع عمومي)گزارش ساالنه(تسلیم دارند. همچنین بازرس/بازرسان ملزم هستند خالصه اقدامات خود را مكتوب نموده تا در مواقع ن انجمندبیرخانه 

 ه نمايند .اه اجتماعي ارائ، كارو رفيا وزارت تعاون
 

ساير مقررات -فصل چهارم  

 :رسان بايد دارای شرايط زير باشندت مديره و بازئكانديداهای عضويت در هی -32ماده
 تابعیت جمهوری اسالمي ايران -1

 انون اساسي جمهوری اسالمي ايرانقالتزام عملي به  -2

 نونيهای سیاسي غیرقا عدم وابستگي به احزاب و گروه -3

 موثر كیفری محكومیت قطعي سوء پیشینه  و  نداشتن -4

 عدم اشتهار به فساد اخالق -5

 عدم اعتیاد به مواد مخدر -6

 جمن صنفي منتهي به زمان انتخاباتدر ان پیاپيسال سابقه عضويت حقوقي  3حداقل -7



 سال سن 35داشتن حداقل  -8

 دارای حسن شهرت و امانت داری -9

 رک كارشناسيدارای حداقل مد -10

  5ب ماده   4مطابق بنددر شركتهای عضو انجمن  و مستمر سال سابقه كار مفید 10دارای حداقل  -11

 .18ماده در هیچ انجمن صنفي ديگری عضو هیئت مديره و يا بازرسان نباشد مطابق  -12

منزدرج   ءامضزا  حزق  دارای و ت مديرهئمل يا عضو هی)مديرعاحداقل پنج سال  ت مديره انجمن صنفي بايد دارای سمت مديريتئكانديداهای هی -: 1تبصره

 ت مديره نیز سلب خواهد شد.ئمربوطه، عضويت در هی يا شركت مديريت در كارگاهسمت ( باشند. با از دست دادن درروزنامه رسمي

( و يا نماينده رسمي هیئت مزديره  ديرهسال )مديرعامل يا عضو هیات م سهبايد دارای سمت مديريت حداقل ، كانديداهای بازرسان انجمن صنفي  -: 2تبصره

 باشند.  ءمجاز صاحبان امضا ءبا امضا

 . معاف هستند 8و 7 بندكانديداهای اولین دوره هیئت مديره و بازرسان از شرايط مقرر در  -3تبصره 
 

 :های عمومي و تخصصيكمیته -33ماده 

 :های عموميكمیته -الف
انجمزن تشزكیل   اعضاء نفر نباشد با حضور  3آنها كمتر از اعضاء های عمومي را كه ي توانند كمیتهمجمع عمومي و هیئت مديره بنا به مقتضیات م -1

 باشد.های عمومي با هیئت مديره ميند. اختیار تشكیل و انحالل كمیتهده

ن تنظیم و جهزت تصزويب بزه    های عمومي در بدو تشكیل، اهداف و برنامه عملیاتي خود را طبق مقررات اساسنامه و اهداف انجمهر يک از كمیته -2

 هیئت مديره تسلیم خواهد نمود.

كمیته موظف است خالصه مذاكرات هر جلسه را در قالب صورتجلسه رئیس نمايند. انتخاب مي رئیسنفر را به عنوان  1ها از بین خود اعضای كمیته -3

 تنظیم و به هیئت مديره ارسال نمايد.

از كارمندان وابسته و متخصصان امور فناوری ديجیتال و هوشمند سزازی،   با هماهنگي دبیر انجمن، كمیته رئیسهای عمومي بنا به تقاضای كمیته -4

 وزارتخانه ها، بانک ها و بنگاه های دولتي و خصوصي و غیره، عندالزوم برای شركت در كمیته های عمومي دعوت نمايد.در  شاغل 

هر ماه يک جلسه برگزار كرده و اقدامات را طبق قوانین اساسنامه به اطزالع هیئزت    حداقل،با هماهنگي دبیر انجمنند ا های عمومي موظفكمیته -5

 مديره برسانند.

 وظايف او را انجام خواهد داد.اعضاء كمیته عمومي به انتخاب ساير اعضاء كمیته، يكي از  رئیسدر صورت غیبت  -1تبصره

 به تصويب هیئت مديره برسد. های عمومي جهت اجرايي شدن بايدتمامي پیشنهادات كمیته -2تبصره

 رسد.كمیته تعیین و به تصويب هیئت مديره مياعضاء های عمومي توسط اهداف كمیته -3تبصره

 :كمیته های تخصصي -ب
ری اهزداف  گیز هزا پی های تخصصي كاری در انجمن نمايند كه وظیفه ايزن كمیتزه  فعالیت خود اقدام به ايجاد كمیتهتوانند متناسب با شاخه انجمن مياعضاء 

گزردد تعیزین   كه توسط هیئت مزديره تزدوين مزي   ای های تخصصي براساس آيین نامهاشد. موضوع و چگونگي تشكیل كمیتهبای خاص ميدر زمینه، انجمن

 خواهد شد.

 :انضباطي داوری و كمیته -ج
 عیین خواهد شد.نفر توسط هیئت مديره ت 2و العاده فوقنفر آنان توسط مجمع عمومي  3نفر است كه  5شامل 

 

 آيین نامه انجمن های صنفي وكانون های مربوط:18 اجرای ماده – 43ماده 
بزه  اعضزاء  درصد حق عضويت دريافتي از  5 ، هر دوره حداقلاعضا ، به منظور ثبت و آموزشبوطهای مرهای صنفي وكانوننامه انجمنینآي18 در اجرای ماده 

 .های كارگری و كارفرمايي واريز خواهد شدحساب اعالم شده از طرف اداره كل سازمان
 

 هیئت داوری:حل اختالف و – 53ماده 
ت مديره يا بازرسان، حل اعضاء هیئانجمن صنفي با هريک از اعضاء ت مديره با بازرسان و يا ر صورت بروز اختالف بین اعضای هیئت مديره با يكديگر يا هیئد

، . به اين منظور در صورت درخواست هريک از طرفین اختالفت داوری صورت گیردهیئ در مرحله بعد توسطمذاكره و  تواند در وهله اول از طريقآن مي

   جهت حل اختالف انتخاب ، ئت داوریبه عنوان هیرا نفر  2و هیئت مديره نفر  3العاده با رعايت مقررات مربوط تشكیل و از بین خود مجمع عمومي فوق

 . ، مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي شودت داوری از سوی طرفین اختالفئأی هینمايد. در صورت عدم پذيرش رمي

 ت مديره الزم االجراست.ئئت مديره تهیه و پس از تصويب هینامه داوری ظرف شش ماه توسط هی: آيین1تبصره

 

 كار و رفاه اجتماعي: ،ه مدارک به وزارت تعاونئارا -63ماده 
يزا  صزنفي  جمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را جهت بررسي در محل انجمن والن انمسئ 

 خارج از آن، در اختیار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند.



 انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد: -73ماده 
 مع عمومي فوق العاده.در صورت تصويب مج -1

 عدم  تجديد انتخابات آن. ت مديره وشش ماه از تاريخ پايان اعتبار هیئگذشت  -2

 در صورت صدور رأی قطعي از طرف مراجع قضايي كشور. -3

 .شودمي رسانده ، كار و رفاه اجتماعيوزارت تعاون مراتب به اطالعانحالل انجمن صنفي اعالم انحالل انجمن صنفي، پس از – 1 تبصره

 انحالل انجمن، موجب تضییع حق يا اسقاط تكلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.  -2 تبصره

با سابقه و مطلع حاضر اعضاء چنانچه انجمن بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد. مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بین  -3تبصره 

به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتمزاعي   ه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسهاقدام و نتیج صفیههیئت تاعضاء نفر به عنوان  5يا  3خاب در جلسه نسبت به انت

 اعالم نمايد. 

برگززاری   ل گزردد و ی مراجع قضزايي منحز  در مهلت مقرر قانوني يا براساس رأچنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هیئت مديره  -4تبصره 

العاده امكان پذير نباشد، حداكثر ظرف مدت دو هفته بازرسان و رئیس هیئت مديره با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين وظیفه مجمع عمومي فوق

صنفي با نظارت وزارت تعاون، كزار   نفر از اعضای با سابقه و مطلع انجمن 5يا  3ای مركب از  صفیهترا به عهده خواهند گرفت كه در صورت عدم وجود، هیئت 

 و رفاه اجتماعي تشكیل مي گردد.

 

 انحالل انجمن : – 83ماده 
بازرسزان   بزازرس يزا   ؛ت مديره اقدام نشده باشزد ابات هیئت مديره، نسبت به تشكیل مجمع عمومي و تجديد انتخحداكثر تا پايان دوره اعتبار هیئ چنانچه

حداكثر تزا شزش   صنفي انجمن اعضاء بازرسان، يک سوم  بازرس يا اخطار مي دهند. پس از اخطاراعضاء نتخابات به نسبت به تشكیل مجمع عمومي و انجام ا

( ان دوره اعتبار هیئت مديرهپايماه پس از  6حداكثر ام نمايند و چنانچه در اين مدت )ماه فرصت دارند نسبت به تشكیل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقد

را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتمزاعي و در صزورت دارا بزودن     صنفي مكلف هستند انحالل انجمن يا بازرسان رت نگرفته باشد، بازرستجديد انتخابات صو

 ربط اعالم نمايند. عضويت كانون، به كانون ذی

 

 ت تصفیه:هیئ -93ماده 
رسزیدگي   صزنفي  هزای انجمزن  ن، كار و رفاه اجتماعي به كلیه حسابماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاو ششت تصفیه مكلف است حداكثر ظرف هیئ 

ي را تهیه نموده، داراي صنفي نجمناموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتي از بدهي های اهای انجمن صنفي شامل  يكاملي از كلیه داراي فهرستنموده، 

ای مابقي در صورت مزازاد بزا   صورتجلسه ءها، ضمن تنظیم و امضزاران و تأديه بدهيهزای بدهكزاران و بستانكزا يه كلیه حسابسورا پس از تصنفي انجمن 

 واگذار  شزود. ذيصالح  مراكز آموزشيبه  عضو و در صورت عدم وجود به نسبت سابقه عضويت میان اعضاء توزيع نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

 

 ابهامات:-40ماده  
 مقررات اين اساسنامه ، تابع نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد.هر گونه ابهامي در اجرای  

 

 تغییر در اساسنامه : – 14ماده  
 قابل اجراست.و ثبت در مراجع ثبتي رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و در  هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از اقدامات قانوني 

 

 ها:مهلت -24ماده 

 رج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .های مندمهلت

 انجمن صزنفي كارفرمزايي  ، العادهبا اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي موسس/ فوق  4/12/1399تبصره در تاريخ  70ماده و  42فصل و  4اين اساسنامه در 

 رسید. فناوری ديجیتال و هوشمند سازی

 
 


