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  همكارآزمون و كاليبراسيون اساسنامه انجمن آزمايشگاه هاي

 باديگرسـازمان هـا   سايرآزمايشگاه هاي مرتبط ايران و استانداردملي همكار سازمان هاي  ي خدمات در امور آزمايشگاه  اندهمبه منظور سا: مقدمه

 رايبه هنگام نمودن آن ب ، صنعتي دست اندركاران اين   ي و عمل  انتقال تجربيات علم ،بيشتر از سرمايه گذاري  فراهم كردن امكان بهره برداري

آزمـون و كاليبراسـيون بـه     همكـار هاي   آزمايشگاهعضو انجمن دفاع از منافع مشروع اشخاص  ،ارد ي توسعه در اين گونه مو  نيل به اهداف قانون

  .مطابق با مفاد ذيل تشكيل ميگردد ي و صنايع و معادن ايران  قانون اتاق بازرگان) 5(ماده) ك(استناد بند

  

  كليات: فصل اول 

  ي، حوزه فعاليت ، مدت  هويت ، تابعيت، مركز اصل

  هويت) 1ماده 

قـانون اتـاق   ) 5(ماده) ك(يشود، در اجراي بند  ناميده م " انجمن"  اساسنامه اختصاراًآزمون و كاليبراسيون كه در اين  همكارهاي آزمايشگاهانجمن 

ي و غير   ي، غير انتفاع  ي مي باشد و بصورت صنف  ي مستقل و استقالل مال  شخصيت حقوقراي يگردد و دا  ، تشكيل مي و صنايع و معادن ايران  زرگانبا

نمونه برداري و خدمات ارائه دهنده  يهاآزمايشگاه يهدايت و سامانده :نظارت بر انجمن عبارت است از فعاليت موضوع. ي نمايد  ي فعاليت م  سياس

  .و ساير فعاليت هاي مرتبط مي باشد ي، مميزي  ي، فن  ي، تخصص  ي، تحقيقات  آزمون، كاليبراسيون، آموزش

  تابعيت ) 2ماده 

  .ي است  تابعيت انجمن ايران  

   مركزاصلي) 3ماده 

   3پالك ، خيابان رودسر، ابتداي )ي  آبان جنوب(شهيد عضديخيابان ، بلوار كريم خان زندتهران  

   حوزه فعاليت )  4ماده 

در مراكـز  ي و صـنايع و معـادن ايـران      اتاق بازرگـان  يتواند پس از تصويب هيئت مديره و تائيد  انجمن م. فعاليت انجمن در سراسر ايران استحوزه 

  . ي داير نمايد  عنداللزوم نمايندگو در شهرستان ها استانها شعبه 

  . منطبق باشدي و صنايع و معادن ايران    اتاق بازرگاني ذيربط   ي اجرائ  ي بايست با آئين نامه ها  ي م  شرايط تشكيل شعب و نمايندگ: تبصره

  مدت  ) 5ماده 

  .مدت زمان فعاليت انجمن نامحدود است

  اهداف: فصل دوم  

  ف  انجمن اهدا -)  6ماده 

 مركـز ملـي  و ) ي شـود   م كه ازاين پس سازمان ناميده(هاي ذيربط ديگر ايران و يا سازمانهمكاري و مشاركت فعال با سازمان ملي استاندارد  -1

، تعيـين و تنظـيم   در ارائـه پيشـنهاد، محاسـبه    )يشود  اين پس نظام ناميده م از كه( يد صالحيت ديگريهاي تأ يد صالحيت ايران و يا ساير نظامأيت

  .آنها  ايي و نظارت بر اجر  آزمايشگاه هايتعرفه 

 .همكارهاي آزمايشگاهو نظام به منظور حصول اطمينان از عملكرد صحيح همكاري و مشاركت فعال با سازمان  -2
  .همكارهاي آزمايشگاهي شكايات واصله از   رسيدگ ي و  در بررس و مشاركت فعال با سازمان و نظام همكاري  -3
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همكـار و مقـررات   هاي آزمايشگاه زيي ممي  تدوين مقررات مربوط به چگونگ ظام در سياست گذاري وهمكاري و مشاركت فعال با سازمان و ن -4

هـاي برتـر و   آزمايشـگاه و انتخـاب  الحيت  آزمايشـگاه  پروانه تائيد صتعليق يا ابطال  ،افزايش دامنه، تغيير و تعيين ظرفيت ،مربوط به اعطا، تمديد

  . نمونه استاني و كشوري

هاي همكـار و كمـك بـه    رتقا و سطح كيفي و كمي آزمايشگاههمكاري و مشاركت فعال با سازمان و نظام در خصوص سياست گذاري جهت ا -5

 . ي  آزمايشگاه ايي فعاليته  ي و كيف  كم ايارتق
 .ي  آموزشهاي دوره  ريو منابع و ايجاد سايت و برگزاي و تهيه كتب و نشريات   ع رساناطال ي و  اطالعاتهاي ايجاد بانك  -6
  .ي  ي و بين الملل  ي انجمن در سطوح مل  معرف -7

 .اليبراسيون و ارائه اطالعات به اعضاكآزمون يا  ،نمونه بردارياي در روشه وريفن آ هايي آخرين دستاورد  معرف وشناخت  -8
  .ي  و مراكز دولت ريموسسات اعتبادريافت تسهيالت از بانكها،  -9

 .آيين نامه مالي اين بند به تصويب هيئت مديره خواهد رسيد: تبصره 
دريافـت تسـهيالت    ي و كمـك در   ارتقا كـيف ، زيبازسادولتي جهت تامين اعتبارات توسعه بانكها و موسسات اعتباري و مراكز  ريجلب همكا-10

  .جهت سرمايه در گردش مورد نياز اعضا ي  بانك

  .ي اعضا  ي و تخصص  علمهاي ي طالعات و توانايا ي جهت ارتقاي  ي تخصص  و بين المللي   ملهاي و شركت در همايشها و نمايشگاه ريبرگزا -11

  .منافع اعضا در مراجع ذيصالح و ذيربط بي طرفانه ي از اعضا و پيگيري  دفاع قانون -12

  . نهادها  وساير سازمان ها و ميان اعضا انجمنو سازش حكميت و داوري  – 13

  .در صورت توافق طرفين و سازش رسيدگي به شكايات و تخلفات اعضا در قالب حل اختالف و داوري- 14

 .ريي و خب  تخصص هايتهيه و انتشار نشريه و بولتن   -15
  .اعضا رايب جديداي تفاهم جهت كسب بازارهاي در تهيه يادداشته ي و همكاري  ي و بين الملل  مل هايكميسيوناجالسها و مشاركت در - 16

 .اجراي آنها يي و تالش در راستا  و تخصص بين المللي استانداردهاي ،ي  ي مل  مشاركت در تدوين و تجديد نظر استانداردها -17
  .هاي همكاردر زمينه فعاليت آزمايشگاه ILACهاي متناظر با ساير كميته ي و  ي و تخصص  هاي فنتشكيل كميته -18

  .بين آزمايشگاهي تهيه گزارش درخصوص نمونه هاي مقايسه و توليد، توزيع، محاسبه -19

  .بين المللي ملي و ي و آزمون هاي تخصصي  بين آزمايشگاهزمان و نظام در زمينه صحه گذاري آزمون هاي همكاري و مشاركت فعال با سا -20

  .در سازمان و نظامي ها تاييد صالحيت آزمايشگاه تمديد و تصميم گيرنده در خصوصهاي همكاري و مشاركت فعال با كميته  -21

  .و كاليبراسيون صحه گذاري روش هاي جديد آزمون آزمايشگاه ها جهت بازنگري، تدوين و با سازمان، نظام وهمكاري و مشاركت فعال  -22

ها جهت ادامه سـرويس  دانشگاه  اطالعاتي از توانمندي هاي بالقوه و بالفعل كليه آزمايشگاه ها وسازمان ها ونهادهاي كشوري وايجاد بانك  -23

  .به اعضاء وآزمايشگاه ها

نيز حمايـت از آزمايشـگاه هـاي داراي     ارتقاي سطح كيفي وكمي آن ها وآزمايشگاه ها جهت  ISO/IEC17025 تقرار استانداردكمك به اس -24

  .ISO/IEC17025گواهينامه 

  .يانه انجمنسال تدوين راهكارهاي الزم در راستاي بهبود -25

  .انجمن تدوين راهكارهاي الزم در راستاي بهبود مستمرعملكرد -26
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  اعضا: فصل  سوم         

    ي  عضويت و شرايط آن  ومنابع مال

  عضويت ––––) 7ماده 

و يا نظام ها سازمان سوي كه از فعاليت مي كنند ) آزمون و كاليبراسيون(در زمينه ارائه خدمات آزمايشگاهيي كه   حقوقكليه اشخاص حقيقي و  -1

  .گواهي اعتبار دريافت كرده اند ، مي توانند عضو انجمن شوندحيت تاييد صالهاي 

نظام هاي تأييد صالحيت و يا فعاليت مي نمايند و يا كارشناسان فني كه با ) اسيونآزمون وكاليبر(كليه اشخاص حقيقي كه در آزمايشگاه هاي  -2

  .انجمن شوندوابسته  نهادهاي فني تخصصي و يا پژوهشي فعاليت مي نمايند، مي توانند عضو

  انواع عضويت -) 8ماده 

  .تاييد صالحيت شده انداز طرف سازمان و يا نظام، ) سيونكاليبراآزمون و (در زمينه ارائه خدمات آزمايشگاهيي كه   اشخاص حقوق: ي  عضو اصل – 1

ن و سـازمان هـا و   و اعضـا آ غير مستقيم در خدمت فعاليت هاي انجمن  مستقيم و ي كه بصورت  شامل اشخاص حقيقي و حقوق: عضو وابسته  – 2

  .اشندي ب  منهادهاي مرتبط 

   .خواهد رسيد به تصويبهيأت مديره توسط  ، پذيرش اعضاء وابسته آئين نامه داخلي  -1تبصره

كه از طرف سازمان و يا نظام در زمينه فعاليت خدمات آزمون وكاليبراسيون  يد صالحيت يي متقاضي تأ  دسته از اشخاص حقوقآن : عضو موقت – 3

  .باشندمي ،اندمعرفي شده

  .بالمانع مي باشدومي انجمن بدون حق راي حضور اعضاي وابسته و موقت در مجامع عم  -2تبصره

  شرايط عضويت  - ) 9ماده 

  .ي باشد   م و صنايع و معادن ايران يبازرگانعضويت در اتاق معتبر دارا بودن كارت و ي   ي منوط به تابعيت ايران  عضويت اشخاص حقوق – 1

 .قبول مقررات انجمن  - 2
 .ساالنه پرداخت وروديه و حق عضويت  - 3

  وظيفه و تقيد   -) 10ماده 

ل جهـت  مصوب هيئت مديره و مقيد به همكـاري و مشـاركت فعـا   نامه و مقررات و آئين نامه هاي كليه اعضا انجمن موظف به رعايت مفاد اساس

  . ي باشند  ي به اهداف انجمن م  دستياب

  ي اصلي و وابسته عضويت اعضاوابطال شرايط تعليق ) 11ماده

  شرايط تعليق  عضويت اعضا ي اصلي و وابسته )الف

  عدم پرداخت حق عضويت - 1

چنانچه هر يك از اعضا از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند عضويت آن ها در انجمن معلق و قبول مجدد عضويت آنان مسـتلزم   :تبصره 

  .ت حق عضويت در دوره تعليق خواهد بوددر صورت رفع تعليق عضو معلق شده موظف به پرداخ. تصويب هيئت مديره خواهد بود

  ي اصلي و وابستهشرايط ابطال عضويت اعضا  )ب

  ي اصلي شرايط ابطال عضويت اعضا  ) 1-ب

  يد صالحيت آزمايشگاه توسط سازمان و يا نظامأيپروانه تابطال  - 1

  ابطال كارت عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران  -2
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  عضويت به مدت يكسالعدم پرداخت حق  -3

  وابستهشرايط ابطال عضويت اعضاي   ) 2-ب

  عدم پرداخت حق عضويت به مدت يكسال -1

  فصل چهارم                                                                                     

    اركان انجمن

  اركان انجمن -  )12ماده 

  مجمع عمومي  - 1

  هيئت مديره - 2

  بازرس  - 3

  مجمع عمومي - )13ماده 

  .يباشد   مي اعضا   تشكل از نمايندگان رسمو م ريي باال ترين مرجع  تصميم گي  مجمع عموم

ي و بـا اعـالم روز     ي از جرايد كثير االنتشار و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جـلسه مجـمع عموم  ي در يك  ي با درج آگه  تشكيل مجمع عموم -1

ئت مديره يا دبير يـا بـازرس بـراي    هي ي از اعضاي   ضـمناً دعوتنامه جداگانه اي با امضاي يك. ي پذيرد  محـل برگزاري مجمع صـورت مو  ساعت

  .يگردد  ا پست الكترونيكي ارسال ماز طريق پست يا فاكس و ياعضا 

ي   فر را كـتباً به عنوان نماينده تام االختيار شـركت معـرف  ي يك نـ  شركت در جلسات مجمع عموم ايبري عضو اصلي انجمن   اشـخاص حـقوق -2

  .ي نمايند  م

اكثريـت آراء حاضـرين     بـا  يكنـد و مصـوبات آن    رسميت پيدا مبا شركت اكثريت نسبي اعضا اصلي  )عادي و فوق العاده(ي  جلسه مجمع عموم -3

  . يباشد  معتبر م) نصف به عالوه يك(صاحب راي

  .ي باشد  ي م  ي و مخف  صورت كتب ي انجمن به  عموماخذ راي در مجامع  -4

يگيـرد و بالفاصـله جهـت انتخـاب       به عنوان رئيس سني ،  اداره جلسه را به عهده مدر ابتدا از ميان حاضرين يك نفر با رسميت يافتن مجمع  -5

سـپس هيئـت رئيسـه    . ي بـه عمـل خواهـد آمـد     براي اداره مجمع اخذ را و يك منشي ئيسه مجمع عمومي مركب از يك رئيس، دو ناظرهيات ر

  .ي گيرد   ي اداره جلسه مجمع را به عهده م  انتخاب

ي موظـف بـه ثبـت و      همچنين منش. ي رساند  به امضاء هيئت رئيسه مي صورت جلسه اي   در جلسه مجمع را ط ي حاضرين  ي در ابتدا اسام  منش -6

  .ي باشد  يمات مجمع مضبط مذاكرات و تصم

  .ي باشد   م جراالزم اال كليه اعضا رايوبات مجمع در چارچوب اساسنامه انجمن بمص -7

است و بـدون   ريبه عنوان ناظر ضرو) و فوق العاده ديعا(ي  در كليه جلسات مجمع عموم بازرگاني و صنايع و معادن ايران حضور نماينده اتاق -8

  .اظهار نظر خواهد نمود  رايحق 

  .ارسال نمايد بازرگاني و صنايع و معادن ايران اتاق رايرا ب) و فوق العادهعادي (ي  از كليه مصوبات مجامع عموم رونوشتيانجمن موظف است – 9

جلسات مجمع عمومي عادي از طريق سايت انجمن و در روزنامه كثير االنتشار كه بوسيله مجمع عمومي عادي انتخـاب خواهـد شـد     :1تبصره 

تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء حاضرين نافذ و معتبر . داقل نصف به عالوه يك اعضا رسميت مي يابداعالم مي شود و با حضور ح

  .خواهد بود

اعضـا   هـر تعـداد از  روز بـا حضـور    20چنانچه مجمع عمومي عادي بار اول حد نصاب الزم را بدست نياورد بار دوم در فاصله حداقل :  2تبصره 

  .آراء حاضرين نافذ و معتبر خواهد بودآن با اكثريت  ت يافته و تصميماترسمي



  سركارخانم سينا: رئيس جلسه

  جناب آقاي فرشاد: ناظرجلسه

   جناب آقاي رضايي: ناظرجلسه

  جناب آقاي بزرگي: جلسه يمنش

  

��������� 
��� �������� ������������� � ����� �                          

 ���� �������� �� �� �� ���������!"���  ����� �#�$� � %���& � '  

  11 از 5 صفحه

 

 

آگهي هاي دعـوت بايـد در سـايت    . روز خواهد بود 28روز و حداكثر  14حداقل  انتشار آگهي دعوت و تشكيل مجامع فاصله بين تاريخ: 3تبصره 

  .انجمن و در روزنامه كثير االنتشار كه بوسيله مجمع عمومي عادي انتخاب خواهد شد ، درج شود

  انواع مجامع  ––––) 14ماده

  : ي بر دو نوعند   مجامع عموم

  و يا عادي بطور فوق العاده  ديي عا  مجمع عموم -1

  ي فوق العاده  مجمع عموم -2

  ديي عا  دوره تشكيل مجمع عموم  -) 15ماده 

به  عادي ي  تشكيل مجمع عموم. يگردد   تشكيل م)  ي  ي شمس  ترجيحاً در سه ماهه اول سال هجر( انجمن يك نوبت در سال  ديي عا  مجمع عموم

  .طور فوق العاده به هر تعداد كه الزم باشد بالمانع است 

  وظايف مجمع عمومي –––– )16ماده 

  :و يا عادي به طور فوق العاده به شرح زير است عادي ي   وظايف مجمع عموم

  ،استماع گزارش هيئت مديره درباره عملكرد سال گذشته-1

 ،و تصويب آن ها ريي سال گذشته و بودجه سال جا  استماع گزارش خزانه دار پيرامون عملكرد مال -2
  ،مديره در مورد مبلغ وروديه و حق عضويت ساالنه اعضاءتصويب پيشنهاد هيئت  -3

  ، استماع گزارش بازرس -4

  انجمن ، ي ساالنه   تصويب ترازنامه و گزارش مال -5

  ،اريسال ج رايي هيئت مديره ب  ي و اخذ تصميم در مورد پيشنهاد ها  ي انجمن و بررس  تعيين خط مش -6

  ،يئت مديره و بازرس اصلي و بازرس  علي البدل ي البدل ه  ي و عل  انتخاب اعضاء اصل -7

  ،انتخاب روزنامه كثير االنتشار -8

  ، بررسي و تصويب آئين نامه شرايط عضويت اعضا  -9

   .بررسي و تصويب آئين نامه هاي اجرايي مورد نياز -10

  دوره هيئت مديره  ايانقض ––––) 17ماده 

 .بنمايد 15ي وفق ماده   ي عاد  مي مجمع عمو  ي هيئت مديره اقدام به برگزار  ي اعضا  دوره جارروز قبل از اتمام  20هيئت مديره موظف است حداقل 

اتـاق  توسـط   ،ي مسئوليت خواهد بود و در صورت عدم دعوت به مجمـع   ي دارا  در هر صورت تا زمان تشكيل هيئت مديره جديد ، هيئت مديره قبل

  ي اقدام نمايد   تشكيل مجمع عمومنسبت به  ي تواند  مبازرگاني و صنايع و معادن ايران 

  ي بطور فوق العاده   تشكيل مجمع عموم -)18ماده 

مجمع عمومي بطور فوق العاده در مواقع ضروري به دعوت هيئت مديره يا بازرس يا درخواست نصف بعالوه يك از اعضاء انجمن با رعايـت مـاده   

  .اساسنامه تشكيل مي گردد 13

  توسط اعضاعمومي فوق العاده رسميت  مجمع  -)19ماده 

سـه   حداقل مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل دوسوم اعضاء انجمن و يا نمايندگان قانوني آنان رسميت پيدا مي كند و تصميمات مجمع با

  .چهارم آراء افراد حاضر درجلسه تصويب مي شود

  توسط بازرس عمومي عادي به صورت فوق العاده  تشخيص ضرورت تشكيل مجمع ––––) 20ماده



  سركارخانم سينا: رئيس جلسه

  جناب آقاي فرشاد: ناظرجلسه

   جناب آقاي رضايي: ناظرجلسه

  جناب آقاي بزرگي: جلسه يمنش

  

��������� 
��� �������� ������������� � ����� �                          

 ���� �������� �� �� �� ���������!"���  ����� �#�$� � %���& � '  

  11 از 6 صفحه

 

 

با تشخيص ضرورت تشكيل مجمع عمومي عادي بصورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به هيئت مديره اعـالم و هيئـت مـديره مكلـف اسـت      

ت بعمل آورد و در صورت براي تشكيل مجمع عمومي دعو 13روز از تاريخ وصول درخواست بازرس ، از اعضاء انجمن وفق ماده  15حداكثر ظرف 

  .اقدام نمايد 13با رعايت ماده  "استنكاف ، بازرس مي تواند راسا

  دعوت اعضاء به تشكيل مجمع عمومي به طور فوق العاده -)21ماده 

 عمـومي  مجمع به طور فوق العاده و يا عادي ي بر تشكيل مجمع عمومي  نجمن مبني اصلي  ا  ي حداقل نصف به عالوه يك اعضا  با درخواست كتب

 15ي اعضاء را جهـت تشـكيل مجمـع طبـق مـاده        ي كتب  از تاريخ دريافت تقاضا نجمن بايد حداكثر ظرف مدت يك ماهفوق العاده ، هيئت مديره ا

ي فـوق العـاده را از بـازرس بخواهنـد و بـازرس        ي توانند دعوت مجمع عموم  دعوت نمايد ، در صورت استنكاف هيئت مديره درخواست كنندگان م

و چنانچه بازرس نيز امتناع نمايد ، درخواست كنندگان مستقيماً نسبت  از اعضاء دعوت نمايد 15روز طبق ماده  15مكلف است حداكثر ظرف مدت 

  .ينمايد   با رعايت كليه تشريفات مندرج در اساسنامه اقدام م فوق العاده ي  ي تشكيل مجمع عموم  به دعوت از اعضاء برا

  عدم رسميت يافتن هريك از جلسات مجمع عمومي -) 22ماده 

از نظـر   13روز ، جلسه بعدي بـا رعايـت مـاده     20ك از جلسات مجمع عمومي بعلت حد نصاب ، حداكثر ظرف درصورت عدم رسميت يافتن هر ي

  .درج آگهي در روزنامه و دعوت از اعضاء اقدام و جلسه دوم مجمع با هر تعداد رسميت خواهد داشت

  ي فوق العاده  وظايف و اختيارات مجمع عموم -)23ماده 

  انجمنتغيير و اصالح اساسنامه  -1

  انتخاب جمعي يا انفرادي هيات مديره و يا بازرسان -2

  ي هيئت مديره و يا بازرسان  ي يا جمع  عزل انفراد -3

  انحالل انجمن و انتخاب اعضاء هيئت تصفيه   -4

  مديره هيئت  -) 24ماده

بازرگـاني و  اتاق  معتبر اعضا صاحب كارت عضويتنفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل از هفت انجمن بوسيله هيئت مديره اي مركب از  -1

از بين اعضـا اصـلي و   و  كه بوسيله مجمع عمومي عادي و يا عادي بطور فوق العاده 25و ماده  9و داشتن ساير شروط ماده صنايع و معادن ايران 

  . يا نمايندگان قانوني آنان براي مدت سه سال انتخاب مي شوند ، اداره خواهد شد 

  :طبقه بندي آزمايشگاه به هفت گروه به شرح زير مي باشد - 1تبصره

 و كشاورزيغذايي  -1

 "خودرو  و نيرو محركه "و "مكانيك و فلزشناسي" -2

 "بسته بندي و سلولزي"و  "نساجي وچرم" -3

 شيميايي و پليمر -4

 ساختماني ومعدنيمصالح  -5

 رايانه و مهندسي پزشكي برق، الكترونيك ،  -6

 وكاليبراسيوناندازه شناسي  -7

  .اعضا فقط مي توانند در هر رشته به يك نفرراي دهند -2تبصره 

در صورتي كه برخي از رشته ها داوطلب براي عضويت در هيات مديره نداشته باشد ، كانديـدي كـه داراي بيشـترين راي در مجمـع      -3 تبصره

   . است، به عنوان هيات مديره انتخاب خواهد شد 

   .كليه مسئوليت ها همچنان به عهده اعضاي هيئت مديره قبلي خواهد بودمديره تا انتخاب هيئت مديره جديد،اختتام دوره ماموريت هيئت بعداز -1
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  . انتخاب هر يك از اعضاي هيئت مديره قبلي براي دوره هاي بعدي بال مانع است  -2

  شرايط عضويت در هيئت مديره   - ) 25ماده 

  .متقاضي عضويت در هيئت مديره بايستي از اعضا اصلي انجمن باشد  – 1

  :ا بايستي داراي شرايط ذيل باشدعضو معرفي شده از طرف شركت ه – تبصره

 دارا بودن تابعيت ايراني  )
  متدين به يكي از اديان رسمي  كشور     -

 تجربه  سال    5ط با دامنه فعاليت و بداراي تحصيالت حداقل ليسانس مرت     -
 داراي حد اقل سي سال سن  )
 مدير عامل يا عضو هيئت مديره  )
 دارابودن معرفي نامه كتبي از شركت متبوع )

  هيئت مديرهمتقاضي ودرخواست كتبي عضويت در  رزومه ––––)  26ماده  

بازرگاني و  روز قبل از تشكيل مجمع در خواست كتبي خود را همراه با مدارك مورد نياز به اتاق15داوطلب عضويت در هيئت مديره موظف است   

  .صنايع و معادن ايران  و انجمن تسليم نمايد

توسـط هيئـت موسـس و پـس از آن      بررسي واجد شرايط بودن داوطلبان عضويت در هيئت مديره قبل از تشكيل اولين مجمـع عـادي   ––––تبصره 

روز از دريافـت در   5هيئت مديره موظف است واجد شرايط نشناختن داوطلب را ظـرف مـدت   . بوسيله هيئت مديره هاي منتخب صورت مي گيرد 

ذيرد و نظر اتاق خواست به اطالع او برساند و در صورت تسليم اعتراض توسط عضو ياد شده تا مدت يك هفته به اتاق ، بررسي الزم صورت مي پ

  . الزم االجرا مي باشد بازرگاني و صنايع و معادن ايران 

  خروج عضو از هيئت مديره  ––––)  27ماده 

  .  يا اخراج از انجمن  ، عضو مزبور از هيئت مديره خارج مي شود  در صورت استعفا از عضويت ،  انحالل شركت ذيربط و

  خروج نماينده  عضو از شركت متبوع  -)   28ماده 

چنانچه نماينده اشخاص حقوقي عضو پس از انتخاب در اركان انجمن بهر دليلي از شركت متبوع خود خارج گردد ، پس از اعالم شـركت بخـودي   

بر مقررات ، انتخابات به عمل خواهـد  خود از سمتي كه در انجمن دارد معزول و عضويت  نامبرده به عضو علي البدل تفويض و در صورت نياز ، برا

  . آمد 

  عدم رسميت هيئت مديره  ––––)  29ماده 

  . در صورت استعفا و يا فوت و يا عزل  نصف به اضافه يك اعضاي هيئت مديره انتخابات هيئت مديره تجديد خواهد شد 

  تعيين سمت اعضا هيئت مديره ––––)  30ماده 

، هيـات مـديره    ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخاب آنها تشكيل مي شود از بـين خـود رئـيس    هيئت مديره در اولين جلسه اي كه حد اكثر

  . انجمن را انتخاب خواهند نمود هيات مديره   ، خزانه دار و منشيهيات مديره  نايب  رئيس 

  مدت تصدي اعضا هيئت مديره  -) 31ماده 

متصديان هر يك از سمت ها توسط هيئـت  . آنها در هيئت مديره نخواهد بود  مدت تصدي هر يك از اعضاي هيئت مديره بيش از مدت عضويت

  .مديره قابل عزل و يا انتخاب مجدد مي باشد 

  زمان تشكيل جلسه هيئت مديره  -)  32ماده 
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ت مديره  و يا دبيـر  هيايا نايب  رئيس هيات مديره   هيئت مديره در مقاطعي كه مشخص مي نمايد و يا در مواقع ضروري به دعوت كتبي رئيس  

   .نامه معين شده تشكيل خواهد شد كز اصلي انجمن يا در محل ديگري كه در دعوتجلسات هيئت مديره در مر. هد داد تشكيل جلسه خواانجمن 

  نقش عضو علي البدل  ––––)  33ماده 

در صورت استعفا و يا عزل هر يك از اعضا هيئت مديره عضو علي البدل كـه در انتخابـات راي بيشـتري داشـته اسـت ، بـراي باقيمانـده دوره ؤ         

  . در صورتيكه اعضا علي البدل داراي  آ را مساوي باشند انتخاب در هيئت مديره به قيد قرعه به عمل خواهد آمد . جانشين عضو اصلي خواهد شد 

  . غيبت غير موجه در سه جلسه متوالي موجب عزل از عضويت در هيئت مديره خواهد بود  – 1صره تب

  . اعضا هيئت مديره مي باشد  اكثريتتشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت ، با  – 2تبصره 

  رسميت جلسات هيئت مديره ––––)  34ماده 

  . ميت پيدا مي كند جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاي داراي حق راي رس 

  اداره جلسه هيئت مديره ––––)  35ماده 

در صورت غيبت رئيس و نايب  رئـيس ،  . اداره جلسات هيئت مديره با رئيس هيات مديره  و در صورت غيبت او با نايب رئيس هيات مديره  است 

  . ساير اعضاي هيئت مديره يك نفر از اعضا حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظائف رئيس را در ارتباط با جلسه انجام دهد 

  تبار مصوبات اع ––––)  36ماده 

  . مصوبات هيئت مديره با راي اكثريت نصف باضافه يك حاضرين در جلسه معتبر خواهد بود  

  ثبت مذاكرات   ––––)  37ماده 

  . صورت مذاكرات و تصميمات هيئت مديره در دفتر ثبت و به امضاي حاضرين مي رسد  

  شركت اعضا علي البدل و بازرس - )   38ماده 

  . هيات مديره  و بازرس در جلسات هيئت مديره بالمانع است ولي حق راي نخواهند داشت شركت اعضا علي البدل 

  دبير كل انجمن  -)   39ماده 

  . عنوان دبير كل انجمن انتخاب نمايد  هيئت مديره مي تواند از بين خود يا خارج  ، يك نفر شخص حقيقي را بصورت موظف به 

  . از اختيارات خود را به دبير كل انجمن تفويض نمايد مديره مي تواند تمام يا قسمتي هيئت  -1تبصره 

  . در صورتيكه دبير كل عضو هيئت مديره باشد دوره دبيري او از مدت عضويت در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود  – 2تبصره 

  . ات هيئت مديره را بدون حق راي دارد در صورتيكه دبير كل عضو هيئت مديره نباشد ، حق شركت در جلس – 3تبصره 

  تاسيس دبيرخانه  و مسئول اداره آن  ––––) 40ماده 

ي اسناد و اوراق انجمن تهيـه آمـار و     ي و ضبط و حفظ و نگهدار  ي انجمن اعم از ثبت مكاتبات و تحرير و تكثير آن ، طبقه بند  انجام امور ادار ايبر

ي اعضـاء و ثبـت     ي مرتبط با فعاليت انجمن ، تشكيل پرونده برا  ي قوانين و آيين نامه ها و بخشنامه ها  وراطالعات مورد نياز و حفاظت آن ، جمع آ

ي ها و ارسال دعوت نامه ، اخذ درخواست متقاضيان عضويت در هيئت مـديره و بـازرس     ي مربوط به انتشار آگه  عضويت آنها ، انجام تشريفات ادار

ي، تنظـيم    ي تشكيل مجامع عموم  ي ورود به مجامع ، فراهم آوردن امكانات الزم برا  ي عضو برا  ي نمايندگان شركت ها  اي نامه ه  انجمن ، اخذ معرف

ي و حفظ اموال و اثاثيه انجمن و   ي استخدام كاركنان مورد نياز ، كنترل كيفيت عملكرد و حضور و غياب كاركنان ، نگهدار  ي الزم برا  پرسشنامه ها

ي   ي مصوبات در انجمن و هر اقـدام   ي در دست اجرا و مسائل داخل انجمن ، اجرا  ي در مورد كارها  سرويس به موقع آن، تهيه گزارشات ادار تعمير و

  .يگردد  ي دبير كل تاسيس م  ي تحت سرپرست  ي باشد دبيرخانه ا  ي اداره امور انجمن ضرور  كه عرفاً برا
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  .شنهاد دبير كل و تصويب هيئت مديره مي باشداستخدام  كاركنان به پي - تبصره

  ارات و حدود مسئوليت هيئت مديره وظايف و اختي -) 41ماده 

ي جهت اداره امور انجمن برخوردار است وظايف و اختيارات هيئت مديره به شـرح    ي انجمن است و از كليه اختيارات قانون  هيئت مديره نماينده قانون

  :يباشد   ذيل م

ي مجاز و واريز كليه وجوهات انجمن و پرداخـت هزينـه هـا از ايـن حسـاب و در صـورت لـزوم          ي به نام انجمن در بانك ها  حساب جارافتتاح -1

  .تحصيل وام از بانك ها و موسسات اعتباري و شركت ها و اشخاص 

  .ي  ي خود به مجمع عموم  مليات و اقدامات مالي طبق اختيارات و ارائه گزارش ساالنه ع  ي و تعهدات مال  ي و پول  انجام عمليات مال -2

  عقد هر گونه قرارداد و تبديل و تغيير آن راجع به خريد و فروش اجاره و تملك اموال -3

  ي در جذب و جلب منفعت   منقول و غير منقول به نام حساب انجمن بدون قصد و انگيزه تجار

  .نه دار است ي آن با خزا  ي انجمن كه سرپرست  اداره امور مال.-4

  .دريافت مطالبات انجمن و پرداخت ديون آن  -5

استخدام و عزل و نصب دبير كل و كاركنان انجمن و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و ساير پرداخت ها ، ترفيع و تنبيه و تعيين سـاير شـرايط    -6

  .استخدام مطابق قوانين موضوعه كشور

ي از حـق تجديـد نظـر در      ي با داشتن تمام اختيارات مراجعه به محاكم و پرداختن بـه امـر دادرسـ     و كيفر ي  ي حقوق  اقامه استرداد هر گونه دعو -7

  .ي  ي كشور ، مصالحه ، تعيين وكيل ، سازش، استفاده از حقوق و تكاليف مربوط به داور  دادگاه ها ي استان و ديوان عال

ي ايـران بـه انجمـن      ي اسالم  ي جمهور  ي مقامات دولت  ي آن از سو  قوانين و مقررات موضوعه اجراي كه در چارچوب   اقدام به هر نوع امر از امور -8

  .يگردد   واگذار م

  .ي انجمن و پيشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد   ي برا  ي كه طبق موازين قانون  انجام امور -9

 ، شوراها ، هيات ها ، كميسيون ها و ديگر مراجع مرتبط با موضوع فعاليت انجمن و مشاركت فعال در آنها   به كميته هان و اعزام نماينده تعيي -10

  ي مربوطه  بارعايت شرايط مندرج در آيين نامه ها

  .اختيارات تفويضيي اداره بهتر امور انجمن در چارچوب اساسنامه و   ي برا  ي داخل  آيين نامه ها تهيه ، تدوين و تصويب  -11

  .ي وفني در صورت رجوع به انجمن   ي و حقوق  ي، بيمه ، مسائل قرارداد  ي و ماليات  ي، مال  ي، مديريت  ي اعضاء در امور اجراي  راهنماي - 12

  .ي تصويب از طريق مجامع عمومي   تدوين پيش نويس بودجه انجمن برا -13

ي سـال گذشـته     ي و ارائه آن به بازرس و نيز تنظيم ترازنامه و حساب عملكرد هـا   ي سال مال  از انقضاي و ديون انجمن پس   تهيه صورت داراي -14

  .جهت ارائه به مجمع عمومي

ي از اهداف و مقررات اساسنامه انجمن را از عضويت در انجمن اخراج نمايد و علت اخراج عضو را بـا ارائـه     ي تواند عضو متخط  هيئت مديره م -15

  .ي است   تصميم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اين خصوص قطع. آن به اتاق گزارش كند  داليل

  .ي سطح دانش اعضاء  ي كيف  ي ارتقا   ي با دعوت از صاحبنظران برا  ي و صنف  ي تخصص  ي همايشها  برگزار -16

  .نجمن و ارسال آن به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ي ساالنه و دوره اي در صورت نياز از عملكرد ا  تهيه گزارش ها -17

  پيگيري كليه اهداف انجمن  -18

  خزانه دار   - )42ماده 

ي هـا و پرداخـت هـا را      ي انجمن را تنظيم ، وصـول   ي انجمن بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورت جلسات مال  خزانه دار مسئول اداره امور مال

ي انجمـن ، بـا     ي دفـاتر و اسـناد مـال     ي بر بررس  و حفاظت نمايد و يا درخواست بازرس مبن ه به آن را ثبت و ضبط و نكهداريمربوطكنترل و اسناد 

  .اطالع رئيس هيئت مديره در محل دبيرخانه اسناد مذكور را در اختيار بازرس قرار دهد 
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  حق امضا ––––) 43ماده 

هفت نفر اعضـاي هيـأت   از  رئيس هيئت مديره و خزانه دار و درغياب آن ها دونفر متفق تعهد آور با امضايي و   ارك مالاسناد و مد چك ها و كليه

رئيس انجمن  يا نايب رئيس و يا  مضايي با ا  و معمول در ضمن اوراق عادي و مكاتبات اداري. با مهر انجمن معتبر خواهد بود انجمن همراه مديره

  .معتبر خواهد بوداه با مهر انجمن دبير كل همر

  بازرس  -)44ماده 

  .اساسنامه است 9ماده شرايط انتخاب بازرس با رعايت  -1

ي مـدت يـك سـال انتخـاب و       ي بـرا   ي عاد  توسط مجمع عموم انجمني البدل از ميان اعضا اصلي   ي و يك نفر بازرس عل  يك نفر بازرس اصل -2

  .انتخاب مجددآن ها بالمانع است 

  .ي البدل انجام خواهد داد   ي، وظيفه او را بازرس عل  اساسنامه از بازرس اصل 25و  9ت ، استعفاء يا سلب شرايط مندرج در ماده در صورت فو -3

  وظايف بازرس -  )45ماده 

ي و   مع عمـوم انظارت بر كليه اقدامات و عمليات هيئت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه و تطبيق آن بـا مفـاد اساسـنامه ، مصـوبات مجـ      -1

يباشد و در صورت مشاهده تخلف از طريق دبيرخانه مراتب را به هيئت مديره اطالع و رفع آن را درخواست   ي كشور از وظايف بازرس م  قوانين جار

  .نمايد ي  م

ي   لـزوم كليـه اسـناد و اوراق مـال    ي ساالنه و همچنـين در صـورت     ي تسليم به مجمع عموم  بازرس ، ترازنامه تهيه شده توسط هيئت مديره برا -2

  .ي بگذارد  ي قرار داده و موظف است نظر خود را به صورت مكتوب در اختيار مجمع عموم  انجمن را مورد بررس

  . ي گزارش مكتوب خود را جهت اطالع اعضا تهيه و ارائه خواهد نمود  ي عاد  روز قبل از تشكيل مجمع عموم 10بازرس حداقل  -3

  .ي و فوق العاده نظارت نمايد  ي عاد  ي مجامع عموم  ظف است در كليه امور مربوط به دعوت و برگزاربازرس مو -4

  .تحويل دهدو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران  بازرس موظف است يك نسخه از گزارشات خود را به دبيرخانه انجمن  -5

  كميته ها و مشاوران - )46ماده 

ي انجمن   ي حقيق  ي عضو و اعضا  ي متشكل از نمايندگان شركت ها  ي مطلوب وظايف خود بايستي كميته هاي  اهداف و ايفا انجمن به منظور پيشبرد

ي آن و طرز انتخاب آنان و وظايف كميته هـا     نوع فعاليت هر كميته و تعداد اعضا. تشكيل دهدو كارشناسان ، متخصصين و صاحب نظران بيرون 

  .يگردد  ي خواهد بود كه توسط هيئت مديره تهيه و تصويب م  براساس آيين نامه ا

  

  فصل پنجم

  منابع مالي

  وروديه  -) 47ماده 

ي انجمن و تسليم قبض آن بـه دبيرخانـه     ي داوطلب عضويت در انجمن موظف به پرداخت مبلغي به عنوان  وروديه به حساب جار  اشخاص حقوق 

  . وروديه به ميزان مبلغ مصوب مجمع عمومي بوده و فقط يك بار دريافت مي گردد . يباشند  م

  حق عضويت ساالنه  ––––) 48ماده 

. ي انجمن واريز و قبض رسيد آنرا تحويل دبيرخانه نمايد  يه ، موظف است مبلغ حق عضويت  ساالنه خود را به حساب جارهر عضو عالوه بر ورود 

  . حق عضويت  ساالنه به ميزان مبلغ مصوب مجمع عمومي بوده و هر سال  يك بار دريافت مي گردد 

  هدايا  ––––) 49ماده 
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قبول وصيت و كمكهـاي نقـدي و غيـر نقـدي      ،وقف ،از كمك هاي مالي ،  هدايا ،عطاياانجمن  مي تواند با رعايت مقررات مالي و اداري انجمن 

  . برخوردار گردد  و ساير فعاليت هاي ناشي از اهداف انجمن  اعضا يا حمايت كنندگان

  فصل ششم

  انحالل و تصفيه

  انحالل  ––––)  50ماده

  .جب تصميم مجمع عمومي فوق العاده يا بر طبق راي نهايي و قطعي محاكم قضايي منحل مي شودانجمن  به مو

  هيئت تصفيه  ––––) 51ماده

چنانچه انحالل انجمن  از سوي مجمع عمومي فوق العاده باشد مجمع هيات تصفيه اي را متشكل از سه نفر از نمايندگان اعضاي حقوقي انتخاب 

چنانچه انحالل انجمن  از سوي محاكم .مديره انجمن  قبل از انحالل در مقام اعضاي هيات تصفيه بال مانع است انتخاب اعضاي هيات.مي نمايد

  .قضايي اعالم شود محكمه هيات تصفيه را تعيين خواهد نمود

  تحويل اسناد  ––––) 52ماده

ميباشند تمامي اوراق ،اسناد،دفاتر،اموال و اثاثيه انجمن را پس از اعالم انحالل انجمن  و تعيين اعضاي هيات تصفيه ،مديران سابق انجمن مكلف 

  .با تنظيم صورتجلسه تحويل نمايند

  وظيفه هيئت تصفيه  ––––) 53ماده

وضعيت بدهي ها و دارايي ها را روشن و پس از تسويه ،كليه امـوال منقـول و   بازرگاني و صنايع و معادن ايران هيات تصفيه با نظارت نماينده اتاق 

  .قرار خواهد گرفت بازرگاني و صنايع و معادن ايرانول باقيمانده در اختيار اتاق غير منق

  هيئت تصفيه مرجع قانوني ––––) 54ماده

الح وظايف و تكاليف و اختيارات هيات تصفيه در رابطه با اموال موجود ،مطالبات و ديون انجمن و به طور كلي امر تصفيه طبق مقررات اليحه اصـ 

  .و مفاد اساسنامه خواهد بود 24/12/1347تجارت مصوب قسمتي از قانون 

  

  فصل هفتم

  موارد متفرقه

  حكميت  ––––) 55ماده 

در اين صورت هيئت مديره از بين خـود و سـاير   . انجمن مي تواند در امور تخصصي خود اقدام به پذيرش امر حكميت يا داوري و يا سازش نمايد 

نمايندگان شركت هاي عضو و يا اشخاص حقيقي عضو يا اشخاص واجد شرايط را تعيين و پس از جلب موافقت ، آنها را مامور رسـيدگي و اعـالم   

  . يد نظر نما

  تفسير اساسنامه  ––––) 56ماده 

االتبـاع   در صورتيكه اساسنامه نياز به تفسير داشته باشد ، اين امر توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صورت مي پذيرد و نظـر اتـاق الزم  

  . است 

  مواد اساسنامه  ––––) 57ماده 

  .رسيده است  موسسين انجمن به تصويب مجمع عمومي 26/10/91يخ در تار تبصره 19ماده و   57 ،فصل  7 ،اين اساسنامه در يك مقدمه 

  


