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 بسمه تعالي

 

 کشوری های همكارآزمون و کالیبراسیونآزمايشگاه اساسنامه انجمن
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 بسمه تعالي

 

   کشوری آزمون و کالیبراسیون همكار هایآزمايشگاه اساسنامه انجمن

و اني است  براسیونزمون و کالیآ های همكارآزمايشگاههای نظارت بر  فعالیت و عملکرد انجمندهی و به منظور سامان :مقدمه

ها دارد استاناستانت کل ا اداراهای همکار آزمون و کالیبراسیون که گواهینامه فعالیت از سازمان ملی استاندارد ایران ینیز آزمایشگاه

 عادن و کشاورزی ایران،م ،یعصنا، قانون اتاق بازرگانی ۵ک( ماده و به استناد بند ) گرفته باشندرا صالحیت ایران  تأییدملی و مرکز 

 .شود، مطابق با مفاد ذیل تشکیل میکشوری انجمن آزمایشگاه همکار آزمون و کالیبراسیون

 

 فصل اول : کلیات

 ، مدتي، حوزه فعالیتابعیت، مرکز اصلت موضوع فعالیت، ،هويت

 ( هويت1ماده 

) مصوب ران( قانون اتاق ای۵بند )ک( ماده )، در اجرای "کشوریو کالیبراسیون های همكار آزمون آزمايشگاه " انجمن

-آزمایشگاهانی است هایانجمنقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از مجموع  ۵( و ماده 1۵/9/1373و اصالحیه  1۵/12/1369

ود و شکیل میتش زی ایرانمعادن و کشاور صنایع، اتاق بازرگانی،سراسر کشور با موافقت و نظارت  و کالیبراسیون  های همکار آزمون

 ماید.نعالیت میفغیرسیاسی و غیرانتفاعی  ، علمی ،ای، تخصصیو مالی مستقل بوده و بصورت صنفی، حرفه دارای شخصیت حقوقی

 اختصلار ن پلس بله   از ایل هلا  صالحیت ایران و ادارات کلل اسلتاندارد اسلتان    تأییدملی استاندارد ایران، مرکز ملی سازمان  : 1تبصره 

   .شوندده مینامی  "سازمان"

 .یده می شودنام " کشوری انجمن "به اختصار از این پس  کشوریآزمون و کالیبراسیون همکار های آزمایشگاه انجمن  :2تبصره 

 شود.نامیده می "های استانيانجمن" از این پس اختصاراًها همکار آزمون و کالیبراسیون استانهای انجمن آزمایشگاه:  3تبصره 

 .  شودگفته می "اتاق ايران "، از این پس به اختصارمعادن و کشاورزی ایران صنایع، اق بازرگانی،ات : 4تبصره 

 .شودگفته می  "اتاق استان " معادن و کشاورزی هر استان  به اختصار صنایع،اتاق بازرگانی،  : 5تبصره 

 شود.گفته می  "هاآزمايشگاه "این پس به اختصار  سازمان از تأییدهای همکار آزمون و کالیبراسیون مورد آزمایشگاه : 6تبصره 

 

     کشوری موضوع فعالیت انجمن (2ماده 

توزیلع   و نلدی ب، رتبله  روزرسلانی آن بله  و تعیین تعرفه ،ماندهیزسا ، مشارکت،هدایت ،گذاریسیاستموضوع فعالیت عبارت است از : 

 .مطابق اساسنامهها اهداف و وظایف آنتای موضوع فعالیت، در راس هاو آزمایشگاه های استانیانجمن نظارت بر عملکردنمونه و 
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تهیله و   شلوری کانجملن   هیئت ملدیره ای که توسط طریق شیوه نامهاز ها و آزمایشگاهنحوه نظارت بر عملکرد انجمن استانی  :تبصره

 .شدانجام خواهد  گردد،مصوب می

 

 ( تابعیت  3ماده 

 ی است.تابعیت انجمن ایران   

 

   مرکزاصلي( 4ه ماد

 101شماره  ،اول طبقه ، 2پالک  ،کشاورز، خیابان نادریبلوار  ،تهران 

 

  ( حوزه فعالیت  5ماده 

 باشد.و هر کشوری که مصوب مجمع شود، می در سراسر ایران کشوریفعالیت انجمن حوزه 

دیگلر   هلای انجملن  و هاآزمایشگاه با هاو انجمن استان هاتواند برای ایجاد تعامل بین آزمایشگاهمی کشوریانجمن  تبصره:

   نسبت به ایجاد نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید. دیگر کشورها، های مرتبطتشکلنیز و کشورها 

 

 ( مدت  6ماده 

 .نامحدود است ،از تاریخ ثبت در اتاق ایران کشوری مدت زمان فعالیت انجمن

 

 کشوریانجمن  و اختیارات وظايف ،: اهداف فصل دوم

 

 عبارتند از: "کشوریانجمن  "وظايف و اختیارات  ،فاهدا -(  7ماده 

 تصویب اساسنامه انجمن استانی 1

 ی،قی، تشلو ظبلاطی ها اعم از تخصصلی، علملی، نظلارتی، اجرایلی، ان    نامهها، شیوه، دستورالعملهانامهآیین ،مقرراتتصویب  2

 هاهای استانی و آزمایشگاهتوبیخی، مالی انجمن

هلای  ختیلار انجملن  های نظارتی تدوین و نحوه نظلارت در ا نامه) شیوه هاو آزمایشگاه های استانیانجمن عملکردبر  نظارت 3

 گیرد.(استانی قرار می

 ف نظارتی  به ویژه اهداجهت تعیین میزان دستیابی به اهداف ها و آزمایشگاههای استانی ممیزی و ممیزی انجمنپیش 4

  ها.ی و توزیع نمونه و نظارت بر اجرای آنبندنامه رتبهتدوین شیوه ۵
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   .در نیل به اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه های استانیبا انجمن همکاری 6

  ی.المللی و بیندر سطوح مل و استانی کشوریی انجمن معرفتعامل و  7

 ها.های استانی و آزمایشگاهامور مرتبط با انجمن تالش برای ساماندهی  8

 ها.پیشنهاد و تعیین تعرفه آزمایشگاه پیگیری،  9

اسلتانی و   هلای املور انجملن  ها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط بلا  گیریها و تصمیمسازیمشارکت گروهی در تصمیم 10

 ها.آزمایشگاه

بکه یجلاد شل  رسلانی از طریلق ا  و اطلالع  ”کشلوری  انجملن  “های مرتبط با اهداف و وظایف ایجاد بانک اطالعاتی در زمینه 11

 .تبادل اطالعات مربوطه و ، خبریرسانی و نشر کتب، مجالت و بروشورهای تخصصیاطالع

 ." کشوری انجمن "های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت انجام فعالیت 12

 ه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان.و ارائها های استانی و آزمایشگاهانجمنحمایت از منافع مشترک  13

 ها.های استانی و آزمایشگاهانجمنمکاری و توسعه فعالیت برای های هایجاد فرصت 14

 هلای ملورد  بنلدی  های کیفی و رتبله المللی و انجام کنترلملی و بینمشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز   1۵

 .نیاز

 و تسلهیالت قابلل   اده از خدماتهای مختلف جهت استفها و سازمانها به وزارتخانههای استانی و آزمایشگاهانجمنمعرفی   16

 .ارائه

زگردهلا و  می هلای تخصصلی،  و برگلزاری هملایش  هلا  های استانی و آزمایشگاهانجمنهای آموزشی مورد نیاز برگزاری دوره 17

ناسلایی  ت حرفله ای و نیلز ش  های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقاالسمینارها و همچنین حضور در همایش

 بر.مراکز آموزشی معت

 .”کشوری انجمن “ اهداف و وظایفهای داخلی و خارجی مرتبط با برگزاری و یا حضور در نمایشگاه 18

 های خارجی.کشورازاریابی ب های تجاری وهیاتاز دعوت و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز  خصصیهای تاعزام هیئت 19

درون تشلکلی و   هلای ر از طریق هملاهنگی با یکدیگها گاههای استانی و آزمایشانجمنهای ناسالم جلوگیری از انجام رقابت 20

 نامه انضباطی.آییناعمال ضوابط  پس از آن

 .امور مرتبطکوشش برای رفع اختالفات و پذیرش حکمیت در  21

اله توسلعه  سل  ۵اجلرای قلوانین    کله در هلا  ، سازمان و اتلاق ایجاد بستر و سازوکار الزم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت 22

 ”وریکشل  انجملن  “و دیگلر قلوانین مربوطله  بله     ، قانون بهبود کسب و کلار  44های اصل انون اجرای سیاستاقتصادی، ق

 های مربوطه.زارش عملکرد به دستگاهشود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارایه گتفویض می
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یلت شلئون   اقتصلادی و رعا  به اجرای صلحیح مقلررات   هاهای استانی و آزمایشگاهانجمنکوشش برای مقید و ملزم نمودن  23

 کشور.تجاری 

با  قلبی و قاچاقت محصوالت غیر استاندارد وهای حقوقی برای جلوگیری از تولید، واردات و صادرات رسانی و پیگیریاطالع 24

 .های مسئولنهادها و سازمانهمکاری 

 .قانونی ذیربط از طریق مراجع و نهادهای  هاهای استانی و آزمایشگاهانجمنصیانت از حقوق معنوی  2۵

نی و ، انجمن استاشوریکانجمن های فنی بین ها و پروتکلنامهردادها، تفاهمای برای انعقاد قراو انجام خدمات مشاوره ارائه 26

 ها با نهادهای داخلی و خارجی.آزمایشگاه

کشلور و   یشلئون تجلار  به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت ها های استانی و آزمایشگاهانجمنتشویق و راهنمایی  27

 .از طریق گروه داوری "کشوریانجمن "مفاد اساسنامه و ضوابط 

 های همکار برتر و نمونه استانی و کشوری.همکاری با سازمان در انتخاب انجمن استانی و آزمایشگاه 28

و  تانیهلای اسل  همکاری با سازمان در راستای تلدوین مقلررات مربلوه بله چگلونگی ممیلزی و ارزیلابی عملکلرد انجملن          29

 ها در استان.آزمایشگاه

 ارائه پیشنهاد، محاسبه و تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی.  30

 .ازمانصورت مستقل و نیز با همکاری سبه های مصوبنظارت بر رعایت تعرفه 31

 همکار.ی هاصالحیت آزمایشگاه تأییدهمکاری با سازمان در اجراء مصوبات تشویقی، تنبیهی، تعلیق و ابطال پروانه  32

 ط.یصالح و ذیربذها در مراجع طرفانه از منافع مشروع آنها در دفاع قانونی و بیهمکاری با انجمن استانی و آزمایشگاه 33

-در روش علملی و تخصصلی  معرفی آخرین دستاوردهای فنلاوری،  ها در شناسایی و همکاری با انجمن استانی و آزمایشگاه 34

 برداری، آزمون و کالیبراسیون.های نمونه

 المللی.کاری با سازمان جهت تدوین و تجدید نظر استانداردهای ملی و بینهم  3۵

 تأییلد هلای  های فنی و تخصصلی در نظلام  ها در تشکیل و حضور در کمیتههمکاری با سازمان، انجمن استانی و آزمایشگاه 36

 المللی.المللی و مجامع بینصالحیت ملی و بین

و  (Proficiency testing) های آزمون کفایت تخصصیها در اجرای پروژهشگاههمکاری با سازمان و انجمن استانی و آزمای 37

 های جدید آزمون و کالیبراسیون.گذاری روشصحه

 باشد.کشوری میاهداف و وظایف انجمن  های استانی نیز جزءکلیه اهداف و وظایف انجمن تبصره:
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 : اعضافصل سوم

   اعضا ( 8ماده 

 باشند.استانی می انجمن هاینجمن کشوری منتخب از اعضای اصلی هیئت مدیرهاعضای اصلی ا: عضو اصلي 

 ک نفر و بهانتخابات( ی آزمایشگاه استانی فعال در استان مربوطه )طبق لیست تایید شده سازمان در زمان 1۵به ازای : 1 تبصره 

عضو اصلی  به عنوان وه انجمن استانی منتخب از اعضاء اصلی هیئت مدیر عال بعدی استان نیز یک نفرآزمایشگاه ف 40ازای هر 

 شوند.انجمن کشوری معرفی می

 انی نجمن استحداکثر تعداد منتخب از هر استان جهت حضور در انجمن کشوری به تعداد هیئت مدیره اصلی آن ا: 2تبصره

 باشد.می

 حضور داشته باید از آن استان اساس تعدادی کهبر کشوریانجمن استانی برای حضور در  هیئت مدیرهمنتخبین : 3تبصره 

-شگاهعداد آزمایتشوند و مالک انتخاب می استانیانجمن استانی توسط مجمع  انجمن هیئت مدیرهاصلی باشند از بین اعضاء 

 باشد.های فعال، سایت سازمان ملی استاندارد می

 کشوری های انجمندمت فعالیتقیم در خاشخاص حقیقی و حقوقی که بصورت مستقیم و یا غیر مستبه : عضو غیر اصلي 

  . شوندنامیده می به عنوان عضو غیر اصلی ،باشندمی

 که به .....و... رتبطمهای دولتی نمایندگان سازمان، ، کارشناسان استانداردها: به اعضای هیات علمی دانشگاهعضو افتخاری

 .شود، گفته میباشندیداف انجمن موثر مپیشبرد اه در و یاانجمن علمی  موجب افزایش تواننوعی 

 شوری استکانجمن  هیئت مدیره تأییدبه  منوه کشوریانجمن به عنوان عضو  و افتخاری غیر اصلیعضو پذیرش  :4تبصره. 

 

 شرايط عضويت اعضای اصلي  (9ماده 

 .انجمن استانی هیئت مدیرهاصلی در  عضو -1

   . رسیده باشداستان  اتاق یدتأیکه به استانی  انجمن هیئت مدیرهمربوه به انتخابات مستندات  -2

 . ذکر شده استاستانی انجمن اساسنامه  های استانی در: شرایط عضویت در انجمن1 تبصره 

 .ثبت شده باشند هااستاناتاق  هر یک از باید دراستانی  هایانجمنکلیه  :2 تبصره

   . 

       ی اصليابطال عضويت اعضا ( شرايط تعلیق و10ماده

و  گرددقی میم یکن تلعضویت ایشان کان ل ، ادامهشرایط عضویت را از دست بدهد ذیل یک از اعضا بنا به دالیل در صورتیکه هر  

 به معرفی نماینده جایگزین اقدام نماید.نسبت باید تشکل استانی متبوع 

  ( این اساسنامه9ادن شرایط عضویت مندرج در ماده )از دست د. 

  انجمن استانی. موضوع در خصوص آزمایشگاه فعالیتانحالل و یا عدم 
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 محرومیت اجتماعی و یا اقتصادی بر مبناء احکام مراجع قضایی جمهوری اسالمی ایران. 

  استانی به هر دلیل انجمن هیئت مدیرهخروج از. 

  متی دارای س ”یکشورنجمن ا “از عضویت، یا انحالل عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان یا اخراج در صورت استعفاء

 خواهد شد. لغوو  آن نماینده نیز به تبع وی منتفیت، ماموریت اس
 

 (.کرد توان تعریفالبدل را میعلیاعضای شود.  )می انتخاب و معرفی  8ماده  نماینده جدید بر اساس  :1تبصره 

 .واهد بودخد ها لغو گردیده است، مشمول شرایط ورود اعضاء جدیپذیرش مجدد اعضایی که به هر نحو عضویت آن :2تبصره 

 

 : و تقید وظايف اعضاء  ،حقوق ( 11ماده 

قید به و من کشوری انجم هیئت مدیرههای مصوب نامهد اساسنامه و مقررات و آیینموظف به رعایت مفا کشوریکلیه اعضای انجمن 

 . باشندمی کشوریهمکاری جهت دستیابی به اهداف انجمن 

موجب ، 9 مطابق ماده ش عضویت برای هر یک از اعضاء در طول مدت عضویتاز شروه پذیراز دست دادن هر یک  -1تبصره 

 . آن عضو خواهد شدیا ابطال تعلیق 

 دداً، مجموارد اثبات رفع آید در صورترائط عضویت بوجود میهر یک از ش رفعتعلیق نوعی توقف عضویت است که با  -2 تبصره

و جدید از ست که عضاین مورد در صورتی ا ،شوداز حقوق قانونی خویش میاستفاده  عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به

  (تواند رفع مغایرت بکندچه مدت میدر ) سوی انجمن استانی معرفی نشده باشد.

 گردد.عضو جدید حداکثر ظرف مدت سه ماه باید از سوی انجمن استانی معرفی می :3تبصره 

ه خودی رج گردد، بپس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خا ”کشوریانجمن  “چنانچه نماینده عضو حقوقی 

 امبرده به عضوند داشت و سمت نخواه  ”کشوریانجمن  ”دارد معزول و هیچگونه سمتی در ”کشوریانجمن  “خود از سمتی که در 

 البدل تفویض و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.علی

ت، چنانچه انتخاب شده اس ”کشوریانجمن  “اش به عضویت در ارکان که نماینده انجمن استانی هیئت مدیره : 4صره تب

 .الم کنداع ”کشورین نجما“به صورت مکتوب به  خارج شود، باید مراتب راانجمن استانی عضویت در  هردلیلی، از اش، بهنماینده

دادن و  رأی عمومی،شرایط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع  آن دسته از اعضاء که به هر دلیل :5تبصره 

 را نخواهند داشت. کشورینامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات انجمن 
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 کشوری: ارکان انجمن فصل چهارم

 : عبارتند از کشوریارکان انجمن  ( 12ماده 

 مجمع عمومی  -1

  هیئت مدیره -2

 بازرس  -3

 

 :مجمع عمومي(  13ماده 

 باشد.می 8 مطابق ماده متشکل از اعضای اصلی گیری ومجمع عمومی باالترین مرجع تصمیم

انزده و و حداقل پ کشوریت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیراالنتشار منتخب انجمن دعوت هر نوب -13-1

-صورت می ه مجمعکنندو مقام دعوت سه، روز، ساعت و محل برگزاریحداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعالم دستور جل

 پذیرد. 

ارسال  کس یا ایمیلهای استانی به صورت فاانجمن هیئت مدیرهبه  کشوریهیئت مدیره انجمن ای توسط ضمناً دعوتنامه جداگانه

 گردد.می

ادن به قرار د ی نسبتننده باید از طریق اطالع رساناالنتشار منتخب، مقام دعوت کت در جراید کثیرهمزمان با انتشار آگهی دعو

 هماهنگی نماید.اقدام و  کشوریو انجمن آگهی دعوت در وبگاه رسمی اتاق ایران 
ه و در مجامع شرکت کرد و اصالتاً بایست شخصاًمی رأی انشاءو  جهت شرکت در مجامع عمومی کشوریاعضای انجمن  -13-2

 دارند.اجازه توکیل این حق را به غیر ن

گیری به صالحدید مجمع  رأیر زمانی که باشد مگمیکتبی  مخفی وبصورت  ”کشوری انجمن “در مجامع عمومی  رأیاخذ  -13-3

 .به شکل علنی صورت گیردعمومی 

ز اماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعالم و بالفاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت رییسه مجمع مرکب ن -13-4

-عهده می را به منتخب اداره جلسه یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه، رأی گیری خواهد کرد. سپس هیأت رئیسه

 گیرد.

 باشد.االتباع میبرای کلیه اعضاء الزم ”کشوری انجمن “صوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه م -13-۵

 لیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر بهای مشتمل بر کنشی جلسه موظف است صورتجلسهم -13-6

 امضای هیأت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

بدون حق رای  ر ضروری است وعنوان ناظهالعاده( ب)عادی و فوق ه اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومیحضور نمایند -13-7

 نظر خواهد نمود.اظهار

ضرین در العاده( منضم به فهرست حاجامع عمومی )عادی و فوقرتجلسات مباید رونوشتی از صو ”کشوری انجمن “دبیرخانه  -13-8

 جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

ی نسبت به تغییر نمایندگان معرفی شده روز قبل از برگزاری مجامع عموم 10توانند تا حداکثر استانی می هایانجمن  - 13-9

   اقدام نمایند.  کشوری انجمن هیئت مدیرهدر مجامع عمومی با ارسال صورتجلسه کتبی به جهت شرکت 
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 مجامع عمومي بر دو نوعند:  (14ماده 

 العاده.مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق -

 العاده.مجمع عمومی فوق -

 

تشکیل  گردد.تشکیل می 1-13ماده  بقمطاماهه اول سال مالی چهار مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و در ظرف  (15 دهما

  العاده به هر تعداد که الزم باشد بالمانع است.مجمع عمومی عادی بطور فوق

 

 وظايف مجمع عمومي عادی و عادی بطور فوق العاده: (16ماده 

 هیئت مدیرهستماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی ا -16-1

 استماع گزارش بازرس -16-2

  ”کشوری انجمن “نامه سالیانه ملکرد اجرایی، مالی و ترازتصویب گزارش ع -16-3

 و بودجه سال مالی جدید پیرامون برنامه هیئت مدیرهاستماع گزارش  -16-4

 هادیحق عضویت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه پیشنورودیه و تصویب  -16-۵

 رهزل فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیئت مدیانتخاب یا ع -16-6

 تصویب میزان وام  -16-7

 انتخاب یا عزل بازرسان اصلی یا علی البدل -16-8

 .انتخاب روزنامه کثیراالنتشار -16-9

 اید. بازرس ارائه نم های خود را آماده و جهت بررسی بهروز پیش از تاریخ مجمع گزارش 20می بایست حداقل  هیئت مدیره تبصره:

 

ری مجمع عمومی اقدام به برگزا هیئت مدیرهل از اتمام مدت مأموریت اعضای روز قب 20هیئت مدیره بایستی حداقل  (17ماده

 ود. بقبلی دارای مسئولیت خواهد  هیئت مدیرهجدید،  دیرههیئت مبنماید. در هر صورت تا زمان انتخاب  1-13عادی وفق ماده 

 

اساسنامه  1-13ه یا بازرس با رعایت ماد ت مدیرههیئلعاده در مواقع ضروری به دعوت امجمع عمومی عادی بطور فوق (18ماده

 گردد.تشکیل می کشوریانجمن 

 

بات آن با ند و مصوکمی العاده با حضور اکثریت نسبی اعضای اصلی رسمیت پیدامع عمومی عادی و عادی به طور فوقمجا (19ماده

حداکثر  وم مجمعدیدن جلسه به حد نصاب، نوبت باشد، در صورت نرسیک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می آراء مثبت نصف بعالوه

د. جلسه نوبت دوم مجمع با شبرگزار خواهد  کشوریانجمن اساسنامه  1-13روز پس از نوبت اول با رعایت ماده  20ظرف مدت 

 رسد. یابد و تصمیمات آن با آرای نصف به عالوه یک اعضای حاضر به تصویب میسمیت میحضور هر تعداد ر
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 العاده: فوق عادی بطور وظايف و اختیارات مجمع عمومي (20ماده  

  ”کشوری انجمن “تغییر و اصالح اساسنامه  -الف

  و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه ”کشوری انجمن“انحالل  -ب

  .شدسایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی نبا -ج

 

کند و ا میرسمیت پید ”کشوری انجمن “سوم اعضای اصلی العاده با حضور حداقل دو فوقعادی بطور مجمع عمومی  (21ماده

  تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

س از نوبت اول روز پ 20درصورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف  ( 22ماده

و در غیر الوه یک اعضا عنصف به  با حضور برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع کشوری انجمن هاساسنام 1-13با رعایت ماده 

 ود.بتبر خواهد اضر معاینصورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای ح

 

اده توسط العفوقعادی بطور لعاده و یا مجمع عمومی اتشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق با تشخیص ضرورت (23ماده 

بازرس، وفق ماده  وصول درخواست روز از تاریخ 1۵اعالم و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف  هیئت مدیرهبازرس، مراتب به 

 هیئتکاف ر صورت استندعوت بعمل آورد. د العادهعادی بطور فوق برای تشکیل مجمع عمومی کشوریانجمن اساسنامه  13-1

  قدام به برگزاری مجمع نماید.ااساسنامه  1-13تواند رأساً با رعایت ماده  ، بازرس میمدیره

 

 العادهر فوقعمومی عادی بطو مبنی بر تشکیل مجمع کشوریانجمن با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضای اصلی  (24ماده 

ت تشکیل اعضاء را جه روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، 20ف مدت باید حداکثر ظر هیئت مدیرهالعاده، و یا مجمع عمومی فوق

ز توانند دعوت مجمع عمومی را ایکنندگان م، درخواستهیئت مدیرهورت استنکاف دعوت نماید. در ص 1-13مجمع طبق ماده 

ه بازرس نیز امتناع کند چاء دعوت کند و چناناز اعض 1-13روز طبق ماده  1۵بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف 

ز ال اطمینان سی و حصوتوانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررکنندگان میدرخواست

ه تشریفات ایت کلیو بازرس به درخواست اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رع هیئت مدیرهعدم توجه 

  اقدام نماید. کشوریانجمن ر اساسنامه مندرج د

 

 :کشوریانجمن  هیئت مديره( شرايط عضويت در 25ماده 

 انجمن استانی باشد. هیئت مدیره عضو اصلی 

 

  :هیئت مديره (26ماده 
   .باشدمی البدلنفر عضو علی 3و نفر عضو اصلی  9از   مرکب ”کشوری انجمن “ هیئت مدیره -26-1

 . بالمانع است هیئت مدیرهدر جلسات ی عضای سازمان استاندارد بدون حق رأحضور یک نفر از ا :1تبصره    



 

 2ناظر 1ناظر منشی جلسه رئیس جلسه سمت

 شیما اسماعیلی محمدرحیم رضائیان ایوب محمودی محمدروحی الله نام ونام خانوادگی

  امضا

 

   

 96-02-10اصالحیه کشوریساسنامه انجمن ا                                                                                  19 از 11 صفحه

 
  

 

العاده از بین اعضای انجملن کشلوری   صورت فوقنفر اعضای هیئت مدیره با انتخابات توسط مجمع عادی یا عادی به 9هر  :2تبصره   

      شوند.انتخاب می

شوری باید ه انجمن کن استانی حداکثر ظرف مدت یک ماه قبل از پایان دوره هیئت مدیرهای انجمانتخابات هیئت مدیره: 3تبصره 

 برگزار گردد.

د باقی ر سمت خودنماینده انجمن استانی در هیئت مدیره کشوری تا زمان انتخابات جدید هیئت مدیره انجمن کشوری  :4تبصره 

 می ماند.

جلسات  مامیتبرخی یا در  کشوریو در صورت صالحدید انجمن  رأین حق توانند بدوو افتخاری می اصلی اعضای غیر :5تبصره

 . شرکت نمایند کشوریانجمن  هیئت مدیره

 باشد.و شامل حق حضور نمی است یافتخار هیئت مدیرهدر  تیفعال:  6تبصره  

 نمایند. یرهئت مدهیهفته تسلیم  دوبایست مدارک خود را حداکثر ظرف مدت می هیئت مدیرهداوطلبین عضویت در  -26-2

 باشد.مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره سه سال می -26-3

هیئت ای به عهده اعض ها همچنانجدید، کلیه مسئولیت هیئت مدیرهتا انتخاب  هیئت مدیرهبعد از اختتام دوره ماموریت  -26-4

 .قبلی خواهد بود مدیره

 ر رانف خود یک شود از بینمی ها تشکیلانتخاب آن ته بعد ازای که حداکثر ظرف یک هفدر اولین جلسه هیئت مدیره -26-۵

 واهد نمود.انتخاب خ و یک نفر بعنوان منشی دارعنوان خزانهبیک نفر   نائب رئیس، نفر را بعنوان یک بعنوان رئیس،

. متصدیان بودنخواهد  هیئت مدیرهها در مدت عضویت آن بیش از هیئت مدیرههای اعضای مدت تصدی هر یک از سمت -26-6

 باشند.قابل عزل و یا تجدید انتخاب می هیئت مدیرهها توسط هر یک از سمت

جلسات  اهد داد.حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رییس تشکیل جلسه خو هیئت مدیره -26-7

 شد. نامه معین شده است تشکیل خواهدیا در محل دیگری که در دعوت ”کشوری انجمن “در مرکز اصلی  هیئت مدیره

 کند. رسمیت پیدا میهیئت مدیره اعضای  نفر ازنصف به عالوه یک  با حضور حداقل هیئت مدیرهجلسات  -26-8

 . ر صورت غیبت او با نائب رئیس استو د هیئت مدیرهبا رئیس  هیئت مدیرهاداره جلسات  -26-9

  تبر خواهد بود.در جلسه معهیئت مدیره نفر از اعضای اصلی صف به عالوه یک ن حداقل رأیبا  هیئت مدیرهتصمیمات  -26-10

ه المجلس بفی وتنظیم  هیئت مدیرهاز اعضای  ای توسط دبیر یا یکیصورتجلسه هیئت مدیرهت و تصمیمات از مذاکرا -26-11

 رسد. امضای حاضرین می

 نماید.عنوان دبیر انتخاب و استخدام میهبطور تمام وقت هنفر شخص حقیقی را ب یک هیئت مدیره -26-12

 ید.بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماتمام و یا تواند با مسئولیت خود می هیئت مدیره :7 تبصره

صویب در تو با  هیئت مدیرهمتوالی در طول یک سال در جلسات بت متوالی و یا شش جلسه غیبت غیرسه جلسه غی :8 تبصره

 دد. گرالبدل جایگزین عضو معزول میباشد و عضو علیمی هیئت مدیرهبه منزله عزل از عضویت  یرههیئت مدجلسه 

 .ندکشرکت  رأیق بدون ح هیئت مدیرهتواند در جلسات دبیر می .باشدالزامی نمی هیئت مدیرهدر جلسات  حضور دبیر: 9تبصره 
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-یم تأسیس ت مدیرههیئای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر دبیرخانه ”کشوری انجمن “برای انجام امور اداری و اجرایی  (27ماده 

 .گردد

 
  :هیئت مديرهوظايف و اختیارات  (28ماده 

اهم است.  برخوردار ”ریکشو انجمن ”کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور است و از ”کشوری انجمن “نماینده قانونی  هیئت مدیره

   :باشدرح زیر میبه ش هیئت مدیرهوظایف و اختیارات 
داخت و پر ”کشوری نجمنا “های مجاز و واریز کلیه وجوهات در بانک ”کشوری انجمن “های بانکی بنام افتتاح انواع حساب -28-1

  هاها از این حسابهزینه

 وراق عادی و مکاتبات ادارین امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اتعیین صاحبا -28-2

مات مالی لیات و اقدارائه گزارش ساالنه عماداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ا -28-3

 خود به مجمع عمومی؛ 

اب قد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیرمنقول بنام و حسع -28-4

 در جذب و جلب منفعت یبدون قصد و انگیزه تجار ”شوریک انجمن“

  هادستمزد و سایر پرداخت قوق،حن تعیی نصب دبیر و استخدام و عزل و -28-۵

 .است ی آن با خزانه دارسرپرست که کشوریی انجمن اداره امور مال -28-6

 .و پرداخت دیون آن کشوری دریافت مطالبات انجمن -28-7

  .هاحقوق و دستمزد و سایر پرداخت نظام پرداخت شغل ویط احراز شراتعیین   -28-8

ی از حق تجدید رسحاکم و پرداختن به امر دادی با داشتن تمام اختیارات مراجعه به مو کیفر یی حقوقاقامه هر گونه دعو -28-9

 ه داوری.قوق و تکالیف مربوه باز ح استفاده ، سازش،ی کشور، مصالحه، تعیین وکیلهای استان و دیوان عالنظر در دادگاه

ی ی اسالمی جمهوروضوعه اجرای آن از سوی مقامات دولتقوانین و مقررات م ی که در چارچوباقدام به هر نوع امر از امور -28-10

 یگردد .واگذار م کشوری ایران به انجمن

ساسنامه منع شته و در ارفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داو پیش کشوریی انجمن ی براانجام اموری که طبق موازین قانون -28-11

 .نشده باشد

و  یکشورانجمن  راجع مرتبط با موضوع فعالیتمها و دیگر ، کمیسیونهایئت، شوراها، ههان و اعزام نماینده به کمیتهتعیی -28-12

 ی مربوطههایت شرایط مندرج در آیین نامهرعا مشارکت فعال در آنها با

 .ارات تفویضیر چارچوب اساسنامه و اختید کشوریی اداره بهتر امور انجمن ی براهای داخلنامهآیینهیه، تدوین و تصویب ت -28-13

در صورت رجوع به  یفن ی وی و حقوقی، بیمه، مسائل قراردادی و مالیاتی، مالیتی، مدیری اعضاء در امور اجرایراهنمای -28-14

 . کشوری انجمن

 .یمومی تصویب از طریق مجامع عبرا کشوریتدوین پیش نویس بودجه انجمن  -28-1۵
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 نظیم ترازنامه و حسابی و ارائه آن به بازرس و نیز تی سال مالاز انقضا پس کشوریی و دیون انجمن تهیه صورت دارای -28-16

 ی سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی.عملکردها

خراج ا کشوریرا از عضویت در انجمن  کشوریت اساسنامه انجمن ی از اهداف و مقررااند عضو متخطتویمهیئت مدیره  -28-17

ی عقط  رأیله به منز ص. تصمیم اتاق ایران در این خصوگزارش کندایران نماید و علت اخراج عضو را با ارائه دالیل آن به اتاق 

  .شودمحسوب می

 ی سطح دانش اعضاء.ی کیفی با دعوت از صاحبنظران برای ارتقانفصی و ی تخصصهابرگزاری همایش -28-18

و  نایع و معادصن ،یآن به اتاق بازرگان و ارسال کشوریای در صورت نیاز از عملکرد انجمن های ساالنه و دورهتهیه گزارش -28-19

 .ایران کشاورزی

 .کشوریکلیه اهداف انجمن و انجام پیگیری  -28-20

 جهت ارائه به مجمع عمومی. ”کشوری انجمن“های کالن ها و خط مشیسیاستتدوین  -28-21

 .”کشوری نجمنا “های ها و برنامهجرایی جهت تحقق سیاستها و راهکارهای اتهیه شیوه -28-22

 دی، زاد اقتصاآ اطق، منهای اقتصادینجمناشوراهای مشترک بازرگانی و  ها و، اتاقهااستانهای ، اتاقرانیاتاق اهمکاری با  -28-23

 کاری و پیشبرد اهداف قانونی.ز موازیبه منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری ا

 به اتاق ایران؛ ”کشوری انجمن“های ساالنه از عملکرد ارسال گزارش -28-24

ی از امر دادرس ن بهرداختقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پا -28-2۵

ربوه به مکالیف ت دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق و حق تجدید نظر در دادگاههای استان و

 داوری.

ته و در و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داش ”کشوری انجمن “ انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره -28-26

 نع نشده باشد؛اساسنامه م

 ها و مراجع داخلی و خارجی؛ها، هیاتها ،کمیتهتعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون -28-27

 جهت ارائه به مجمع عمومی؛ ”کشوری انجمن“تدوین برنامه و بودجه  -28-28

مع گذشته جهت ارائه به مج ملکردهای سالحساب ع ، تنظیم ترازنامه و”کشوری انجمن “تهیه صورت دارائی و دیون  -28-29

 عمومی

 
 تعیین مي کند. اهم وظايف دبیر به شرح زير مي باشند:  هیئت مديرهاختیارات دبیر را  (29ماده 

جهت بررسی و  هیئت مدیرهه و ارائه آن ب ”کشوری انجمن “بلند مدت(  ای )کوتاه مدت، میان مدت وهتهیه و تدوین برنامه -29-1

 تصویب

  هیئت مدیرهو ارائه آن به  ”کشوری انجمن ”دوین پیش نویس بودجهتهیه و ت -2 -29

جهت  یرههیئت مدبه ه آن و ارائ ”کشوری انجمن “تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی  -29-3

 بررسی و تصویب.
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ند ثبت، ل نموده و بر فرایرا کنتر ”کشوری انجمن “ هایپرداخت های مالی، وصولی ها ودبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورت -29-4

در محل  ”یکشور مننجا “ضبط، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی 

 دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

 ؛”کشوری نجمنا “د اهداف قانونی های تخصصی در راستای پیشبرتعیین کارگروه -29-۵

جهت بررسی و  هیئت مدیرهها و پیشنهاد به تدوین شرح وظایف آن تهیه و های تخصصی وانتخاب دبیران کمیسیون -29-6

 تصویب؛

 ؛هیئت مدیرهبه  ”کشوری انجمن “ارائه گزارش عملکرد  -29-7

 بازرس رسیده است. أییدتکه به  کشوریعضای انجمن به ا هیئت مدیرههای ساالنه عملکرد و مالی ارائه گزارش -29-8

 

   مديره تئهی از عضو  خروج –(  30 ماده

 . شودیت مدیره خارج مئ، عضو مزبور از هی کشوریانحالل شرکت ذیربط و یا اخراج از انجمن  ،صورت استعفا از عضویت در

  

   کشوری انجمن عضو از خروج نماينده -( 31 ماده

، پلس از  رددگخود خارج  انجمن استانییلی از دل هره ب کشوریخاص حقوقی عضو پس از انتخاب در ارکان انجمن نماینده اش چنانچه

ر ، برابل نیلاز  البدل تفلویض و در صلورت  علی نامبرده به عضو دارد معزول و عضویت کشوری اعالم بخودی خود از سمتی که در انجمن

 .  ، انتخابات به عمل خواهد آمد1-13ماده  مقررات

 

 هیئت مديره رسمیت عدم –(   32 ماده

 .  تجدید خواهد شد هیئت مدیرهانتخابات  هیئت مدیرهنصف به اضافه یک اعضای  صورت استعفا و یا فوت و یا عزل در

 

 مديره تئهی اعضا سمت تعیین –(  33 ماده

ت ئد رئیس هیشود از بین خوتشکیل می هااکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنای که حددر اولین جلسه هیئت مدیره

 . هند نمودرا انتخاب خوا کشوریانجمن  هیئت مدیرهدار و منشی ، خزانهنایب رئیس، مدیره

 

 هیئت مديرهمدت تصدی اعضا  -( 34 ماده

ن هر یلک از  . متصدیاباشد هیئت مدیره نباید بیشتر از دورهها مدت عضویت آنسال و  3 هیئت مدیرهتصدی هر یک از اعضای  مدت

 .باشدبل عزل و یا انتخاب مجدد میقا هیئت مدیرهها توسط سمت
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 ت مديرهئزمان تشكیل جلسه هی  -( 35 ماده

 یئت مدیره هرئیس  نایبیا  هیئت مدیره نماید و یا در مواقع ضروری به دعوت کتبی رئیس در مقاطعی که مشخص می هیئت مدیره 

کله در   یلا در محلل دیگلری    کشلوری . جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی انجمن خواهد دادتشکیل جلسه  کشوری و یا دبیر انجمن

 دعوت نامه معین شده تشکیل خواهد شد.  

ایب رئیس هلم  نشود و اگر ، نایب رئیس جایگزین می همکاری خود را با هیئت مدیره به هر دلیلی قطع نماید هیئت مدیرهاکر رئیس 

 . گیری شودرأی هیئت مدیرهین سمت اعضای تعی برای ، باید مجدداًخارج شود

ت ملدیره  و نیاز بله تصلویب هیئل   خواهد بود  هیئت مدیرهموجه در سه جلسه متوالی موجب عزل از عضویت در ت غیرغیب –1 تبصره

 ندارد.

 .باشدمینامه اجرائی طبق آیینهیئت مدیره  اعضا اکثریت با غیبت، بودن موجه غیر یا موجه تشخیص – 2 تبصره

 

    البدلعلي عضو نقش –(  63 ماده

ده نل بلرای باقیما  ،اسلت  تعیین شلده البدل که در انتخابات عضو علی ،ت مدیرهئهر یک از اعضا هیو یا فوت در صورت استعفا و یا عزل 

 .  جانشین عضو اصلی خواهد شد ودوره 

 

 مديره تاهی جلسات رسمیت –(  37 دهما

 .  کندرسمیت پیدا می ،اعضای دارای حق رای وه یکی ازنصف به عال  با حضورهیئت مدیره جلسات  

 

 مديره تئهی جلسه اداره –(  38 ماده

رئلیس و   . در صلورت غیبلت  اسلت هیئت ملدیره  یبت او با نایب رئیس و در صورت غهیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره جلسات  اداره

انجام  تباه با جلسهرا در ار نمایند تا وظائف رئیسرا تعیین میز اعضا حاضر در جلسه یک نفر اهیئت مدیره ، سایر اعضای رئیس نایب

 .  دهد

 

   مصوبات اعتبار –( 39 ماده

 . معتبر خواهد بود هیئت مدیرهاعضای  با رای اکثریت نصف باضافه یکهیئت مدیره مصوبات  

 

   مذاکرات ثبت –( 40 ماده

 . رسدو به امضای حاضرین میه به صورت صورتجلسه تهی هیئت مدیره رت مذاکرات و تصمیمات صو 
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 البدل و بازرسشرکت اعضا علي -( 41 ماده

خواهنلد  نبالملانع اسلت وللی حلق رای      هیئت ملدیره با دعوت هیئت مدیره و بازرس در جلسات هیئت مدیره البدل اعضا علی شرکت

 . شتدا

 

 دبیر انجمن   -( 42 ماده

 . اب نمایدانتخ کشوریشخص حقیقی را بصورت موظف به عنوان دبیر انجمن  ، یک نفرخارجتواند از بین خود یا میهیئت مدیره  

 تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید .  میهیئت مدیره  -تبصره

 

  آن اداره مسئول و  دبیرخانه سیستأ –( 43 ماده

انجملن   اد و اوراقی اسلن ی و ضبط و حفظ و نگهلدار بندر آن، طبقهاتبات و تحریر و تکثیی انجمن اعم از ثبت مکانجام امور ادار یبرا

عالیلت انجملن   فی ملرتبط بلا   هلا هلا و بخشلنامه  نامله و اطالعات مورد نیاز و حفاظت آن، جمع آوری قوانین و آیین تهیه آمار کشوری

اخلذ   ،نامله هلا و ارسلال دعلوت   یار آگهی مربوه به انتشها، انجام تشریفات اداراعضاء و ثبت عضویت آن یرا، تشکیل پرونده بکشوری

ی ورود کت های عضو برای نمایندگان شری نامه ها، اخذ معرف کشوریدرخواست متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرس انجمن 

، ورد نیلاز ی اسلتخدام کارکنلان مل   رابل هلای الزم  ی، تنظیم پرسشنامهامع عمومتشکیل مج ی، فراهم آوردن امکانات الزم برابه مجامع

ه وقع آن، تهیمبه  و تعمیر و سرویس کشوریی و حفظ اموال و اثاثیه انجمن یت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان، نگهدارکنترل کیف

ی کله  دامو هلر اقل   کشوریی مصوبات در انجمن ، اجراکشوری انجمنی در دست اجرا و مسائل داخل گزارشات اداری در مورد کارها

 یگردد.م ایجادی دبیر تحت سرپرست ایباشد دبیرخانه ریضرو کشوریمور انجمن ی اداره اعرفاً برا

 باشد.میهیئت مدیره د دبیر و تصویب کارکنان به پیشنها استخدام :تبصره

 

 خزانه دار  -(44 ماده

ی ها یم ، وصولرا تنظ کشوریمن ی انجی انجمن بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورت جلسات مالدار مسئول اداره امور مال خزانه

ی دفلاتر  ی بر بررسو حفاظت نماید و یا درخواست بازرس مبن یهدارگو پرداخت ها را کنترل و اسناد مربوطه به آن را ثبت و ضبط و ن

 .ار دهدرس قرکور را در اختیار بازدر محل دبیرخانه اسناد مذهیئت مدیره ، با اطالع رئیس  کشوری نجمنی او اسناد مال

 

 امضا حق –( 45 ماده

 یاعضا قیمابنفر از  ها دوآن ابیغ دار و درو خزانه هیئت مدیره سیمتفق رئ یی و تعهد آور با امضاها و اسناد و مدارک مالچک کلیه

ی بلا  ملول عو م یو مکاتبلات ادار  یمعتبر خواهد بود. در ضلمن اوراق علاد   کشوریهمراه با مهر انجمن  کشوری انجمن هیئت مدیره

 معتبر خواهد بود. کشورییا نایب رئیس و یا دبیر همراه با مهر انجمن  هیئت مدیرهرئیس  یامضا



 

 2ناظر 1ناظر منشی جلسه رئیس جلسه سمت

 شیما اسماعیلی محمدرحیم رضائیان ایوب محمودی محمدروحی الله نام ونام خانوادگی

  امضا
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 بازرس  -(46 ماده

سلال انتخلاب و انتخلاب     مدت یلک  یبرااز داخل و یا خارج از اعضای اصلی البدل یک نفر بازرس علی و ییک نفر بازرس اصل -46-1

 .بالمانع استمتوالی و متعدد  هایبرای دوره هاآن مجدد

البلدل انجلام   یی، وظیفه او را بلازرس علل  اصلاساسنامه از بازرس  10، استعفاء یا سلب شرایط مندرج در ماده در صورت فوت -46-2

 .خواهد داد

 

 وظايف بازرس -(47 ماده

ی ی و قلوانین جلار  بات مجامع عموممصو شوریکاساسنامه   در حدود مقرراتهیئت مدیره نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات  -47-1

سلت  فع آن را درخوااطالع و رهیئت مدیره باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به یکشور از وظایف بازرس م

 نماید.یم

 چنین در صورت لزوم کلیه اسلناد و ی ساالنه و همی تسلیم به مجمع عمومبراهیئت مدیره ه تهیه شده توسط ، ترازنامبازرس  -47-2

 ی بگذارد.ی قرار داده و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومرا مورد بررس کشوریی انجمن اوراق مال

اهلد  هیله و ارائله خو  ی گزارش مکتوب خود را جهت اطالع اعضا تی عادقبل از تشکیل مجمع عموم یک هفتهبازرس حداقل  - 47-3

 نمود. 

 العاده نظارت نماید.و فوق دیی عای مجامع عمومیه امور مربوه به دعوت و برگزاربازرس موظف است در کل -47-4

 یران تحویل دهد.او اتاق  کشوری موظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه انجمنبازرس  -47-۵

 

 

 ها و مشاورانکمیته –( 48 ماده

ی عضلو و  هلا ی متشکل از نماینلدگان شلرکت  هایی مطلوب وظایف خود بایستی کمیتهمنظور پیشبرد اهداف و ایفابه  کشوری انجمن

ی یتله و تعلداد اعضلا   فعالیت هر کم نظران بیرون تشکیل دهد. نوع، متخصصین و صاحبو کارشناسان کشوریی انجمن حقیق ایاعض

 گردد.یتهیه و تصویب مهیئت مدیره ی خواهد بود که توسط انامهنبراساس آیی هاو طرز انتخاب آنان و وظایف کمیتهآن 

 

 

 

 

 



 

 2ناظر 1ناظر منشی جلسه رئیس جلسه سمت

 شیما اسماعیلی محمدرحیم رضائیان ایوب محمودی محمدروحی الله نام ونام خانوادگی

  امضا
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  مالي منابع  : پنجم فصل

 گردد.ی ، درمجمع انجمن کشوری تعیین میتامین منابع مالی توسط اعضای اصل (49ماده 

 د.گردعضویت از اعضای غیراصلی که توسط هیئت مدیره انجمن کشوری تصویب میحق و  هورودیدریافت ( 50ماده 

  وجوه حاصل از ارائه خدمات (51ماده 

 دارد. ه مجمعبه مصوب نیازها و اشخاص عضو سسات اعتباری یا از شرکتهای و مؤحق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانک (52ماده 

 

   هدايا –( 53 ماده

-ل وصلیت و کملک  عطایا، وقف، قبو ،، هدایاهای مالیاز کمک کشوریتواند با رعایت مقررات مالی و اداری انجمن می کشوری انجمن

 . برخوردار گردد کشوریاز اهداف انجمن  یناش یهاتیفعال ریکنندگان و ساهای نقدی و غیرنقدی اعضا یا حمایت

 

 

 و تصفیه انحالل: ششم فصل

   انحالل –(54ماده

 شود.ضایی منحل میهایی و قطعی محاکم قی نأالعاده یا بر طبق ربه موجب تصمیم مجمع عمومی فوق کشوری انجمن

  تصفیه تئهی –(  55 ماده

ماینلدگان  نای را متشلکل از سله نفلر از    ت تصلفیه ئل العاده باشد مجمع هیاز سوی مجمع عمومی فوق کشوری انحالل انجمن چنانچه

 نع اسلت. امل الت تصلفیه ب ئل قبل از انحلالل در مقلام اعضلای هی    انجمنهیئت مدیره انتخاب اعضای  اعضای حقوقی انتخاب می نماید.

 ت تصفیه را تعیین خواهد نمود.ئاز سوی محاکم قضایی اعالم شود محکمه هی چنانچه انحالل انجمن

 

  اسناد تحويل –( 56ماده

 ،دفلاتر  اسلناد،  ،تمامی اوراق .باشندمکلف می کشوریمدیران سابق انجمن  ،ت تصفیهئن اعضای هیو تعیی از اعالم انحالل انجمن پس

 را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند. کشوری اموال و اثاثیه انجمن

 

 

 

 

 



 

 2ناظر 1ناظر منشی جلسه رئیس جلسه سمت

 شیما اسماعیلی محمدرحیم رضائیان ایوب محمودی محمدروحی الله نام ونام خانوادگی

  امضا
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  تصفیه تئهی وظیفه –(57ماده 

قلول  قلول و غیلر من  کلیله املوال من   ،ویهها را روشن و پلس از تسل  ها و داراییتصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی تئهی

 باقیمانده در اختیار اتاق ایران قرار خواهد گرفت.

 

 تصفیه هیئت نونيقا مرجع –(58ماده

بلق  امر تصلفیه ط  و به طور کلی کشوریمطالبات و دیون انجمن  ت تصفیه در رابطه با اموال موجود،ئو تکالیف و اختیارات هی وظایف

 خواهد بود. کشوریو مفاد اساسنامه  24/12/1347مقررات الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

 

 متفرقه موارد: هفتم فصل

  كمیتح –(59 ماده

 ازیئت مدیره هاین صورت  . درری و یا سازش نمایدتواند در امور تخصصی خود اقدام به پذیرش امر حکمیت یا داومی کشوری انجمن

ا تعیلین  راشخاص واجد شرایط  ، اعضای غیر عضو و اعضای افتخاری،اشخاص حقیقی عضو های عضوبین خود سایر نمایندگان شرکت

 .  یدا را مامور رسیدگی و اعالم نظر نماو پس از جلب موافقت ، آنه

 

 کشوری اساسنامه تفسیر –(60 ماده

تبلاع  الزم االیلران  ا، این امر توسط اتاق ایران صورت می پذیرد و نظلر اتلاق   نیاز به تفسیر داشته باشد کشوریصورتیکه اساسنامه  در

 . است

 

 الزامات -(61ماده 

االجلراء  ممن اسلتانی الز و اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان انج کشوریهای انجمن عملها، مصوبات و دستورالنامهرعایت کلیه آئین

 باشد.می

 

 کشوری اساسنامه مواد –( 62 ماده

-مایشلگاه آزانجمن  یبه تصویب مجمع عموم 10/02/1396 در تاریخ ،تبصره 36  ماده و 62، فصل 7، اساسنامه در یک مقدمه این

 .رسیده استبراسیون های همکار آزمون و کالی

 


