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 همكاري ها آزمايشگاه اساسنامه انجمن

 ........استان  آزمون و كاليبراسيون
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 يبسمه تعال

 ........استان  ونيبراسيآزمون و كال همكار هاي آزمايشگاهاساسنامه انجمن 

مشكالت و نظارت بر فعاليت و عملكرد  ر رفع موانع و، همراهي دكيفيت ، ارتقايافزايي ايجاد هم ،دهيسامان به منظور: مقدمه
قانون  5ماده ) ك(و به استناد بند  ISO/IEC 17025استاندارد  بر اساس اي گواهينامهداريا تاييد صالحيت شده استاني و ي ها آزمايشگاه

 هاي آزمايشگاهاستاني انجمن  " 1390قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار  5و ماده  ايراناتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي 
 .شود ، مطابق با مفاد ذيل تشكيل مي"همكار آزمون و كاليبراسيون

 اتيكل: فصل اول
 ، مدتتي، حوزه فعاليت، مركز اصلي، تابعتيهو

 تيهو - 1 ماده

 علمـي،  د و بصـورت نباشـ يم ماليمستقل و استقالل  يت حقوقيداراي شخص ........استان  ونيبراسيهاي همكار آزمون و كالشگاهيانجمن آزما
 .دينمايت ميفعال، ياسيسريو غ يرانتفاعي، غيصنف تخصصي،

ناميده  "سازمان" از اين پس به اختصارها ملي استاندارد ايران، مركز ملي تاييد صالحيت ايران، ادارات كل استاندارد استانسازمان 
 .شوند مي

معادن و  ،صنايع ثبت شده در اتاق بازرگاني، ،30568به شماره ثبت  هاي همكار آزمون و كاليبراسيونانجمن آزمايشگاه: 1 تبصره
 .شودناميده مي "انجمن ملي"از اين پس به اختصار  كشاورزي ايران

  .شود ناميده مي "استاني انجمن"به اختصار  از اين پس، ........استان هاي همكار آزمون و كاليبراسيون آزمايشگاه انجمن: 2 تبصره
 ختصاراز اين پس به اكند،  فعاليت ميهمكار آزمون و كاليبراسيون مورد تاييد سازمان  آزمايشگاهشخصيت حقوقي كه به عنوان : 3 تبصره

 .شودناميده مي "يشگاهآزما"
 يورزاشكمعادن و  ،صنايع اتاق بازرگاني،و  "رانياتاق ا"به اختصار از اين پس  معادن و كشاورزي ايران ،صنايع اتاق بازرگاني،:  5 تبصره

 .شود يم دهينام "استاناتاق  "به اختصار از اين پس  استان هر

 استاني ت انجمنيموضوع فعال - 2 ماده

 ،و كيفـي  فنـي  عملكـرد  بـر  نظارت ،ييد صالحيتشناسايي و تأمين نيازها، مشاركت در تأ ،يسامانده هدايت،: موضوع فعاليت عبارت است از
  ارائـه  كـه هـا  آزمايشگاه، توزيع نمونه و نظارت بر انجام آن و ساير امور مرتبط با ارتقاي سطح دانش فني، و نظارت بر اجراي آن تعرفه تعيين

 .دنباش مي "ونيبراسيكالو  آزمون" دهنده خدمات
 .ذكر گرديده است "و اختيارات اهداف و وظايف"در فصل دوم  موضوع فعاليت انجمنجزئيات شرح 
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 تيتابع - 3 ماده

 .است يرانيا استاني ت انجمنيتابع

 اقامتگاه - 4 ماده

 .باشددر مركز استان مي استاني اقامتگاه قانوني انجمن

از اختيارات هيئت مديره است و تغييرات آن كتباً بايد به اطالع اتاق استان و معاونت  استاني تعيين محل دفتر مركزي انجمن: تبصره
 .برسدو انجمن ملي هاي اتاق ايران تشكل

 :تيحوزه فعال - 5 ماده

 .است استان محدوده جغرافيايي استاني ت انجمنيحوزه فعال

 :مدت - 6 ماده

 .باشدميمحدود نااز زمان تاسيس  استاني ت انجمنيمدت زمان فعال

 استاني انجمن و اختيارات و وظايف اهداف: فصل دوم

 استانيانجمن  فيو وظا اهداف - 7 ماده

فعاليـت، تعليـق و ابطـال پروانـه      افـزايش دامنـه   و تمديـد هـاي جديـد،   آزمايشگاهدر صدور مجوز  سازمانو مشاركت با همكاري  - 1
 در استانها آزمايشگاه

 هاالزم جهت تأييد صالحيت آزمايشگاه و مجوزهاي اخذ استانداردها - 2

 در استان هاييد صالحيت آزمايشگاهتأ به منظورو مميزي مميزي پيش - 3

 .رسيده است ملي انجمنكه به تصويب  نامه داخلياساس شيوهبراستان  يهاشگاهيعملكرد آزمانظارت بر  - 4
 يشگاهيآزماخدمات ن تعرفه ييتع و شنهاد، محاسبهيدر ارائه پ ملي و انجمن سازمانبا  يهمكار - 5
 هاي مصوب سازمانتعرفه رعايت نظارت بردر  ملي و انجمن سازمانهمكاري با  - 6

 هاشگاهيت آزمايد صالحيأيابطال پروانه ت و قيتعل تدوين و اجراي مصوبات تشويقي، تنبيهي،در  ملي و انجمن سازمانهمكاري با  - 7

 و كشوري يبرتر و نمونه استان يهاشگاهيانتخاب آزمادر  ملي و انجمن سازمانهمكاري با  - 8

 در استان هاشگاهيات واصله از آزمايشكابه اعتراضات و  يدگيو رس يدر بررس ملي و انجمن سازمانبا  يهمكار - 9
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 در استان هاشگاهيآزما و ارزيابي عملكرد زييمم ين مقررات مربوط به چگونگيتدو در راستاي ملي و انجمن سازمانبا  يهمكار -10

 ملي يا انجمن حه توسط سازمانومطرات و تخلفات يبه شكا يدگيرسدر  اعضاءهمكاري با  -11

 نهادهاساير  و، سازمان ، مشترياناستاني انجمن ياعضاان يم حل اختالفو  يداور -12

 .ربطيالح و ذذيصدر مراجع ها آن مشروع منافعاز  طرفانهو بي يدفاع قانوندر  اعضاءهمكاري با -13
 برداريو نمونهون يبراسيكال، آزمون يهافنآوري در روش ين دستاوردهايآخر يو معرف ساييشنادر  اعضاءهمكاري با  -14

 .الملليو بين استاني تخصصيهاي نمايشگاه ،هاهمايشبرگزاري -15
  اعضاءبه  يالمللنيو ب يملتخصصي  يهاشگاهينما ،هاشيدر هما شركت معرفي جهت وهمكاري در شناسايي  -16
 الملليعضويت در مجامع ملي و بين -17

هـاي تفـاهم جهـت    ادداشـت يه يو همكاري در ته يالمللنيو ب ي  هاي ملونيسيكم ها ودر اجالس جهت حضور اعضاءهمكاري با   -18
 .اعضاءد براي يكسب بازارهاي جد

 .الملليبين و يمل ي  د نظر استانداردهايو تجدجهت تدوين  اعضاءو  ملي و انجمن نسازماهمكاري با  -19
حيت ملـي و  نظام هاي تاييد صالدر  يو تخصص يفن هايدر كميتهو حضور ل يتشكدر  اعضاءو  ملي و انجمن سازمانهمكاري با  -20
 هاالمللي آزمايشگاهبين
گـذاري   و صـحه  )Proficiency testing( هاي آزمون كفايت تخصصـي جراي پروژهدر ا اعضاءو  ملي و انجمن سازمانهمكاري با  -21

 جديد آزمون و كاليبراسيونهاي آزمون روش

، ارتقـا  يتوسعه، بازسـاز و تسهيالت بانكي براي ن اعتبارات يجهت تام يو مراكز دولت يموسسات اعتبار ها وبانك يجلب همكار  -22
 .اعضاءاز يه در گردش مورد نيسرما و يفيك

  ملي و همكاري با انجمن يو خبر يتخصص يهاات، بولتنيه كتب، نشريته -23
 استانيهاي شگاهيبالفعل و بالقوه آزما يهايآمد از توانمندروز يبانك اطالعات جاديا -24
 ح استاندر سطاستاني انجمن  يمعرفتعامل و  -25

 هاهاي كيفيت در امور آزمايشگاهسازي سيستممشاوره در پياده -26

 ها ها و تشكلتعامل، همكاري و مشاركت در انجام كليه امور مرتبط با موضوع اساسنامه با ساير نهادها، سازمان -27

 هاي انجمن استانيهاي تخصصي در راستاي فعاليتتشكيل كميته -28

 هيئتهاي داخلي انجمن كه به تصويب گيري از طريق تدوين شيوه نامهي آن و نحوه تصميماعضاهاي تخصصي، وظايف كميته :تبصره
 .آيدرسيده باشد، به اجرا در مي ملي مديره انجمن
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 اعضاء، شرايط مالي و عضويت: فصل سوم

 :تيعضو - 8 ماده

 :انواع عضويت به شرح زير است

 . شود، گفته مياندتأييد صالحيت شده) ونيبراسيآزمون و كال( يشگاهينه ارائه خدمات آزمايدر زمكه  ي  حقوق اشخاصبه : يعضو اصل – 1
منتظـر  كـه   )وكاليبراسـيون آزمـون  ( آزمايشـگاهي  در زمينه فعاليت خـدمات  تيد صالحييتأ يمتقاض حقوقياشخاص به : وابستهعضو  – 2

 .شودگفته ميهاي شعب عضو اصلي مديران آزمايشگاهبه و يا  باشندميييد صالحيت دريافت گواهينامه تأ
، افرادي كه موجب ارتقاي سطح علمي و يـا در پيشـبرد اهـداف و    كنندهتاييد صالحيتهاي به نمايندگان سازمان، سازمان :عضو افتخاري -3
 .شودباشند، گفته ميموثر ميي استانظايف انجمن و

 .يدآدر مياستاني مديره به عضويت انجمن  هيئتبا تشخيص ، عضو افتخاري بدون رعايت شرايط عضويت - 1تبصره
 .ديب خواهد رسيبه تصوتهيه و مديره  هيئتتوسط ، اعضاءساير ي افتخاري و اعضاپذيرش  يداخل نامهشيوه -2 تبصره
 .باشدي ميأبدون حق ر بالمانع و يدر مجامع عمومو افتخاري ي وابسته اعضاحضور  -3تبصره
 .باشندمصوب در مجمع مي هق عضويت و وروديمنوط به پرداخت ح اعضاءعضويت كليه  -4 تبصره
 .باشندمعاف مي و وروديه خاري از پرداخت حق عضويتي افتاعضا -5 تبصره
 .آينددراستاني نوان عضو اصلي به عضويت انجمن توانند به عمي 9شرط رعايت ماده  بهها هاي آزمايشگاهشعب و نمايندگي -6 تبصره

 تيط عضويشرا - 9 ماده

  يرانيت ايتابع – 1
ي اعضابراي ( سراسر كشور هاي استان صنايع، معادن و كشاورزي ،هاي بازرگانياتاقاز  و يا كارت بازرگاني تيدارا بودن كارت معتبر عضو-2

 )وابستهو  اصلي
 با اخذ تعهدنامهاستاني  مقررات انجمن قبول-3
 تعيين شده توسط مجمع ت ساالنهيه و حق عضويپرداخت ورود-4
 دارا بودن مجوز معتبر آزمايشگاه از سازمان-5

 وظيفه و تقيد - 10 ماده

همكـاري و مشـاركت   هاي مصوب هيئت مـديره و مقيـد بـه    نامهكليه اعضاء انجمن استاني موظف به رعايت مفاد اساسنامه و مقررات و آئين

 .باشندفعال جهت دستيابي به اهداف انجمن استاني مي
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 شرايط تعليق عضويت اعضاء - 11 ماده

 ي اصلياعضابراي شگاه يت آزمايصالح دييابطال پروانه تأ -1

 تيحق عضوبه موقع عدم پرداخت  -2
 هاي الزام آور در شرايط عضويتعدم رعايت هر يك از بند -3

ت بعد از شش ماه به صوراستاني  ها در انجمنت آنيعضو، نديت خودداري نماياز پرداخت حق عضو اعضاءك از يچنانچه هر  -1 تبصره
 .گرددتعليق و بعد از يك سال باطل مي

 عضو پذيرفته شده ملزم به. مديره مي باشد هيئتتصويب به ، منوط عضوي كه عضويت وي ابطال شده است پذيرش مجدد -2 تبصره
 . باشدميدوره ابطال  در و حق عضويت هپرداخت ورودي

مبلغ . آينددر مياستاني به عضويت انجمن  و كسب شرايط ديگر مجدداًي تعليق شده بعد از پرداخت حق عضويت خود اعضا -3 تبصره
 .باشدمي انقضاي اعتبار عضويت ، به مدت يك سال و از زمانبابت حق عضويتپرداخت شده 

ابطال عضويت در هيئت مديره بررسي و در صورت لزوم از نظر كارشناسان مربوطه استفاده نموده اعمال تشويق، تنبيه، تعليق و  -4 تبصره
 .رسندو به تصويب مي

 استاني اركان انجمن: فصل چهارم

 :عبارتند ازاستاني اركان انجمن  - 12 ماده

 يمجمع عموم - 1

 رهيئت مديه – 2

 بازرس - 3

 :يمجمع عموم - 13 ماده

 .باشدمي ءاعضا يندگان رسميو متشكل از نما يريگميتصم ن مرجعيترباال ي  مجمع عموم

و  يل جـلسه مجــمع عمـوم  يحداقل پانزده روز قبل از تشكمنتخب انجمن و االنتشار ريد كثيدر جرا يبا درج آگه يل مجمع عموميتشك -1

ا يـ ر يـ ا دبيـ ره يئت مديه ياعضااز  يكي يبا امضا ياضـمناً دعوتنامه جداگانه. رديپذيمجمع صـورت م يا اعالم روز ساعت و محـل برگزارب

 .گردديارسال م يكيا پست الكترونيا فاكس و يق پست ياز طر ءاعضا يبازرس برا

 آزمايشـگاه ار يـ نده تام االختيك نـفر را كـتباً به عنوان نماي يشركت در جلسات مجمع عموم يانجمن برا يعضو اصل ياشـخاص حـقوق -2

 .عضو باشد آزمايشگاهبايست مديرعامل و يا عضو هيئت مديره شخص معرفي شده مي .ندينمايم ي  معرف

 .داشته باشدمع ادر مجتواند بيش از يك حق راي نميعضو، هر نماينده  -1 تبصره
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آراء حاضرين كند و مصوبات آن با اكثريت  با شركت اكثريت مطلق اعضاء اصلي رسميت پيدا مي) العادهعادي و فوق(جلسه مجمع عمومي -3

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

 .باشدبه صورت كتبي و مخفي مياستاني اخذ راي در مجامع عمومي انجمن  -4

بـا  رسميت جلسه را اعالم و بالفاصله جهت انتخاب يك رئيس، منشي و دو ناظر براي مجمـع   استان با شروع مجمع در ابتدا نماينده اتاق -5

سـپس هيئـت رئيسـه انتخـابي اداره جلسـه مجمـع را بـه عهـده         . شوند انتخاب ميبه عنوان هيئت رئيسه ز ميان اعضاي داوطلب اخذ راي ا

 .گيرد مي

موظف به ثبـت   ين منشيهمچن. رسانديسه ميئت رئيبه امضاء ه ياصورت جلسه ين در جلسه مجمع را طيحاضر يدر ابتدا اسام يمنش -6

 .باشديمجمع ممات يو ضبط مذاكرات و تصم

 .باشديء الزم االتباع ماعضاه يكل يبرااستاني ع در چارچوب اساسنامه انجمن مصوبات مجم -7

نظر خواهـد  اظهـار  ياست و بـدون حـق را   يبه عنوان ناظر ضرور) العادهفوقو  عادي(يه جلسات مجمع عمومينده اتاق در كليحضور نما -8

 .دنمو

 .ديارسال نماو انجمن ملي  استاناتاق  بهرا ) العادهو فوق يعاد( يه مصوبات مجامع عمومياز كل ي  موظف است رونوشتاستاني انجمن – 9

 يعاد يله مجمع عمومير االنتشار كه بوسيو در روزنامه كث استاني و ملي ت انجمنيق ساياز طر يعاد يجلسات مجمع عموم -2تبصره
ت يبا اكثر يعاد يمات مجمع عموميتصم. ابدي يت ميرسم اعضاءك يشود و با حضور حداقل نصف به عالوه  يانتخاب خواهد شد اعالم م

 .ن نافذ و معتبر خواهد بوديآراء حاضر
رعايت تشريفات با روز با  20بار دوم در فاصله حداقل  ،اورديبار اول حد نصاب الزم را بدست ندر  يعاد يچنانچه مجمع عموم -3تبصره

 .ن نافذ و معتبر خواهد بوديآراء حاضر نصف به عالوه يكمات آن با يافته و تصميت يرسم اعضاءك يك سوم به عالوه ياقل حضور حد
رعايت روز با  20اورد بار سوم در فاصله حداقل يحد نصاب الزم را بدست ن زيبار دوم ن يبرا يعاد يچنانچه مجمع عموم -4 تبصره

 .ن نافذ و معتبر خواهد بوديآراء حاضرنصف به عالوه يك مات آن با يت دارد و تصميرسم اعضاءحضور هر تعداد از تشريفات با 
د در يدعوت با يهايآگه. روز خواهد بود 28روز و حداكثر  14حداقل  ل مجامعيدعوت و تشك يخ انتشار آگهين تاريفاصله ب -5 تبصره

 .، درج شودانتخاب خواهد شد يعاد يله مجمع عموميار كه بوسراالنتشيدر روزنامه كثانجمن ملي و و استاني ت انجمن يسا

 عمومي مجمع فيوظا - 14 ماده

 :ر استيبه طور فوق العاده به شرح ز يا عاديو  يعاد يمجمع عموم فيوظا
 عزل و انتخاب اعضاي هيئت مديره -1
 ره درباره عملكرد سال گذشته،يئت مدياستماع گزارش ه-2
 ها،ب آنيو تصو يسال گذشته و بودجه سال جار يعملكرد مالرامون يدار پ استماع گزارش خزانه -3
 ء،اعضات ساالنه يه و حق عضويره در مورد مبلغ وروديئت مديشنهاد هيب پيتصو -4
 ،استماع گزارش بازرس -5
 ، استاني ساالنه انجمن يب ترازنامه و گزارش ماليتصو -6
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 ،يسال جار يره برايئت مديه يشنهادهايمورد پم در يو اخذ تصم يو بررساستاني انجمن  ين خط مشييتع -7
 ،البدليعل و بازرس يره و بازرس اصليئت مديالبدل ه يو عل ياصل اعضاءانتخاب  -8
 االنتشار،ريانتخاب روزنامه كث -9

 ، اعضاءت يط عضوينامه شرانيب آئيو تصو يبررس -10
 ازيمورد ن يياجرا يهانامهنيب آئيو تصو يبررس -11

 .رسيده باشد ملي نامه قبالً بايد به تاييد هيئت مديره انجمنتصويب هرگونه آيين: تبصره

 ره يئت مديدوره ه انقضاي - 15 ماده

 13وفق مـاده   يعاد يمجمع عموم يره اقدام به برگزاريئت مديه ياعضا يروز قبل از اتمام دوره جار 20ل ره موظف است حداقيمد ئتيه
ت خواهد بود و در صورت عدم دعوت بـه مجمـع،   يمسئول يدارا يره قبليئت مدي، هديره جديئت مديل هيدر هر صورت تا زمان تشك. ديبنما

 .دياقدام نما يل مجمع عموميتواند نسبت به تشكي  م استان و كشاورزي ع و معادنيصنا ،يبازرگان اتاقتوسط 

 بطور فوق العاده  يل مجمع عموميتشك - 16 ماده

بـا  اسـتاني  انجمـن   اعضـاء ك از يا درخواست نصف بعالوه يا بازرس يره يئت مديبه دعوت ه يضرورالعاده در مواقع بطور فوق يعموم مجمع
 .گردديل مياساسنامه تشك 13ت ماده يرعا

 اعضاءالعاده توسط فوق يت مجمع عموميرسم - 17 ماده

مات مجمـع بـا   يكند و تصـم  يم دايت پيآنان رسماستاني اعضاي انجمن  يندگان قانونيفوق العاده با حضور حداقل دوسوم نما يعموم مجمع
 .شود يب ميجلسه تصو حداقل سه چهارم آراء افراد حاضر در

 توسط بازرس به صورت فوق العاده يعاد عمومي مجمع ليتشك ضرورت صيتشخ - 18 ماده

اسـت  ره مكلـف  يئت مديره اعالم و هيئت مديبصورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به ه يعاد يل مجمع عموميص ضرورت تشكيتشخ با
دعوت بعمـل آورد   يل مجمع عموميتشك يبرا 13وفق ماده استاني انجمن  اعضاءخ وصول درخواست بازرس، از يروز از تار 15حداكثر ظرف 

 .دياقدام نما 13ت ماده يبا رعا راساً اندتو ي، بازرس مهيئت مديرهو در صورت استنكاف 

 العادهبه طور فوق يل مجمع عموميء به تشكاعضادعوت  - 19 ماده

ا مجمع يبه طور فوق العاده و  يعاد يل مجمع عموميبر تشك يمبن استاني انجمن ياصل اعضاءك يحداقل نصف به عالوه  يدرخواست كتب با
ل يرا جهـت تشـك   اعضـاء  يكتبـ  يافـت تقاضـا  يخ دريك ماه از تاريد حداكثر ظرف مدت يبااستاني ره انجمن يئت مدي، هفوق العاده يعموم
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فـوق العـاده را از    يع عمـوم توانند دعـوت مجمـ  ي  كنندگان مره درخواستيئت مدي، در صورت استنكاف هدينمادعوت  13مجمع طبق ماده 
، ديـ ز امتنـاع نما يـ د و چنانچـه بـازرس ن  يدعوت نما اعضاءاز  13روز طبق ماده  15بازرس بخواهند و بازرس مكلف است حداكثر ظرف مدت 

ج در اساسـنامه  فات منـدر يه تشريت كليفوق العاده با رعا يمل مجمع عمويتشك يبرا ضاءاع زماً نسبت به دعوت ايدرخواست كنندگان مستق
 .دنينماياقدام م

 يك از جلسات مجمع عموميافتن هريت يعدم رسم - 20 ماده

از  13ت مـاده  يـ بـا رعا  ي، جلسه بعـد روز 20بعلت حد نصاب، حداكثر ظرف  يك از جلسات مجمع عموميافتن هر يت يعدم رسم درصورت
 .ت خواهد داشتيء اقدام و جلسه دوم مجمع با هر تعداد رسماعضادر روزنامه و دعوت از  ينظر درج آگه

 فوق العاده يارات مجمع عموميف و اختيوظا - 21 ماده

 استاني ر و اصالح اساسنامه انجمنييتغ -1

 .رسيده باشد ملي ئت مديره انجمنبايد به تاييد هياستاني هر گونه تغيير و اصالح اساسنامه انجمن : تبصره
 ه يئت تصفيء هاعضاو انتخاب استاني انحالل انجمن  -2

 ساير موارد -3

 : رهيئت مديه - 22 ماده

ت اتـاق و داشـتن   يا عضـو يصاحب كارت  اعضاءالبدل از  يو دو نفر عضو عل يمركب از پنج نفر عضو اصل يارهيئت مديله هيانجمن بوس -1

مدت  يآنان برا يندگان قانونيا نمايو  ياصل اعضاءن يالعاده از ببطور فوق يعادا يو  يعاد يله مجمع عموميكه بوس 9ر شروط ماده يسا

 .، اداره خواهد شدشونديسه سال انتخاب م

 .ي در جلسات هيئت مديره بالمانع استأحضور يك نفر از اداره كل استاندارد استان بدون حق ر:  تبصره
درصد به عالوه يك رأي از آراي مجمع عمـومي انجمـن اسـتاني     50منوط به كسب عضويت در هيئت مديره در بيش از دو دوره متوالي  -2

 .باشدمي

 .هاي غيرمتوالي به هر تعداد بالمانع استعضويت در هيئت مديره در دوره-3

 .باشدفعاليت در هيئت مديره انجمن استاني افتخاري است و شامل حق حضور نمي -2تبصره
كننده و اعضاي وابسته و افتخاري، مشاوران و يا اعضايي كه حسب مورد به عنوان تاييدكننده و يا گواهيهاي نمايندگان سازمان -3 تبصره

 . شركت نمايدرأي توانند بدون حق شوند، ميمهمان به جلسه هيئت مديره دعوت مي
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 :رهيئت مديت در هيط عضويشرا - 23 ماده

 .باشد استاني انجمن ياصل اعضاءاز  يستيره بايئت مديت در هيعضو يمتقاض – 1

 :ل باشديط ذيشرا يدارا يستيبا ها آزمايشگاهشده از طرف  يعضو معرف: تبصره
 يرانيت ايدارا بودن تابع  

 كشور يان رسمياز اد يكين به يمتد 

 كاري مرتبط سال تجربه 5سانس و يالت حداقل ليتحص يدارا 

  آزمايشگاهره يئت مديه در يتا عضوي آزمايشگاه ر عامليمددارا بودن سمت 

  آزمايشگاهداشتن معرفي نامه رسمي از 

 نداشتن سوء پيشينه كيفري 

 ت مديرهعضويت در هيئ - 24 ماده

و  سـوابق كـاري و تحصـيلي   همـراه  به خود را  يخواست كتبل مجمع دريروز قبل از تشك 10ره موظف است يئت مديت در هيداوطلب عضو

 .ديم نمايتسلاستاني و انجمن  به اتاق 23ماده  حشربه  ساير مدارك

ئت يتوسط ه ين مجمع عاديل اوليقبل از تشك) 23مطابق ماده (ره يئت مديت در هيط بودن داوطلبان عضويواجد شرا يبررس: تبصره
ط نشناختن داوطلب را ظرف يره موظف است واجد شرايئت مديه. رديگيمنتخب صورت م يها رهيئت مديله هيموسس و پس از آن بوس

الزم  ي، بررساستان اتاق روز در 5اد شده تا يم اعتراض توسط عضو يخواست به اطالع او برساند و در صورت تسلافت دريروز از در 4مدت 
 .باشديرد و نظر اتاق الزم االجرا ميپذ يصورت م

 ره يئت مديخروج عضو از ه - 25 ماده

 .شوديره خارج ميئت مديمزبور از ه، عضو استاني ا اخراج از انجمني ربط ويذ آزمايشگاه، انحالل تيدر صورت استعفا از عضو

 متبوع آزمايشگاهنده عضو از يخروج نما - 26 ماده

متبـوع خـود خـارج گـردد ، پـس از       آزمايشگاهاز  يليهر دله باستاني عضو پس از انتخاب در اركان انجمن  ينده اشخاص حقوقيچنانچه نما

 .گردد ميض يالبدل تفو يعل به عضوو سمت كه در انجمن دارد معزول  يخود از سمت يخوده ب، آزمايشگاهاعالم 

 .شوند البدل جايگزين مي ي علياعضا، انظباطيخصي و يا اعمال مقررات شمديره به درخواست  هيئتي اعضادرخصوص خروج  -1تبصره 

 يكيمنصوب و عضو علي البدل به سمت  مديره هيئت، به رياست مديره هيئت س، نايب رييمديره هيئتدر صورت خروج رييس  -2 تبصره

 .گيري نموديأمديره ر هيئتها مي توان مجددا در  در خصوص بقيه سمت. شود منصوب مياستاني ي انجمن اعضااز 
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 رهيئت مديت هيعدم رسم - 27 ماده

 .د خواهد شديره تجديئت مديانتخابات ه ،رهيئت مديه ياعضاك ينصف به اضافه  ا عزليفوت و ، در صورت استعفا

 رهيئت مديه اعضاءن سمت ييتع - 28 ماده

، سيرئ بينا، سين خود رئيشود از بيل ميها تشكشدن انتخاب آن يك هفته بعد از قطعياكثر ظرف كه حد يان جلسهيره در اوليئت مديه

 .را انتخاب خواهند نموداستاني انجمن  يخزانه دار و منش

 رهيئت مديه اعضاء يمدت تصد - 29 ماده

هـا توسـط   ك از سـمت يـ ان هر يمتصد. ره نخواهد بوديئت مديدر ه هات آنيش از مدت عضويره بيئت مديه ياعضاك از يهر  يمدت تصد

 .باشديا انتخاب مجدد ميره قابل عزل و يئت مديه

 رهيئت مديل جلسه هيزمان تشك - 30 ماده

جلسات . ل جلسه خواهد داديس تشكيرئب يا نايس يرئ يبه دعوت كتب يا در مواقع ضروريد و ينمايكه مشخص م يره در مقاطعيئت مديه

 . ل خواهد شدين شده تشكينامه معكه در دعوت يگريا در محل دياستاني انجمن  يكز اصلره در مريئت مديه

 البدل  ينقش عضو عل - 31 ماده

مانـده دوره  يباق ي، بـرا داشـته اسـت   يشـتر يب يأالبدل كه در انتخابات ر يره عضو عليئت مديه اعضاءك از يا عزل هر يدر صورت استعفا و  

 . خواهد شد ين عضو اصليجانش

 . ره خواهد بوديئت مديت در هيموجب عزل از عضو يا شش جلسه متناوب ير موجه در سه جلسه متواليبت غيغ: 1 تبصره
 .باشديره ميئت مديه اعضاءدو سوم  يأاقل با ربت، حدير موجه بودن غيا غيص موجه يتشخ: 2 تبصره

 رهيئت مديت جلسات هيرسم - 32 ماده

 .كنديدا ميت پيرسم ،يأحق ر يدارا ياعضانصف به عالوه يك ره با حضور يمد هيئتجلسات  
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 رهيئت مدياداره جلسه ه - 33 ماده

در صـورت غيبـت رئـيس و نايـب     . اسـت هيئت مـديره  و در صورت غيبت او با نايب رئيس  هيئت مديرهاداره جلسات هيئت مديره با رئيس 

 .نمايند تا وظايف رئيس را در ارتباط با جلسه انجام دهدتعيين ميرئيس، ساير اعضاي هيئت مديره يك نفر از اعضاء حاضر در جلسه را 

 اعتبار مصوبات  - 34 ماده

 .اضافه يك حاضرين در جلسه معتبر خواهد بوده ي اكثريت نصف بأمصوبات هيئت مديره با ر 

 ثبت مذاكرات - 35 ماده

ن يحاضر يثبت و به امضاكه به اين منظور در نظر گرفته شده است،  فرم و يا سيستمي/  ره در دفتريئت مديمات هيصورت مذاكرات و تصم

 .رسد يم

 البدل و بازرسيعل اعضاءشركت  - 36 ماده

 .نخواهند داشت يأحق ر يره بالمانع است وليئت مديالبدل و بازرس در جلسات هيعل اعضاءشركت 

 ر انجمنيدب - 37 ماده

 .ديانتخاب نمااستاني ر انجمن يعنوان دب را بصورت موظف بهخارج از اعضاي هيئت مديره  يقيك نفر شخص حقيبايست ميره يئت مديه

 . تواند قسمتي از اختيارات خود را به دبير انجمن تفويض نمايدهيئت مديره مي: 1 تبصره
 . ي داردأدبير، حق شركت در جلسات هيئت مديره را بدون حق ر: 2 تبصره

 ه آن تاسيس دبيرخانه و مسئول ادار - 38 ماده

اسـتاني  اسناد و اوراق انجمـن   ضبط و حفظ و نگهداري و يبند، طبقهر آنير و تكثيانجمن اعم از ثبت مكاتبات و تحر اداريانجام امور  يبرا

ل ي، تشـك اسـتاني  ت انجمـن يـ مـرتبط بـا فعال   يهـا  ها و بخشنامهن نامهيين و آيقوان يآور از و حفاظت آن، جمعيه آمار و اطالعات مورد نيته

ان ي، اخـذ درخواسـت متقاضـ   نامـه هـا و ارسـال دعـوت   يمربوط به انتشار آگه يفات اداري، انجام تشرهات آنيء و ثبت عضواعضا يپرونده برا

ورود بـه مجـامع، فـراهم آوردن امكانـات      يعضو براهاي آزمايشگاهندگان ينما يهانامهيره و بازرس انجمن، اخذ معرفيئت مديت در هيعضو

اب يـ ت عملكـرد و حضـور و غ  يـ في، كنتـرل ك ازياستخدام كاركنان مورد ن يالزم برا يهام پرسشنامهي، تنظيل مجامع عموميتشك يالزم برا

در دست اجـرا   يدر مورد كارها يه گزارشات اداريس به موقع آن، تهير و سرويو تعماستاني ه انجمن يو حفظ اموال و اثاث ي، نگهداركاركنان
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-رخانهيباشد دب يضروراستاني اداره امور انجمن  يكه عرفاً برا يمو هر اقدااستاني مصوبات در انجمن  ياجرا ،استاني و مسائل داخل انجمن

 .گردديس مير تاسيدب يتحت سرپرست يا

 :وظايف و اختيارات و حدود مسئوليت هيئت مديره - 39 ماده

برخوردار است وظايف و اختيارات استاني اره امور انجمن است و از كليه اختيارات قانوني جهت اداستاني هيئت مديره نماينده قانوني انجمن 

 :باشدهيئت مديره به شرح ذيل مي

هـا از ايـن حسـاب و    و پرداخت هزينهاستاني هاي مجاز و واريز كليه وجوهات انجمن  در بانكاستاني افتتاح حساب جاري به نام انجمن  -1

 . ها و اشخاصشركتها و موسسات اعتباري و  در صورت لزوم تحصيل وام از بانك

 .انجام عمليات مالي و پولي و تعهدات مالي طبق اختيارات و ارائه گزارش ساالنه عمليات و اقدامات مالي خود به مجمع عمومي  -2

ني اسـتا رمنقول به نام حسـاب انجمـن   يمنقول و غ د و فروش اجاره و تملك اموالير آن راجع به خرييل و تغيعقد هرگونه قرارداد و تبد -3 

 در جذب و جلب منفعت يزه تجاريبدون قصد و انگ

 .دار استآن با خزانه يكه سرپرستاستاني انجمن  ياداره امور مال -4

 ون آنيو پرداخت داستاني افت مطالبات انجمن يدر -5

ن يـي ه و تعيـ ع و تنبيـ ترفر پرداخـت هـا ،   ين شغل و حقوق و دستمزد و ساييو تعاستاني ر و كاركنان انجمن ياستخدام و عزل و نصب دب -6

 .ن موضوعه كشوريط استخدام مطابق قوانير شرايسا

د نظـر  يـ از حق تجد يه محاكم و پرداختن به امر دادرسارات مراجعه بيبا داشتن تمام اخت يفريو ك يحقوق ياقامه استرداد هر گونه دعو -7

 .يط به داورف مربويستفاده از حقوق و تكال، سازش، الين وكيي، تعكشور، مصالحه يوان عالياستان و د يهادر دادگاه

ران بـه  يـ ا ياسـالم  يجمهـور  يمقامات دولتـ  يآن از سو ين و مقررات موضوعه اجرايكه در چارچوب قوان ياقدام به هر نوع امر از امور -8

 .گردد ي  انجمن واگذار م

 .اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشدشرفت مقاصد و يو پاستاني انجمن  يبرا ين قانونيكه طبق مواز يانجام امور -9

 يهـا ن نامـه ييط مندرج در آيت شرايبارعا يو فن ي، بازرگانياقتصاد يهاو مشاركت فعال يهمكار يهاتهينده به كمين و اعزام نماييتع -10

 مربوطه

 .يضيارات تفويدر چارچوب اساسنامه و اختاستاني اداره بهتر امور انجمن  يبرا يداخل ينامه هانييآ ب مقررات ين و تصويه، تدويته -11

 .استانيراهنمايي اعضاء در امور اجرايي، مديريتي، مالي و مالياتي، بيمه، مسائل قراردادي و حقوقي در صورت رجوع به انجمن  - 12

 .مربوطهبراي تصويب از طريق مجامع استاني تدوين پيش نويس بودجه انجمن  -13

پس از انقضاي سال مالي و ارائه آن به بازرس و نيز تنظيم ترازنامـه و حسـاب عملكـرد هـاي     استاني تهيه صورت دارايي و ديون انجمن  -14

 .سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومي
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اخـراج نمايـد و علـت    اسـتاني  جمن را از عضويت در اناستاني تواند عضو متخطي از اهداف و مقررات اساسنامه انجمن هيئت مديره مي -15

 .تصميم اتاق در اين خصوص قطعي است. اتاق گزارش كند انجمن ملي و اخراج عضو را با ارائه داليل آن به

 .نظران براي ارتقاي كيفي سطح دانش اعضاء هاي تخصصي و صنفي با دعوت از صاحب برگزاري همايش -16

 .و انجمن ملي و ارسال آن به اتاقاستاني ت نياز از عملكرد انجمن اي در صورهاي ساالنه و دورهتهيه گزارش -17

 .استاني پيگيري كليه اهداف انجمن -18

 خزانه دار - 40 ماده

ها و يم، وصوليرا تنظاستاني انجمن  يدفاتر و اسناد و صورت جلسات مالبوده و موظف است استاني انجمن  ي  دار مسئول اداره امور مالخزانه

دفـاتر و   يبـر بررسـ   يدرخواست بـازرس مبنـ  به ا يد و يو حفاظت نما يرهداگكنترل و اسناد مربوطه به آن را ثبت و ضبط و نها را پرداخت

 .ار بازرس قرار دهديرخانه اسناد مذكور را در اختيره در محل دبيئت مديس هي، با اطالع رئاستاني منانجاسناد مالي 

 حق امضا - 41 ماده

معتبـر  اسـتاني  دار بـا مهـر انجمـن    س و خزانهيب رئي، ناس انجمنيمتفق دو نفر از سه نفر رئ يآور با امضاو تعهد يه اسناد و مدارك ماليكل

ر همـراه بـا مهـر انجمـن     يـ ا دبيس و يب رئيا ناياستاني س انجمن يرئ يبا امضا يو معمول يو مكاتبات ادار يراق عاددر ضمن او. خواهد بود

 .معتبر خواهد بوداستاني 

 بازرس - 42 ماده

 .اساسنامه است 23ماده   تيط انتخاب بازرس با رعايشرا -1

ك سال انتخاب و انتخاب يمدت  يبرا يعاد يتوسط مجمع عموم ياصل اعضاءان يالبدل از م يك نفر بازرس عليو  يك نفر بازرس اصلي -2

 .ها بالمانع استآن مجدد

البـدل انجـام    يرس علـ فـه او را بـاز  ي، وظياساسنامه از بازرس اصل 25ماده  و  23ماده  ط مندرج در يا سلب شراي، استعفاء در صورت فوت -3

 .خواهد داد
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 ف بازرسيوظا - 43 ماده

 عمـومي و ، مصوبات مجمـع  ق آن با مفاد اساسنامهين اساسنامه و تطبيره در حدود مقررات ايئت مديات هيه اقدامات و عملينظارت بر كل -1

ره اطالع و رفع آن را درخواسـت  يمدئت يرخانه مراتب را به هيق دبيباشد و در صورت مشاهده تخلف از طر يف بازرس ميكشور از وظا يجار

 .دينما ي  م

ه اسـناد و اوراق مـالي   ين در صورت لزوم كليساالنه و همچن يم به مجمع عموميتسل يره برايئت مديه شده توسط هي، ترازنامه تهبازرس -2

 .بگذارد يومار مجمع عميقرار داده و موظف است نظر خود را به صورت مكتوب در اخت يرا مورد بررس استاني نجمنا

 . ه و ارائه خواهد نموديته اعضاءگزارش مكتوب خود را جهت اطالع  ي  عاد يل مجمع عموميروز قبل از تشك 10بازرس حداقل  -3

 .ديو فوق العاده نظارت نما يعاد يمجامع عموم يه امور مربوط به دعوت و برگزاريبازرس موظف است در كل -4

 .ل دهديتحواستاني رخانه انجمن يگزارشات خود را به دبك نسخه از يبازرس موظف است  -4

 ها و مشاوران كميته - 44 ماده

 ياعضـا عضو و  يندگان شركت هايمتشكل از نما يته هاييكم يستيف خود بايمطلوب وظا يفايشبرد اهداف و ايبه منظور پاستاني انجمن 

 يان نامـه يـي ها براساس آتهيف كميآن و طرز انتخاب آنان و وظا ياعضاته و تعداد يت هر كمينوع فعال. ل دهديتشكاستاني انجمن  يقيحق

 .گردد يب ميه و تصويره تهيئت مديخواهد بود كه توسط ه

 يمنابع مال: فصل پنجم

 هيورود - 45 ماده

م يو تسـل اسـتاني  انجمـن   يه به حسـاب جـار  يبه عنوان ورود يموظف به پرداخت مبلغاستاني ت در انجمن يداوطلب عضو ياشخاص حقوق 

 .گردد يافت ميبار دركيبوده و فقط  يزان مبلغ مصوب مجمع عموميه به ميورود. باشند يرخانه ميآن به دب قبض

 ت ساالنه يحق عضو - 46 ماده

ل يـ د آنـرا تحو يز و قـبض رسـ  يـ واراسـتاني  انجمن  يت ساالنه خود را به حساب جاري، موظف است مبلغ حق عضوهيهر عضو عالوه بر ورود 

 .گردد يافت ميك بار دري بوده و هر سال يزان مبلغ مصوب مجمع عموميساالنه به م تيحق عضو. ديرخانه نمايدب

 .برسد ملي انجمن هيئت مديرهبه تصويب  وروديه و حق عضويت بايد حداقل: تبصره
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 ا يهدا - 47 ماده

و  ينقـد  يهـا  ت و كمكيقبول وص ،وقف ،ايعطا ،ايهدا، يمال يها از كمكملي انجمن  يو ادار يت مقررات ماليتواند با رعايماستاني  انجمن

 . ت كنندگان برخوردار گردديا حماي اعضاء يرنقديغ

 خدمات - 48 ماده

 .تامين مالي نمايدتواند از محل ارائه خدمات، مياستاني انجمن 

 ها و وظايف انجمن استاني در قبال انجمن ملي تعهدات، مسئوليت: فصل ششم

 تعهدات حقوقي - 49 ماده

دارد، موارد را رسـما بـه   در اساسنامه انجمن استاني خود را و اصالح د و موظف است، در صورتي كه پيشنهاد تغيير هانجمن استاني متع -1

هاي استاني ديگـر تشـخيص داد،    انجمن ملي پس از بررسي در صورتي كه موارد را قابل تعميم به همه انجمن. انجمن ملي ارسال نمايد

هـاي   مـوارد انجمـن  در هيئت مديره انجمـن ملـي   ها از استانموارد  دريافتنمايد و پس از  م ميهاي استاني اعال موارد را به همه انجمن

، ضمن رعايـت تشـريفات قـانوني    سه ماهظرف مدت اعالم تا هاي استاني  كليه انجمنبه اتاق اعالم و پس از تاييد به و  بررسيرا استاني 

 .نسبت به تصويب تغييرات اساسنامه اقدام نمايندو العاده  قنسبت به برگزاري مجمع عمومي عادي يا عادي به صورت فو

در صورت عدم تصويب پيشنهادات انجمن اسـتاني در خصـوص تغييـر در اساسـنامه، تغييراتـي در اساسـنامه اسـتاني صـورت         : تبصره

 .گيرد نمي

هاي صادره خود را به اطالع انجمـن ملـي    غيههاي اجرائي، مقررات و ابال ها، روش نامه د و موظف است، كه كليه آئينهانجمن استاني متع -2

هـاي كلـي يـا     وجود تطابق يا مغـايرت يـا همـاهنگي آنهـا را بـا اهـداف و سياسـت        دو هفتهانجمن ملي موظف است طي مدت . برساند

در خصوص اعمـال يـا   بررسي نمايد و نظر خود را  هاي استاني يا انجمن ملي انجمنهاي  هاي اجرائي، مقررات و ابالغيه ها، روش نامه آئين

 .االجرا است هاي استاني الزم نظر انجمن ملي در اين خصوص براي انجمن. عدم اعمال آنها اعالم نمايد

اي كه از طرف انجمـن ملـي    هايي يا تغييرات اساسنامه هاي اجرائي، مقررات و ابالغيه ها، روش نامه هاي استاني موظفند، كليه آئين انجمن -3

 .، را مورد اجرا قرار دهندشوند ابالغ يا صادر مي
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 تعهدات مالي - 50 ماده

هاي زماني كه  طبق روش و دوره را حق وروديه و حق عضويت اعضادرآمدهاي ناشي از از % 30ستاني متعهد و موظفند، هاي ا انجمن -1

 .شود، به انجمن ملي پرداخت نمايند توسط انجمن ملي به آنها اعالم مي

هاي زماني كه توسط انجمن ملي به آنها  از ساير همه درآمدهاي خود را طبق روش و دوره% 20ستاني متعهد و موظفند، هاي ا انجمن -2

 .شود، به انجمن ملي پرداخت نمايند اعالم مي

 .شود نمي 47ماده  اين موارد شامل هدايا، موضوع : تبصره

 هيانحالل و تصف: هفتمفصل 

 انحالل  - 51 ماده

 .شود يمنحل م ييمحاكم قضا يو قطع يينها يأا بر طبق ريفوق العاده  يم مجمع عموميبه موجب تصماستاني  انجمن

 ه يئت تصفيه - 52 ماده

 ياعضـا نـدگان  يرا متشـكل از سـه نفـر از نما    يا هيتصف هيئتفوق العاده باشد مجمع  يمجمع عموم ياز سواستاني  چنانچه انحالل انجمن

چنانچـه  .المـانع اسـت  ه بيتصـف  هيئـت  ياعضـا قبل از انحالل در مقـام  استاني  ره انجمنيمد هيئت ياعضاانتخاب  .دينما يانتخاب م يحقوق

 .ن خواهد نمودييه را تعيتصف هيئتاعالم شود محكمه  ييمحاكم قضا ياز سواستاني  انحالل انجمن

 د ل اسنايتحو - 53 ماده

ــالم انحــالل انجمــن  ــس از اع ــيو تعاســتاني  پ ــت ياعضــان ي ــد ه،يتصــف هيئ ــابق انجمــن يم ــاســتاني ران س ــف م ــام يمكل  يباشــند تم

 .ندينماانجمن ملي ل يم صورتجلسه تحويرا با تنظاستاني ه انجمن ياوراق،اسناد،دفاتر،اموال و اثاث

 ه يئت تصفيفه هيوظ - 54 ماده

ار يمانده در اختيرمنقول باقيه اموال منقول و غيه،كليها را روشن و پس از تسو ييها و دارا يبدهت ينده اتاق وضعيه با نظارت نمايتصف هيئت

 .قرار خواهد گرفت انجمن ملي
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 هيئت تصفيه يمرجع قانون - 55 ماده

طبق مقـررات  ه يامر تصف يو به طور كلاستاني ون انجمن يمطالبات و د ،ه در رابطه با اموال موجوديتصف هيئتارات يف و اختيف و تكاليوظا

 .و مفاد اساسنامه خواهد بود 24/12/1347از قانون تجارت مصوب  يحه اصالح قسمتيال

 موارد متفرقه: هشتمفصل 

 حكميت - 56 ماده

در اين صورت هيئت مديره از بـين خـود و سـاير    . تواند در امور تخصصي خود اقدام به پذيرش امر حكميت يا داوري نمايدمياستاني انجمن 

اشخاص واجـد شـرايط را تعيـين و پـس از جلـب موافقـت، آنهـا را مـامور         ساير عضو و يا اشخاص حقيقي عضو يا  هاي گاهآزمايشنمايندگان 

 . رسيدگي و اعالم نظر نمايد

 تفسير اساسنامه - 57 ماده

 . الزم االتباع است ايشانپذيرد و نظر  اتاق ايران صورت مي توسطدر صورتيكه اساسنامه نياز به تفسير داشته باشد، اين امر 

 الزامات - 58 ماده

 .باشد االجراء ميالزماستاني اتاق ايران براي كليه اعضاء و اركان انجمن انجمن ملي و هاي ها، مصوبات و دستورالعملنامهرعايت كليه آيين

 مواد اساسنامه - 59 ماده

ده يل رسيكنندگان ذمتشكل از امضااستاني ئت موسس انجمن يب هيتبصره به تصو 38ماده و  59فصل و  8ك مقدمه و ين اساسنامه در يا

 .است
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