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 بسمه تعالي

12/10/1401 
 «تهران استانویراستاران کارگری اساسنامه انجمن صنفي »

 کليات –فصل یكم 

 هدف -1مادۀ 

های مربوط و به منظور حفظ  های صنفي و كانون انجمن ۀنام آيين قانون كار جمهوری اسالمي ايران و 131مادة در اجرای 

كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد؛ اين ويراستاران ی بهبود وضع اقتصاد حقوق و منافع مشروع و قانوني و

 .گردد انجمن صنفي تشكيل مي

 

 يت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفينام، حوزۀ فعال -2 مادۀ

ناميده « انجمن صنفي»كه در اين اساسنامه به اختصار  تهران استانویراستاران کارگری انجمن صنفي  :نام

 شود.  مي

به محل استقرار دفتر مرکزی  . اقامتگاه قانوني واست تهران استان حوزة جغرافيايي -من صنفيحوزۀ فعاليت انج

 شرح ذیل است: 

  021-88514616تلفن:         ، واحد یک4تهران: خيابان خرمشهر، خيابان صابونچي، کوچۀ دهم، پالک 

         anjoman.virastar@gmail.comرايانامه:                                        فاكس:    

فعاليت خود حوزة انجمن صنفي را در محدوده  اقامتگاه قانونيتواند هر زمان كه ايجاب نمايد،  مديره مي هيئت :هتبصر *

طور كتبي به  هب –كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد از طريقي  - زمان با اطالع به اعضا راتب را همتغيير داده و م

 . كند، كار و رفاه اجتماعي  نيز منعكس وزارت تعاون

 

 عام انجمن صنفي وظایف اساسي و -3 مادۀ

های مساعد برای نيل  زمينه فراهم كردنهای مشروع و قانوني اعضا با  . كوشش برای استيفای حقوق و خواسته1

 به اهداف انجمن.

جلب پشتيباني مراجع و  . حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و شغلي اعضا از طريق پيشنهاد و2

 دولتي و ملي.  داخلي اعم از های سازمان

وری و  های افزايش بهره آوری اطالعات، بررسي و تحقيق دربارة مشكالت شغلي، مهارتي، راه . تالش برای جمع3

 ارائۀ پيشنهادها به اعضا، مديران و مسئوالن مربوط. 

 يرفاه امكانات نيتأمالحسنه و  اوني و صندوق قرضهای تع . همكاری برای تأسيس، تقويت و گسترش شركت4

 رعايت مقررات مربوط. با اعضا

جمعي با  های دسته مشمول قانون و انعقاد پيمان ربط یذهای  ای با ساير سازمان . شركت در مذاكرات حرفه5

 المللي. در سطح ملي و بينی كارگری و كارفرمايي ها سازمان

مربوط، پس از تصويب مجمع  منظور تشكيل يا عضويت در كانون گن بههای صنفي هم . پيوستن به انجمن6

 با رعايت مقررات قانوني. عمومي،
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های صنفي در حدود قوانين و  مربوط و ساير تشكلهای صنفي  كانون انجمن. همكاری و فعاليت مشترک با 7 

 مقررات كشور.

و قبول  یو مؤسسات اعتبار يو حقوق يقيها و نهادها و اشخاص حق از بانک التيتسه افتيدر ی. كوشش برا8

 های داوطلبانه. و دريافت كمک به نفع انجمن یرنقديو غ ینقد یايهدا

حساب انجمن مشروط بر آنكه  . خريد، فروش و تملک اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به9

 نباشد. يقصد تجارت و منافع شخص به

 

 ي: وظایف اختصاصي انجمن صنف4مادۀ 

 .مربوط ینهادها با شيرايوو  نگارش ةدر حوز يالملل نيو ب يمل یاستانداردها نيتدو در مشاركت و یهمكار. 1

 یبرا هاالزحمهدستمزدها و حق شنهاديو پ نييو تع يشغل یها تعرفه و هایبند رتبهانواع  نيتدو ی. تالش برا2

 .آنان درخواست به بنا يحقوق و يقيحق یهاتيشخص

طرح و اجرا در قانون كار با  یبرا يشغل یهاتعرفه و يشيرايو خدمات انواع ۀالزحمحق نييتع یبرا تالش. 3

 .مرتبط یهاسازمان و هاوزارتخانه يهماهنگ

 .يحقوق و يقيحق اشخاص ريسا و اعضا به يحقوق و يصنف یامشاوره خدمات انواع دادن. 4

 انواع یبرگزار با مرتبط یهاحوزه ريسا و شيرايو و نگارش ۀعرص فعاالن و نظرانصاحب از ليتجل یبرا تالش. 5

 زيج وا یگ ذار انيبن نام ه،ژهي و مقاالت، مجموعه یآور جمع نامه، جشن و ادنامهي انتشار ز،يجوا یاهدا ها، نشست

 .ژهيو

 اعضا یبرا( مدتكوتاه مدت،انيم بلندمدت،) يآموزش یها كارگاه و هادوره انواع یبرگزار و يطراح یبرا تالش. 6

 .ازيموردن يعلم یهانهيزم در ،یمجاز و یحضور صورت به ،يحقوق و يقيحق اشخاص و

مسائل  شناخت در الزم یها يسطح آگاه یمنظور ارتقا اعضا به يو اجتماع يفرهنگ ،يعلمآموزش  یبرا تالش. 7

 حقوقشان. احقاقو  يحقوق

 ،يعلم ازجمله گوناگون یهاتيفعال و ها طرح یااجر یبرا يحقوق و يقيحق اشخاص با مشاركت و یهمكار. 8

 انواع انعقاد قالب در راستاريو انواع نيتأم آثار، شيرايو ،یا مشاوره و يپژوهش ،يآموزش ،يتخصص ،يفرهنگ

 .آن مانند و نامه مانيپ نامه، موافقت نامه، تفاهم قرارداد،

 و یكاربرد و يعلم مسابقات و شيهما شنواره،ج ،يسخنران ازجمله ها، ييگردهما انواع یبرگزار یبرا تالش. 9

 مسائل رامونيپ نظر تبادل و بحث یبرا ،يالملل نيب و يمل سطوح در ،یهنر و يفرهنگ و يپژوهش و يآموزش

 .يفرهنگ امور ريسا و شيرايو و نگارش و نشر گوناگون

 ، شگاهينما مانند يخارج و يداخل يصنف و يفرهنگ و يپژوهش و يعلم مجامع در حضور یبرا تالش. 10

 .مرتبط یهاحوزه ريسا و شيرايو و نگارش با مرتبط یها شيهما و  جشنواره

 و یداري د یه ارس انه ،يت اليجيد و يك يالكترون و یكاغ ذ یها رسانه قلم، و نشر اصحاب بيترغ و قيتشو. 11

 .خود داتيتول يفيك و يكمّ سطح یارتقا یبرا محتوا ةدكننديتول مؤسسات و مراكز ريسا و ،یداريشن

 یهاگاهيپا یاندازراه و یا چندرسانه و يتاليجيد و یكاغذ یمحتواها انواع انتشار و محتوا ديتول یبرا كوشش. 12

 پس ها،آن فروش و عيتوز و مرتبط یهاحوزه ريسا و شيرايو و نگارش ۀنيزم در تاليجيد ياطالعات بانک و داده

 . صالح یذ مراجع از الزم یمجوزها گرفتن از
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 و يعلم تبادالت یبرا انتشارات ه،ينشر وبگاه، ،یخبر گاهيپا ،یخبرگزار یانداز راه و سيتأس یبرا تالش. 13

 .صالح یذ مرجع از الزم یمجوزها اخذ با مقررات، و نيقوان با مطابق يغيتبل و يفرهنگ

 كردن استاندارد یبرا راستارانيو ۀنام نظام و شيرايو و نگارش یها نامه وهيش انواع نيتدو و هيته یبرا تالش. 14

 .آنان يصنف و يعلم  تيفعال

 پ س نشر، اصحاب و راستارانيو یبرا يتخصص و مرجع ۀكتابخان سيتأس در یهمكار اي سيتأس یبرا تالش. 15

 .الزم یمجوزها اخذ از

 محص والت و كت اب ۀعرض  یب را يق يحق اي  یمج از فروشگاه سيتأس در یهمكار اي سيتأس یبرا تالش. 16

 .صالحیذ مراجع از الزم یمجوزها اخذ از پس ،يفرهنگ

 ۀمؤسس مدرسه، آموزشگاه، ازجمله يتخصص يآموزش مراكز انواع سيتأس در یهمكار اي سيتأس یبرا تالش. 17

 .صالحیذ ینهادها از الزم یمجوزها اخذ با مرتبط یهاحوزه و نشر و شيرايو و نگارش ةحوز در يعال آموزش

 .شيرايو و نشر ۀجامع ازيموردن يپژوهش و يعلم یهاطرح انواع یجراا یبرا تالش. 18

مطابق با  يو حقوق يقياشخاص حق ريو سا اعضا داوطلبانۀ مالي های كمک و عضويت حق وروديه، دريافت. 19

 و مقررات.  نيقوان

 .راستارانيو ةژيو یها مهيب انواع یبرقرار یبرا تالش .20

 ها استان شيرايو و نشر ةحوز با ارتباط یبرقرار منظور به و نمايندگي ياستان یها انجمن جاديا یبرا تالش. 21

 .مربوط یها العملدستور و ها نامه  وهيش نيتدو با( ها شهرستان و شهرها)

 .يحقوق و يقيحق اشخاص اي اعضا درخواست صورت در ت،يحكم قيطر از يصنف اختالفات رفع یبرا اقدام. 22

 .انجمن ۀبودج محل از انجمن ازين مورد ليوسا و لوازم اعانو نيتأم و هيته. 23
 

 فصل دوم

 شرایط عضویت، تعليق، سلب عضویت و منابع مالي انجمن صنفي

 عضویتشرایط  – 5 مادۀ
 توانند به عضويت انجمن صنفي درآيند: واجد شرايط زير ميافراد كليۀ 

 تابعيت ايران -1
 .تمام سال 22داشتن حداقل  -2

 .معادل آنيا  كارشناسيمدرک تحصيلي  داشتن حداقل -3

 :معتبر مستندات ۀبا عرض ريز طيشرا از يكيدارا بودن  -4

 به يمنته سال سه در) سالکي كمدست ی در حوزة فعاليت انجمن صنفيراستاريو ۀحرف به اشتغال( الف

 و يعلم و يانتشارات مؤسسات مانند يخصوص و يعموم و يدولت ینهادها از کيهر در( تيعضو درخواست

 مراكز ؛يپژوهش و يعلم مراكز ؛يكيالكترون و یداريشن و یداريد و یكاغذ یها رسانه ؛یهنر و يفرهنگ

  ؛یتجار و يصنعت و یاقتصاد

 به يمنته سال سه در يخصوص و يعموم ،يدولت ینهادها از کيهر اب يشيرايقرارداد معتبر و داشتن( ب

 . تيعضو درخواست
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 ةحوز دركتاب  8حداقل  ايبزرگسال و/ ةدر حوز كتاب 4 ۀشناسنام در حداقل تيعضو ينامِ متقاض درج( ج

 و نوجوان. كودک

 نام درج اي هارسانه و اتينشر از يكي با(  تيعضو درخواست به يمنته سال سه در) ساله کي حداقل یهمكار( د

 .هينشر ةشمار سه در( راستاري)و يمتقاض

با  ،ساعت آموزش 200 كمدست ۀبا سابق شيرايمربوط به نگارش و و یاهكارگاهها و  مدرسان دوره :1 ۀتبصر* 

 .نديدرآ انجمن تيعضو به تواننديم ،انجمن ديياز مراكز معتبر و مورد تأ يگواه ۀارائ

 و يانتشارات مراكز با ي كهصورت در ،وايرانيان مقيم خارج از كشور كشور سراسر از راستارانيو تمام :2 ۀتبصر* 

 تيعضو به توانند آزادانه (، مي5داشته باشند )طبق بند الف مادة  یهمكار ستان تهرانا در رمستق يفرهنگ

  .نديدرآ انجمن
 .متدين به يكي از اديان رسمي كشور -5

 نداشتن محكوميت كيفری مؤثر در محروميت از حقوق اجتماعي. -6

 وني اركان انجمن.قبول و تعهد اجرای مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قان -7

 . مرتبطور  به سالهکي عضويت حقو  هيورود پرداخت -8

 قيتعل اياحراز شرايط(  از ريغ يليدالبهبر عدم پذيرش عضويت ) يمبن متقاضيان شكايتصورت  در :3 ۀتبصر* 

 نشدن حل صورت در و كند يدگيرس آن به رهيمدئتيه ۀجلس درمكلف است  رهيمدئتيه اعضا، تيعضو از

 اين در عمومي. تصميمات مجمع هدد قرارجلسه  دستور دررا  موضوع ،يمجمع عموم ۀجلس نياول در كل،مش

 .است قطعي زمينه

 . است رهيمد ئتيه ةعهد بر الزم، مدرک نداشتن صورت در ت،يعضو يمتقاض يعلم تيصالح دييتأ :4 ۀتبصر* 

در صورت عدم  ايرا از دست دهد؛  هريک از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي كه يدرصورت :5 ۀتبصر* 

كشور  ييمراجع قضا یاز سو يدر صورت صدور آرای قطع اي سالکي از شيمربوط ب صنفِدر  یاشتغال اراد

 نشده و توسط مسئوال از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته ،ياز حقوق اجتماع تيبر محروم يمبن

 تعهدات قبلي است. یاجراه ملزم ب يولانجمن صنفي از موضوع مطلع خواهد شد؛ 

 نگارش در كه را ياجتماع و يفرهنگ یها تيشخص و هنرمندان مترجمان؛ مؤلفان، توانديم انجمن :6 ۀ* تبصر

مرتبط با انجمن  تيبا فعال ياشخاص حقوق زيو ن اندكرده یابرجسته خدمات مرتبط یهاحوزه و نشر و شيرايو و

 یبدهد. اعضا زين یافتخار یخدمات را به اعضا يۀمن مجاز است كلانج .رديخود بپذ یافتخار تيرا به عضو

 .ندارد تيرسم يعموم مجامع در آنان یمعاف خواهند بود و رأ ياصل یاعضا فيو وظا فياز تكال یافتخار
 
 های عضويت و تحويل مدارک الزم. پركردن فرم -9

 های داخلي. نامه يينآ اساسنامۀ انجمن و هيئت مديره، طبق نهايي و موافقت تأييد -10 

توان به قبول  كس را نمي ويت انجمن صنفي را بپذيرند و هيچنه عضاتوانند آزاد واجدان شرايط ميهمۀ  :7 ۀتبصر* 

 د. كرعضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع 

سوی هيئت مديره پذيرفته چنانچه به دليل فقدان شرايط بعضي از متقاضيان، تقاضای عضويت آنان از  :8تبصرۀ * 

تواند شكايت خود را در اولين جلسۀ مجمع عمومي مطرح نمايد و تصميمات مجمع در اين زمينه  د، متقاضي ميشون
 . قطعي است
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  نام اعضای انجمن در مدارک انجمن ثبت و در وبگاه اختصاصي انجمن درج خواهد شد و برای اعضا كارت :9* تبصرۀ 

 ، در صورت پرداخت حق عضويت، انجام خواهد شد.و تمديد آنساله  يکاريخ كارت شود. اعتبار ت صادر مي

 

 موارد تعليق یا محروميت از عضویت انجمن صنفي - 6 مادۀ

والن مالي انجمن ئاين اساسنامه )با اعالم مس 9 مادةعدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به  .1

 صنفي(. 

 ةمدير هيئتنفي )با اعالم ها و تصميمات قانوني هريک از اركان انجمن ص ساسنامه و توصيهعدم رعايت مفاد اين ا .2

 (. انجمن

 لزوم، صورت در و رهيمدئتيه یرأ اتخاذعضويت شخ ص موردنظ ر تا  2 و 1 بندهاید رمو در :1 ۀتبصر* 

 رأی حضور و حق ميعمو مجم ع در تعلي ق، رف ع تا و آيديمجمع عمومي به حالت تعليق درم به ارجاع

 .داشت نخواه د

چنانچه عضوی كه لغو عضويت خود را اعالم كرده پس از يكسال مجدداً درخواست عضويت كند  :2 ۀتبصر* 

 باست وروديه و حق عضويت پرداخت كند. مي
 اين اساسنامه.  5 مادةمندرج در عضويت از دست دادن شرايط  .3

 .شش ماهبيش از  ،تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط .5

ناموجه و  یهتک حرمت و دعو ت،يكارت عضو ازياز امت اياز اموال انجمن  يمال ةسوءاستفاد اي امانت در انتيخ .6

 .آن یاعضا و انجمن به جايتهمت ب

 ست.ا يصادره از دادگاه الزام یرأ ومدارک و مستندات  ۀارائ موضوع، نيا اثبات یبرا :3 ۀتبصر* 
 عضو مبني بر لغو عضويت خود.درخواست كتبي  .9

 فوت عضو انجمن. .10

 

 منابع مالي انجمن صنفي -7 مادۀ

 . شود يم نييتع یعاد يمجمع عموم درگردد و مبلغ آن  هر عضو دريافت مي از بار کي( وروديه كه فقط الف

  .شود يم نييتع یعاد يمجمع عموم در( حق عضويت ساليانه كه مبلغ آن ب

 يدولت يو حقوق يقياشخاص حق یرنقديو غ ینقد یايعضو و هدا رياوطلبانه اعضا و افراد غد يمال یها كمک (ج

  .يردولتيو غ

 .است انجمن یهاتيفعال از يناش كه ييدرآمدها ريسا( د

های مالي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غيرعضو منوط است ب ه اط الع كتب ي ب ه  قبول و دريافت كمک :1ۀ تبصر* 

 كار و رفاه اجتماعي.وزارت تعاون، 

های دفتر عضويت و دفت ر امورم الي و دفت ر صورتجلس ات  دفتر با عنوان 3دارای حداقل بايد انجمن صنفي  :2* تبصرۀ 

 باشد.  مديره مي هيئت

 

دار پرداخت و يا به  حق عضويت خود را مرتباً به خزانهساله  همه ماهه/ همه 7 مادةاعضا بايد باتوجه به  ۀكلي -8 مادۀ

 دار تسليم نمايند.  كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه ساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعالم ميح
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دار باشد و به  های چاپي شماره آوری حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض دريافت و جمع :1تبصرۀ * 

 دار انجمن صنفي برسد.  مديره و خزانه هيئتيس ئامضای ر

 شود؛ قابل استرداد نيست.  مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي :2 تبصرۀ* 

 تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند.   مديره نمي هيئت :3تبصرۀ * 

ز پرداخت حق عضويت ا عذر موجه،، بدون بعد از موعد مقرر ماه 3يک از اعضا در مدت حداكثر چنانچه هر -9 مادۀ

شود. چنانچه از تاريخ اخطار،  داده مي )ايميل( الكترونيکيا نامۀ  اخطار كتبيآنان دار به  ، از طرف خزانهخودداری نمايد

 در ها آنمديره، عضويت  هيئتد، با تصويب نافتاده ننماي عقب های حداكثر ظرف يک ماه اقدام به پرداخت حق عضويت

 .استآنان از اختيارات مجمع عمومي عادی عضويت آيد. اخراج يا قبول مجدد  به حالت تعليق درمي انجمن صنفي،

 مديره خواهد بود.  هيئترأی اعضای تشخيص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر با  :هتبصر* 

 

 

 فصل سوم

 ارکان انجمن صنفي

 :ارکان انجمن صنفي عبارت است از -10 مادۀ

 مجمع عمومي -1

 مدیره هيئت -2

 بازرس یا بازرسان -3

 

 مجمع عمومي، حدود وظایف و اختيارات آن: -الف 

، با هماهنگي و نظارت وزارت تعاون كار ، از اجتماع اعضاترين ركن انجمن صنفي است كه عاليمجمع عمومي  – 11 مادۀ

 .گردد العاده تشكيل مي عادی و فوقبه دو صورت  و رفاه اجتماعي

درج  ۀدعوت اعضا به وسيل یمديره موظف است، برا ئتيالعاده، ه ل مجامع عمومي عادی و فوقبرای تشكي :1تبصرۀ * 

كه  (انجمن رساني انجمن )رايانامه رسمي و وبگاه رسمي دو منبع اطالع ایــ راالنتشاريكث یها از روزنامه يكيدر  يآگه

دعوت  خ، اقدام نمايد. بديهي است، از تاريدر آن روز، ساعت، مكاِن تشكيل و دستورجلسه به طور روشن قيد شده باشد

روز فاصله باشد و حداكثر اين  20مجمع عمومي، بايد حداقل  ۀاعضا تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحل

 .روز تجاوز كند 45فاصله نبايد از 

بازرس يا  ،ديرهم هيئتمديره خواهد بود و در صورت استنكاف  هيئتتصويب  ادعوت مجامع عمومي ب :2تبصرۀ * 

. همچنين در صورت خودداری بازرس يا بازرسان، حداقل يک كنندتوانند راساً به دعوت مجمع عمومي اقدام  بازرسان مي

 توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند. اعضا مي چهارم

ع عمومي را حداقل ند موضوع و تاريخ تشكيل مجما العاده، مكلف كنندگان مجامع عمومي عادی يا فوق دعوت :3تبصرۀ * 

م تسليكتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نامۀ  دعوتطي  بدون احتساب روزهای تعطيل، روز قبل از تشكيل، 20

 نمايند. 



 يسه :ئت رئمحل نام و امضاي اعضاي هي

 

 

 

 

 محل تأييد وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعي:

 

 

 

 

 

داوری و بازرسان  هيئتمديره،  هيئتی در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب أر اخذ :4تبصرۀ * 

 عمل خواهد آمد.ه طور كتبي و مخفي به صويب نمايد، بو ساير مواردی كه مجمع ت

ارائۀ برگۀ . از اعضا را بر عهده گيرد نفر يکتواند وكالت  مجمع عمومي ميانجمن در هر يک از اعضای  :5تبصرۀ * 

 نكهيممنوع است مگر ا يدر مجمع عموم یو ليزمان عضو و وكحضور هم وكالت به هيئت رئيسۀ مجمع الزامي است.

 .شده باشد  باطل يميتنظ ۀنام وكالت يمجمع عموم ليز تشكا شيپ

 ياجتماع رفاه و كار( با نظارت وزارت تعاون، یرحضوري)غ یصورت مجاز به يعموم مجامع جلسات یبرگزار :6 ۀتبصر* 

 .بود خواهد كار وزارت ةدشدييتأ ضوابط براساسو  است مجاز

 یها شبكه قياز مجمع، از طر شيهفته پ کي(، یرحضوري)غ یشركت در مجامع مجاز یها دستورالعمل :7 ۀتبصر* 

 .ديانجمن به اطالع اعضا خواهد رس يارتباط

 

چنانچه  .يابد عالوه يک اعضا رسميت ميه مجمع عمومي عادی هر سال يک بار با حضور دست كم نصف ب -12 مادۀ

قل يک سوم اعضا دعوت و با حضور حداب الزم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتيب انصحد مجمع عمومي بار اول به 

 . رسميت خواهد يافت

 اعضامديره يا بازرسان يا يک چهارم  هيئتدعوت  مجمع عمومي عادی در مواقع ضروری بنا به تشخيص و :1تبصرۀ * 

و ترتيب است د. اين مجمع نيز دارای همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادی شو العاده تشكيل مي طور فوقه ب

 وت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز همانند مجمع عمومي عادی خواهد بود.دع

عالوه يک آرای حاضران معتبر است، ه مراحل، با اكثريت نصف بهمۀ تصميمات مجامع عمومي عادی در  :2تبصرۀ * 

 مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آرای حاضران نافذ خواهد بود. هيئتمگر در موارد انتخاب 

 

 ست از:ا وظایف و اختيارات مجمع عمومي عادی عبارت - 13 مادۀ

بازرس يا بازرسان در مورد كارهای انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد  مديره و هيئتاستماع گزارش  -1

 های سال جاری و آتي انجمن صنفي. پيشنهادهای مربوط به برنامه در موردتصويب آن و همچنين اتخاذ تصميم 

 آتي انجمن صنفي. ۀدار و بودج ماع، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانهاست -2

 . های آتي انجمن صنفي های كلي و تعيين خط مشي و برنامه دادن رهنمود و تصويب سياست -3

 خصوص دعوت به مجمع عمومي وساير موارد. رساني به اعضا در اطالعنحوة تعيين  -4

مديره تأييد نشده  هيئت درمتقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صالحيت آنان  درخواستبررسي و تصويب يا رد  -5

 باشد.

 رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند -6

 اساسنامه(. 6 مادة)موضوع 

های  استيفای حقوق و خواست برایجمعي  های دسته مديره در مورد انعقاد پيمان تهيئتفويض اختيار به  تصويب -7

 جديد برای آنان. هایو كسب امتياز قانوني اعضا

 .و ساير مراكز مرتبط های تعاوني تأسيس و تقويت شركت برایو همكاری  ها و كميته ها  يسيونايجاد كمتصويب  -8

، از بين داوطلبان مديره و بازرسان انجمن صنفي هيئتالبدل  اصلي و عليعضای جمعي ا دسته عزل انفرادی و انتخاب و -9

 .واجد شرايط

های صنفي  تشكيل و يا عضويت در كانون انجمنبرای های صنفي ديگر  اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن -10

 آن.يا خارج شدن  مربوط و
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  .اختيار به هيئت مديره در اين زمينه تفويضيا تغيير ميزان وروديه و حق عضويت اعضا و  -11

 

عالوه يک  هبا حضور دست كم نصف ب ،15 مادةاتخاذ تصميم در موارد موضوع برای العاده  مجمع عمومي فوق – 14 مادۀ

اعضا تشكيل خواهد شد. چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود؛ در مرحلۀ دوم با حضورحداقل يک سوم اعضا رسميت 

آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر  سه چهارماول يا دوم، با اكثريت  ۀر حال تصميمات آن اعم از مرحليابد و در ه مي

  خواهد بود.

 ست از:ا  وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارت -15 مادۀ

 .طرح و تصويب اصالحات اساسنامه -1

  .يهسوت هيئتانحالل انجمن صنفي و انتخاب  -2

 در آگهي دعوت به مجمع عمومي اساسنامه، بايد به طور مشخصمواد تغيير يا اصالح  ۀنهادها در زمينپيش :1تبصرۀ * 

 درج شودالعاده  فوق

روز قبل از برگزاری  20حداقل  كتباً، و مشخص طوربه بايد ،تغيير يا اصالح اساسنامه ۀرزمينپيشنهادها د :2 ۀتبصر* 

 . .شود رسانده اجتماعي رفاه و كار ،ضا و وزارت تعاوناع ۀكلي اطالع هب العاده،مجمع عمومي فوق

مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از   پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضای حاضر و اعالم رسميت جلسۀ -61 مادۀ

رئيسه مجمع مركب از دست كم يک رئيس، يک نايب رئيس و يک منشي از بين  ئتيمديره، بالفاصله ه ئتياعضای ه

مديره و  ئتيجلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات ه  ضر با رأی اكثريت اعضا انتخاب و ادارةاعضای حا

بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد؛ دو نفر ديگر نيز به عنوان ناظر از بين اعضای حاضر در 

 .شوند جلسه با رأی اكثريت اعضا انتخاب مي

مديره و بازرسان  هيئتدر  نبايد كانديدای عضويتنظارت بر انتخابات هيئت و  ۀ مجمعرئيس هيئت عضایا :1تبصرۀ * 

مجمع عمومي  مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه تعداد حاضران در) باشند

 . نفر باشد( 50كمتراز 

ند فهرست اسامي و مشخصات اعضای انجمن ا العاده موظف فوق برگزاركنندگان مجامع عمومي عادی يا :2تبصرۀ * 

 صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند. 

گيری، پس از شمارش و قرائت آرا به  أیند در پايان را ، مكلفانتخاباتنظارت بر هيئت يسه و ئر هيئت :3تبصرۀ * 

البدل را طي  علي بازرسان اصلي و هيئت داوری و نيز و مديره هيئتالبدل  اعضای اصلي و علي ترتيب حائزان اكثريت آرا،

 صورتجلسه تعيين نمايند.

 هيئتدستور جلسه خاتمه نيابد، هرگاه در مجمع عمومي، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در  :4تبصرۀ * 

تواند اعالم تنفس نموده، تاريخ جلسه بعدی را كه حداكثر از سه هفته متجاوز  مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي هرئيس

ن كند. تمديد جلسه، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب الزم برای تشكيل جلسه نباشد؛ معيّ

درج در اين بعدی، مجمع عمومي طبق روال منمرحلۀ ، در  باشد كه در صورت عدم تشكيل همان نصاب قبلي مي

 اساسنامه برگزار خواهد شد.

كننده در انتخابات ظرف يک هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ذكر داليل به  چنانچه اعضای شركت -71 مادۀ

واهند بود، حداكثر ظرف خ فارت بر انتخابات مكلنظ هيئت ورئيسه  هيئتچگونگي انجام انتخابات كتبًا اعتراض نمايند، 

ي به اطالع اعضای انجمن صنفي خصوصاً ن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضيت اعتراض، به آخ رؤرييک هفته از تا

 د و رونوشت آن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند.ناعضای معترض برسان
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در و به ترتيب مقرر عالم انتخابات را انظارت، ابطال هيئت  رسيده وارد باشد، های يا اعتراض چنانچه اعتراض :هتبصر* 

 .كرداقدام خواهد  انتخابات،دعوت مجمع عمومي و تجديد  برای، اساسنامه

 

 مدیره و وظایف و اختيارات آن هيئت -ب 

 البدل بوده كه از بين كانديداهای واجد شرايط نفر عضو علي دو نفر عضو اصلي و پنجمديره دارای  هيئت -81 مادۀ

گردند  سال انتخاب مي 3مجمع عمومي عادی، برای مدت  ۀو مخفي اعضای حاضر در جلس ، با رأی كتبيحاضر در مجمع

 . ، بالمانع است های بعدی در صورت حفظ شرايط الزم و تجديد انتخاب آنان برای دوره

و از بين  دهد ، ظرف يک هفته اولين جلسه خود را تشكيل مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات هيئت -91 مادۀ

مديره يا خارج از آن يک دبير  هيئتاز بين اعضای اصلي همچنين دار و  و يک خزانهرئيس ، يک نايب رئيسيک ود، خ

ای به اطالع اعضا برساند و  طي صورتجلسه را انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالي و اوراق تعهدآور

به منظور انجام تشريفات ثبت، به وزارت تعاون، كار و رفاه  زمورد نيامذكور را به همراه مدارک  ۀای از صورتجلس نسخه

 اجتماعي تسليم نمايد.

نفر( رسميت  3حداقلبا حضور  اكثريت اعضا )بار تشكيل و  يک ماههر  حداقل مديره هيئتجلسات عادی  -20 مادۀ

برحسب ضرورت، بنا به  اكثريت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين یيابد و تصميمات آن با آرا مي

 .شود ميالعاده تشكيل  طور فوق همديره ب هيئتاعضای  3/1يا رئيس ، نايب رئيسدعوت 

مديره افتخاری است، مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگری اتخاذ و به تصويب  خدمات هيئت :1تبصرۀ * 

 برساند.

ت مَعنوان استعفای شخصي از سِ  تناوب، بدون ارائۀ عذر موجه بهغيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه م :2تبصرۀ * 

البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص  د و عضو يا اعضای عليشو هيئت مديره تلقي مي

  بودن عذر برعهدة هيئت مديره خواهد بود. موجه يا غيرموجه

ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت  مديره موظف است حداكثر ظرف يک هيئت -21 مادۀ

و با امضای مشترک صاحبان امضای صنفي ثبت انجمن، به نام انجمن  ۀنام تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دريافت گواهي

و وجوه های كشور حساب باز نموده  ، در بانک يا بانکدار( صنفي )رئيس، دبير، خزانه مجاز اسناد و مدارک مالي انجمن

 . را در آن واريز نمايد صنفي متعلق به انجمن

دار، مشتركاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالي و كالً مسئوالن  رئيس هيئت مديره يا دبير و خزانه –22 مادۀ

في به عهدة ها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالي انجمن صن و حفظ كليۀ اموال، دارايي هستنداداری و مالي انجمن صنفي 

 .استآنها 

ممهور به مهر انجمن  كليۀ مكاتبات اداری و اوراق عادی انجمن صنفي با امضای رئيس هيئت مديره يا دبير :ه* تبصر

صنفي و كليۀ اسناد مالي، اوراق رسمي بهادار و قراردادهای تعهدآور كه به تصويب هيئت مديره رسيده باشند، با امضای 

 دار و ممهور به مهر انجمن صنفي معتبر خواهد بود. ا دبير و خرانهمشترک رئيس هيئت مديره ي

 سهت مديره در ئاعضای هيسلب عضويت يا غيبت غيرموجه  يا از دست دادن شرايط فوت، در صورت استعفا، -32 مادۀ

ور خواهند شد. جايگزين عضو يا اعضای مزب ،یالبدل با توجه به تقدم آرا متناوب، اعضای علي ۀجلسپنج متوالي يا  ۀجلس

 به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد. ،ضمن تنظيم و امضای صورتجلسه ،مديره مكلف است نتيجه را هيئت

 ةماند مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تكميلي برای باقي هيئتمادامي كه اكثريت اعضای  :1 ۀتبصر* 

 د.شو دوره برگزار مي
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توسط مجمع  مديره، هيئتر صورت استعف ا، فوت، از دست دادن شراي ط يا سلب عض ويت اكثريت اعضای د :2 ۀتبصر*

اند  سوم اعضای انجمن صنفي موظف يا يک بازرساندر اين صورت مديره بايد تجديد گردد.  هيئتانتخابات ی، عمومي عاد

ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد،  6ه ظرف به هر حال چنانچانجام انتخابات دعوت نمايند. برای مجمع عمومي را 

 .برسانندكار و رفاه اجتماعي  تعاون، تعيين تكليف مراتب را به اطالع وزارتبرای ند ا يا يک سوم اعضا موظفبازرسان 

به  ،مورد دعوت مجمع عمومي اعتبار قانوني، در ةمديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دور هيئت -42 مادۀ

 .عمل آورد همات الزم را باقدا ،منظور تجديد انتخاب مسئوالن انجمن صنفي

اموال و  ها و دارائي ۀحفظ كلي ولئمسجديد،  ةمدير هيئتماموريت، تا تعيين  ةمديره پس از پايان دور هيئت :هتبصر* 

 اسناد و مدارک انجمن صنفي خواهد بود.

 

 مدیره هيئتسایر وظایف و اختيارات  -52 مادۀ

 .(مديره هيئتو صورتجلسات  عضويت –)دفاتر مالي  دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي ۀتهي -1

 اجرای دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي. -2

 دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي. -3

 پيشنهاد آن به مجمع عمومي. دار و بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه -4

 مديره به منظور رسيدگي به امور جاری انجمن صنفي. هيئتتشكيل مرتب و به موقع جلسات  -5

 .تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزی انجمن صنفي -6

 معرفي نماينده به مراجع ذيصالح برای موارد خاص و معين. انتخاب و -7

 .های جاری و ضروری آن هزينه برای و اتخاذ تصميم بررسي وضع مالي انجمن صنفي -8

 های تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي برای اعضا. سيس و تقويت شركتأت برایهمكاری  -9

حدود مقررات اين  های دولتي و ملي در ي، دستگاهيوكالت و نمايندگي انجمن صنفي در مراجع قانوني، حقوقي، قضا -10

 اساسنامه.

 های داخلي. نامه ينتصويب آي های دسته جمعي و بررسي و ندر مورد پيمااتخاذ تصميم  -11

 آن به مجمع عمومي. ارائۀمديره و  هيئتگزارش عملكرد  ۀتهي -12

های مختلف نظير حفاظت فني و  شركت در جلسات مراجع حل اختالف و كميتهبرای تعيين و اعزام نمايندگاني  -13

 ررات قانوني.بهداشت كار و نظاير آن با رعايت مق

 ونيسيكم ،يحقوق و يصنف امور ونيسيكم قبيل از( لزوم صورت)در  مختلف های تهيكم اي ونيسيكم تشكيل -14

 .المللنيروابط ب ونيسيكم پژوهش، ونيسيكم ،يشيرايو امور ونيسيكم آموزش، ونيكميس ت،يعضو

های  نامه اجرايي و مديريت آنها طبق آيين های علمي و ها و كميته افراد ذيصالح برای تشكيل كميسيونانتخاب  -15

 داخلي انجمن.

های  نامه ع مشكالت آنان در چارچوب آيينها و تالش برای رف كميتهها و  كميسيونمديران نظارت بر حسن انجام كار  -16

 .داخلي

روز  10ن را، فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان عضويت در هيئت مديره و بازرسا اند موظف مديرهاعضای هيئت  -17

صورت به حد نصاب نرسيدن تعداد  ، دردنعمومي عادی آماده كن پيش از مجمع تهيه كرده و برای معرفي به مجمع

   .داوطلبان مورد نياز، اين تاريخ تا روز مجمع قابل تمديد است

 

 مدیره  هيئترئيس وظایف  - 62 مادۀ
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 است:رئيس هيئت مديره دارای وظايف و اختياراتي به شرح ذيل 

 مديره به تشكيل مرتب جلسه. هيئتمراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضای  -1

 ها با همكاری منشي جلسه. مديره وتنظيم صورتجلسه هيئتجلسات  ةادار -2

ساير مسئوالن انجمن صنفي، جهت اجرا و  مديره به دبير و هيئت ابالغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي و -3

 گيری آن. پي

والن انجمن صنفي كه با تصويب ئقراردادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مس ۀامضای كلي -4

 به كار گمارده خواهند شد. مديره استخدام يا هيئت

 انجمن صنفي.ممهورنمودن آن به مهر  دار و ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به اتفاق خزانه چک ۀامضای كلي -5

 قرار دارد. رئيس ةانجام ساير اموری كه به موجب اساسنامه بر عهد -6

صنفي ، قابل واگذاری به دبير انجمن استمديره كه مربوط به امور اداری  هيئت رئيسقسمتي از وظايف  :1ۀ تبصر* 

 خواهد بود.

 عهده خواهد داشت. هرا ب 3و 2و  1يس انجام وظايف بندهای ئيس هيئت مديره، نايب رئدر غياب ر :2 ۀتبصر* 

الزحمه معيّن كند كه در صورت  حق ، خارج از اعضای هيئت مديرهتواند برای همكاری دبير هيئت مديره مي :3* تبصرۀ 

 از محل بودجۀ انجمن تأمين خواهد شد.تصويب آن، 

الزحمه داشته باشد،  واست حقچنانچه دبير يكي از اعضای هيئت مديره باشد و بابت مسئوليت دبيری درخ :4 ۀ* تبصر

 شود و پس از تصويب مجمع، نحوة پرداخت و ميزان آن تعيين خواهد شد. موضوع در مجمع عمومي عادی مطرح مي

 ةمديره به منظور ادار هيئتو زير نظر  صنفي انجمن وليت مستقيم دبيرئانجمن صنفي تحت مس ۀدبيرخان -27 مادۀ

تواند دارای كاركناني باشد كه بنا  مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و مي تهيئتشكيالت اجرايي و اجرای مصوبات 

 .شوند مديره، به كار گمارده مي هيئتمديره يا دبير و تصويب  هيئت رئيسبه پيشنهاد 

 ف دبيروظای - 82 مادۀ

 و دفاتر انجمن صنفي. مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا اسناد و ۀداری كلي حفظ و نگه -1

 انجام مكاتبات اداری و جاری انجمن صنفي. -2

در صورت داشتن چنين اختياری از سوی هيئت  دار مراه خزانهه امضای اسناد و مدارک مالي و اوراق تعهدآور به -3

 مديره.

 دار انجمن صنفي. اتفاق خزانه هب های عضويت اعضا ها و امضای كارت تهيه و صدور و ابالغ دعوتنامه -4

با نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و « امور مالي»و « عضويت»تر دفا ۀتهي -5

 ها.  صدور نامه

 تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.تهيه و  -6

والن و اعضای ئمس ةآگاهي و استفاد قانوني برای های دولتي و ساير مقررات نامه ها و شيوه ابالغ اساسنامه و بخشنامه -7

 انجمن صنفي.

 مديره و بازرسان. هيئتمهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي،  -8

های اداری به  دستگاههای واصله از مراجع قانوني و  ابالغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن صنفي و احكام و نامه -9

 والن مربوط.ئمس

 به نحوی از انحا با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.انجام ساير اموری كه  -10

تواند از بين اعضای اصلي هيئت مديره يا خارج از آن  انتخاب دبير بر عهدة هيئت مديره است و دبير مي :1* تبصرۀ 

 شود. انتخاب شود. با پايان اعتبار هيئت مديره، رابطۀ استخدامي دبير با انجمن نيز ملغي مي
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 ول هستند.ئمديره مس هيئتدبير نيز در برابر دبيرخانه در برابر دبير و  كاركنان :2ۀ تبصر* 

 ارد وظایف واختيارات خزانه -92 مادۀ

 دارای وظايف واختياراتي به شرح ذيل است: ول امور مالي انجمن صنفي وئخزانه دار مس

ديگر از صاحبان امضای مجاز اسناد  مديره يا يكي هيئت رئيسور به اتفاق ها و اسناد و اوراق تعهدآ چک ۀامضای كلي -1

 مالي و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.

های انجمن  اسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب امور مالي انجمن صنفي، تهيه و تنظيم دفاتر و ةادار -2

 صنفي.

 ييد و امضای صورتأها و ت تها و پرداخ دريافت ۀصحت اسناد و مدارک تنظيم شده در مورد كلي ررسيدگي ب -3

 های مربوط. حساب

 مديره يا دبير. هيئت رئيسبه اتفاق  ور كارت عضويت اعضاامضا و صد -4

حفظ اموال منقول، غيرمنقول، وجوه، اسناد، مدارک  وليت درئمس نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي و -5

 صحت معامالت انجمن صنفي. مالي و

 های انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي. ها وهزينه دريافتي ۀثبت كلي -6

 به مجمع عمومي. ارائهمديره جهت  هيئتانجمن صنفي و تسليم آن به  ۀهای يک سال بيني بودجه و هزينه پيش -7

ابتدای االنه، گزارش مالي انجمن صنفي را، از دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي س خزانه :1 ۀتبصر* 

 هيئت رئيسو پس از امضای خود و  كند ومي تنظيمبه مجمع عم ارائهبرای فروردين هر سال تا پايان اسفند همان سال، 

 رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد. مديره،

في را برای اسناد مالي انجمن صن دفاتر و ۀكلي هر مورد بنا به تقاضای بازرسان، دار موظف است در خزانه :2 ۀتبصر* 

 در ازای رسيد و برای مدت معين، در اختيار آنان قرار دهد. ،صنفيانجمن رسيدگي در محل 

 

 

 بازرسان حدود وظایف واختيارات آنان  -ج 

ی مستقيم و أالبدل كه با ر نفر بازرس علي يکنفر بازرس اصلي يک سان انجمن صنفي، متشكل از س/ بازربازر -30 مادۀ

شوند و تجديد انتخاب  سال انتخاب مي يک مدت انديداهای واجد شرايط عضو انجمن صنفي برایمخفي اعضا از بين ك

 های بعدی مشروط به حفظ شرايط الزم بالمانع است. آنان برای دوره

البدل برای  در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها بازرس يا بازرسان علي :هتبصر* 

 دار وظايف آنان خواهند بود. ه جانشين و عهدهدور ۀبقي

 وظایف و اختيارات بازرسان -13 مادۀ

امور مربوط به  ۀهمچنين مراقبت در كلي مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه و هيئتاقدامات  ۀنظارت بر كلي -1

 العاده. دعوت مجامع عمومي عادی و فوق

حسن جريان امور مالي و  های انجمن صنفي و مراقبت در و اسناد مالي و هزينه اوراق دفاتر و به رسيدگي و نظارت -2

 اداری انجمن صنفي.

به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و  ئهگزارش و ارا ۀگيری و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهي پي -3

 (.رد)حسب مو مديره يا مجمع عمومي هيئترونوشت گزارش به  ارائۀهمچنين 

 به مجمع عمومي. ارائهبرای مورد گزارش مالي  اظهار نظر در رسيدگي و -4

 اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه. -5
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 ی. أ)درصورت لزوم(، بدون داشتن حق ر مديره هيئتشركت در جلسات  -6

را  صنفي انجمنمحاسبات  ۀكلي تاريخ تشكيل مجمع عمومي ساالنه، گزارش مالي وبازرسان بايد پيش از  :هتبصر*

تسليم دارند. همچنين بازرسان ملزم هستند اقدامات  انجمن صنفي ۀنظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخان رسيدگي و

  بار در مجمع عمومي ساالنه به طور كتبي و رسمي گزارش نمايند. حداقل سالي يکخود را 

 

 صل چهارمف

 سایر مقررات

باید   5عالوه بر شرایط مندرج در مادۀ  بازرسان ، هيئت داوری، ومدیره هيئتعضویت در داوطلبان  -23مادۀ

 :زیر باشنددارای شرایط 

 تابعيت جمهوری اسالمي ايران. -1

 التزام عملي به قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران. -2

 ی سياسي غيرقانوني. ها عدم وابستگي به احزاب و گروه -3

 كيفری. هرگونه سوءپيشينۀنداشتن  -4

  داشتن حسن شهرت. -5

 عدم اعتياد به مواد مخدر. -6

 در انجمن. وستهيپ تيسال عضو 3حداقل   -7

 .شيراينشر و و ةدر حوز تيفعال ۀسال سابق 5 حداقل. 8

پرداخت حق  و اساسنامه نيا 5 ةماد در مقرر تيعضو طيشرا داشتن صورت در ،انجمن یافتخار یاعضا :1 ۀتبصر* 

 شوند. رهيمد ئتيو نامزد انتخابات ه نديدرآ ياصل تيبه عضو تواننديممجمع،  یبرگزاراز  شيحداقل دو ماه پ تيعضو

 يۀدرج اطالع خيدرخواست خود را از تار ديو در سمتِ بازرس با رهيمد ئتيدر ه تيعضو يِمتقاض یاعضا :2 ۀتبصر* 

 خود، يمعرف ۀبرگ با همراه ره،يمد ئتيه يبررس یبرا ،يصورت كتب مجمع، به یاز برگزار شيپ روز دهمجمع تا  یبرگزار

 قرار اعضا ارياخت در رخانهيدب قياز طر شانيا اطالعات ،يبه متقاض يكتب دييتأ ارسالارسال كنند. پس از  رخانهيدببه 

   د نياز، اين تاريخ تا روز مجمع قابل تمديد است.در صورت به حد نصاب نرسيدن تعداد داوطلبان مور  .گرفت خواهد

 ديبا يرا رد كند، متقاض رهيمدئتيه در تيعضو يمتقاض یتقاضا موجه علل بدون رهيمدئتيه چنانچه :3 ۀتبصر* 

 در بازرس، یتصد ةدور اتمامالزم، ارسال كند و در صورت  یهايبررس یاعتراض مكتوب خود را به بازرس انجمن، برا

 شود.  یريگميتصم آن مورد در تا كند مطرح را موضوع یعاد يعموم مجمع نياول

آنان در روز  بتيكنند و چنانچه غ  مجمع شركت ۀاند در جلس موظف رهيمد ئتيحضور در ه يمتقاض یاعضا :4 ۀتبصر* 

  .كنار گذاشته خواهند شد انينداشته باشد، از فهرست متقاض يمجمع علت موجه

های مربوط توسط وزارت تعاون، كار  های صنفي و كانون نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمن های هزينه -33 مادۀ

شود. ميزان سهميۀ قابل پرداخت هر انجمن صنفي  های اعضا و خودياری آنان تأمين مي و رفاه اجتماعي، از محل همكاری

های صنفي و  ان انحالل هر يک از انجمنچنانچه در زم پس از تعيين در شورای عالي كار قابل وصول خواهد بود.

 های مربوط، فاقد دارايي باشند، هزينۀ درج آگهي از محل درآمد حاصل از اجرای اين ماده پرداخت خواهد شد. كانون

مديره با بازرسان و يا اعضای انجمن  هيئتمديره با يكديگر يا  هيئتدر صورت بروز اختالف بين اعضای  -43 مادۀ

داوری صورت گيرد. به  هيئتاول از طريق  ۀتواند در وهل مديره يا بازرسان، حل آن مي هيئتز اعضای صنفي با هريک ا

العاده با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از  يک از طرفين اختالف، مجمع عمومي فوق اين منظور در صورت درخواست هر
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داوری از سوی طرفين  هيئتی أعدم پذيرش رد. در صورت كنن حل اختالف انتخاب ميبرای نفر را  5يا  3بين خود 

 .  گردد ی خود منحل ميأداوری پس از صدور ر هيئتشود.  اختالف، مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي

ند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه ا والن انجمن صنفي، مكلفئمس -53مادۀ 

 بررسي در محل انجمن صنفي يا خارج از آن، در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند.برای را اجتماعي 

 گردد: انجمن صنفي در موارد زیر منحل مي -63 مادۀ

 در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده. -1

 آن.مديره وعدم  تجديد انتخابات  هيئتگذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار  -2

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

 انحالل انجمن صنفي، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرارداد منعقدة قبلي نخواهد بود. :1تبصرۀ * 

از تاريخ انحالل انجمن، اختيارات مسئوالن آن خاتمه يافته و تحت نام تشكل يادشده حق ادامۀ فعاليت  :2* تبصرۀ 

 ندارند.

های سراسری يا  شده در يكي از روزنامه مراتب انحالل و تسويه طبق اساسنامۀ مربوط انجام و به هزينۀ تشكل منحل

  محلي )براساس حوزة فعاليت تشكل( جهت اطالع همگان درج خواهد شد.

مذكور مكلف است در گردد، مجمع  العاده منحل مي چنانچه انجمن صنفي بنا به تصويب مجمع عمومي فوق :3* تبصرۀ 

نفر به عنوان اعضای هيئت تسويه  5يا  3همان جلسه از بين اعضای باسواد و باسابقه و مطلع حاضر در جلسه به انتخاب 

 اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم نمايد.

ی أمديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس ر هيئتم تجديد انتخابات چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عد :4 ۀتبصر* 

 حداكثر ظرف دو هفته بازرسان وپذير نباشد  امكان ة ديگرالعاد تشكيل مجمع عمومي فوقد و شومراجع قضايي منحل 

صورت عدم وجود،  در خواهند شد. دار ين وظيفه را عهدهبا نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي امديره  هيئتيس ئر

نفر از اعضای باسواد، و باسابقه و مطلع انجمن با نظارت  5يا  3ای مركب از  تسويهبايد هيئت حداكثر ظرف دو هفته 

 تشكيل گردد.وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

و تجديد  مديره، نسبت به تشكيل مجمع عمومي هيئتاعتبار  ةپايان دور دو ماه پس از چنانچه حداكثر –73 مادۀ

تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار برای بازرسان بازرس يا ،  مديره اقدام نشده باشد هيئتانتخابات 

تشكيل  برایماه فرصت دارند  4بازرسان، يک سوم اعضای انجمن صنفي حداكثر تا  بازرس يا دهند. پس از اخطار مي

تجديد  ،مديره هيئتاعتبار  ةپايان دورماه پس از  6حداكثر  ظرفو چنانچه  كنندمجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام 

ند انحالل انجمن صنفي را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ا بازرسان مكلفبازرس يا انتخابات صورت نگرفته باشد، 

از طريق درج آگهي در يكي از عدم اقدام، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، به هزينۀ تشكل در صورت  كنند. اعالم

 .نمايد های كثيراالنتشار يا روزنامۀ محلي مربوط به حوزة فعاليت تشكل، انحالل تشكل را اعالم مي روزنامه

ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به  ششمكلف است حداكثر ظرف  يهسوت هيئت -83 مادۀ

های انجمن صنفي اعم از وجوه نقدی و اموال  يداراي ۀكاملي از كليليست ده، كرسيدگي های انجمن صنفي ر حساب ۀكلي

 ۀرا پس از تسوي ي انجمن صنفي، دارايكردهرا تهيه های انجمن صنفي  منقول و غيرمنقول و همچنين صورتي از بدهي

ای مابقي در صورت مازاد با  لسهها، ضمن تنظيم و امضای صورتج های بدهكاران و بستانكاران و تأديه بدهي حساب ۀكلي

قرار دهند و در نهاد با موضوع فعاليت مشابه  های مردم يكي از سازماننظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار 

 واگذار شود. يكي از بنيادهای خيريۀ حمايت از كودكان صورت عدم وجود به

الزم  ، نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيوجود داشته باشداسنامه هر گونه ابهامي در اجرای مقررات اين اس -39 مادۀ

 .خواهد بود الرعايه
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 اجراست. هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قابل –04 مادۀ

 های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطيل خواهد بود. مهلت -14 مادۀ

 

 

سس/ ؤبه تصويب مجمع عمومي م اكثريت آرا  ................. در تاريخ تبصره 58 و هماد 14 فصل و 4 اين اساسنامه در

  رسيد. تهران استانويراستاران  كارگری العاده انجمن صنفي فوق

 محل امضا نام و نام خانوادگي سمت ردیف

   مجمع رئيس 1

   مجمع رئيسنایب  2

   منشي مجمع 3

 


