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 استان تهران صنفی کارفرمائی پیمانکارانانجمن  اساسنامه 
 

 فصل اول
 کلیات

 موضوع انجمن: 1ماده 

قانون کار جمهوری اسالمی ایران و در اجرای آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط  131به استناد ماده 

ساختمان ،آب ، راه  یئاجرا یپروژه ها (از هر نوع) مانکاریپ انیکارفرما هیکل یحفظ حقوق و منافع مشروع و قانون منظوربو

، کشاورزی و فضا اطالعات  تاسیسات و تجهیزات، معدن وکاوش های زمینی، ارتباطات و فن آوری ترابری، صنعت، نیرو،

امکان و انجام  دجایدر استان تهران و ا ، نفت و گاز و  مدیریت پسماند و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی مرمت، سبز ، حفاظت 

استان  ییاجرا یبا دستگاه ها یهمکار نیاعضا انجمن و همچن نیب یاریو هم یجهت همکارب یو تخصص یمطالعات فن

کار و  جادیمنظور اب دیمف شنهاداتیپ هیآنها و ته تیفیو بهبود ک یعمران یهاانواع طرح شرفتیامکان پ جادیا یتهران و برا

 یمانکاریپ یهاانجمن ریو سا یبا باشگاه ها و مراکز علم یو اشتراک مساع یهمکار نیاستان و همچن یعمران و آبادان

 جادیو ا یا منظور باال بردن دانش حرفهب الزم یشنهادهایو ارائه پ یو پژوهش یعلم یو انجام سفرها رهیمرتبط و غ

 و یتخصص، یمال یتوانها ادغامکه با  یکانونها و سازمانها با آرمانها و اهداف مختلف صنف،الزم در قالب شرکتها  یهاتشکل

باعث بهبود  نیو همچن انجامدیاعضا ب یو علم یمال یازهاین نیاستان و تام یسازنده و آبادان یبه تحقق برنامه ها یئاجرا

و بر  طئانجمن با شرا نیا .شرکتها و افراد عضو انجمن گردد یکارکنان  و اعضا یئو اجرا یو مال یو فرهنگ یسطح علم

 .گردد یم لیتشک لیس مواد مندرج در ذاسا

 نام انجمن: 2ماده 

اساسنامه به اختصار  نیپس در ا نیکه از ا نجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران استان تهرانا از ستنام انجمن عبارت

 .شود یم دهینام ((انجمن))
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  تیو حوزه فعال یمرکز اصل: 3ماده 

 –بزرگراه شیخ فضل اله نوری شمال به جنوب –تهران استان تهران بوده و محل آن انجمن  یو قانون یمرکز اصل:  1-3

-88515818-88588588-88588588تلفن : 5پالک  – 11کوچه  -خیابان حاج پور امیر –خیابان سازمان آب 

 .خواهد شد یو آگه جدر راالنتشاریو کث یدر روزنامه رسمو  نییتع 88515815-88515815

 یخود را در محل ها یندگیدفتر نما ایداده و  رییانجمن را تغ یاقامتگاه قانون تواند یم رهیمد ئتیه دینما بجایهر زمان که ا

 .ربط برساندیذالزم و  یمراکز قانون ریبه اطالع وزارت کار و سا یانتشار در روزنامه رسم ضمنو مراتب را  نییتع ازیمورد ن

مشارکت انجمنها و  ای تینسبت به قبول عضو تواندیم منباشد و انج یانجمن محدوده استان تهران م تیحوزه فعال : 5-3

اقدام  رهیمد ئتیه بیبا کسب موافقت مقامات مربوطه و پس از تصو یالملل نیو ب یمشابه داخل یها هیتحادها و التشک

 .دینما

 انجمن و مدت آنتاسیس :4ماده 

 .مدت نامحدود خواهد بودب سیمدت انجمن از زمان تأس
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 فصل دوم

 انجمن یآن و منابع مال طیدر انجمن و شرا تیعضو

 شرایط عضویت : 5ماده 

    ریآن به شرح ز یاحتمال یبعد یها هیاساسنامه و اصالح نیو بر اساس ا یکشور نیدر انجمن مطابق با قوان تیعضو 

 :باشد یم

قبول  هب توان یکس را نمچیباشد و هیآزاد م لیدر انجمن بر اساس موارد ذ طیواجد شرا مانکارانیپ هیکل تیعضو :  1-5

 .کرد مگر به حکم قانون عآن من تیاز قبول عضو ایانجمن مجبور و در  تیعضو

 تیعضو طیشرا:  5-5

 .کشور  یرسم انیاز اد یکیبودن به  نیو متد یاسالم یجمهور تیداشتن تابع : 1-5-5

 .اساسنامه نیمقررات ا یاجرا تقاضا و قبول تعهد:  5-5-5

 من.انج نیا تیدر حوزه فعال اقامت داشتن :  3-5-5

 شده به طور مرتب نییتع تیو حق عضو هیپرداخت حقوق ورود : 1-5-5

 .باشد یاجتماعاز حقوق  تیکه موجب محروم یفریک نهیشینداشتن پ : 5-5-5

 .انجمن این حرفه موضوع ایشاغل بودن به صنعت  : 8-5-5

با در نظر گرفتن سوابق  رهیمد ئتیآنها توسط ه تیصالح صیبا تشخ یقیشخص حق مانکارانیپ تیعضو:  8-5-5

 .خواهد بود بالمانع همربوط یها آنها و ضوابط سازمان یمانکاریپ
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بازرسان داشته  ای رهیمد ئتیانتخاب شدن در ه ای یأمشاور بدون آنکه حق ر ای یعضو افتخار دتوان یانجمن م : 8-5-5

 .دینماد قبول نباش

موضوع  با میشرکت در رابطه مستق داتیو تول دهیبه ثبت رس یدیکه تحت عنوان شرکت تول یه شرکتکنچنا : 8-5-5

همه جانبه و به  یبا بررس تواند یم رهیمد ئتیه ،خود داشته باشد داتیدر مورد مصرف تول یمانکاریبوده و سابقه پ انجمن

 .الزم طیشرا نییبا تع .ردیذبپ زیآن شرکت را ن تیعضو یصورت مورد

شناخته خواهد شد و  مستعفیدر انجمن  تید از عضوانجمن را از دست بده تیعضو طیکه شرا اعضا کیهر  :1تبصره 

و عدم آن از طرف  تیعضو طیدارا بودن شرا صیمرجع تشخ رهیمد ئتیباشد و ه یخود م یملزم به انجام تعهدات قبل نکیل

 رفتهیپذ دیعضو جد ندمجدداً همان تواند یم رهیمد ئتیه دییأاز دست داده شده با ت طیشرا ازو در صورت احر .باشد یاعضا م

 .گردد

 تیاز عضو قیتعل طیشرا : ۶ماده 

 :باشد یم ریز حبشر ءاز اعضا تیسلب عضو ای تیاز عضو قیتعل طیشرا

 آن رهیمد ئتیهیا عضو  یاز حقوق اجتماع تیدرباره محروم ئیصادره از دادگاه قضا یآرا :  8 -1

 .انجمن باشد نیدر ا تیعضو طیبا شرا ریکه مغا یشغل به نحو رییتغ : 5-8

  نامهاساس نیا(  8)با توجه به ماده ق عضویت عدم پرداخت ح : 3-8

 اعضاء.مفاد اساسنامه در خصوص  تیرعا عدم : 1-8

 .مربوطه  یها و ارگانها با توجه به ضوابط سازمان گرید یاز استان تهران به استانها تیمحل حوزه فعال رییتغ :  5-8

 حق عضویتاز جمله  جمنخود به ان دیونهرگونه  دیبا یاستعفا دهد ول تیانجمن حق دارد از عضو ءاز اعضا کیهر :  8-8

 .دیانجمن پرداخت نما به سال واقع شده استکه استعفا در آن  یساالنه انجمن را تا آخر سال مال
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در  تیعضو قیتعل طیدر شرایا اخراج  ایو  یگانه آن مستعف ششو بند  8که به استناد ماده  ءاز اعضا کیهر  :1تبصره  

 .باشد یموجود م ءانجمن همواره متعلق به اعضا ئیو دارا داشتانجمن نداشته و نخواهند  ئیبه دارا یحق گونه چیه دیآ

در نصاب  هانداشته و تعداد آن یماده حق را نیا 5آنها طبق تبصره  فیتکل نییمعلق تا تع مستعفی و اخراج شده و یاعضا "

  ".شودیمجامع محاسبه نم

طبق  هریمد ئتیبوده و ه یمجمع عموم اراتیانجمن از اختدر  تیو حق عضو تیعضو یضوابط عموم نییتع :2تبصره 

 .باشد یم انیمتقاض تیعضو رفتنیپذ ،در صورت مطابقت و  طیشرا یملزم به بررس یضوابط مصوب مجمع عموم

 

 آن  نهیانجمن و ضوابط هز یمنابع مال :۷ماده 

 ( الیر ونیلیم ریال )بیست 5808880888مبلغ  گردد یم افتیدر تیزمان شروع عضو: ورودیه برای هر عضو که در  1-8

 اراتیمبلغ از اخت نیاز ا شتریب راتییافزوده شود که تغ تواند یم رهیمد ئتیه بیبا تصو % 58حداکثر تا  هکه هر سال باشد یم

 .باشد یم تیمذکور در شروع عضو هیباشد و هر عضو موظف به پرداخت ورود یم یمجمع عموم

 عضویت سالیانه حق :  5-8

خواهد بود که مبلغ آن هر سال با توجه به تورم (   الیر ونیلیم ریال )شش 808880888 اعضا معادل یانهسال تیعضو حق

در سه ماهه اول هر سال عهده هر عضو انجمن خواهد بود که ب بوده و شیقابل افزا رهیمد تأیه بیبا تصو %  58حداکثر تا 

 بپردازد

موسسات موجود در  ای ریافراد خ ایاعضا  نیا 8-5 بند تیجز حق عضوب هداوطلبان یمال یها کمک افتیو در رشیپذ:  3-8

 رهیمد ئتیه بیبه تصو یستیآن با رشیخواهد بود و در هر مورد پذ بالمانع نانجم یمال ازیبا توجه به ن ،اریحد توان و اخت

 به دبیر تفویض اختیار نماید(مدیره می تواند این موضوع را  ) هیات.برسد
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ء با امضا نمشماره دار انج یها موجب قبضبه  تیحق عضو ه ،یورود ،مکهرگونه ک یو جمع آور فتایدر :1تبصره 

 .انجمن صورت خواهد گرفت ریدب ای سیدار و رئ حسابدار و خزانه

 کهآن ای ندیپرداخت نما یرسم دیقبال رس در نمانج به خود را عضویتحق  ههر سال ندانجمن موظف ءاعضا هیکل : 1-8

 .ندیارائه نما نمانج به دیرا جهت صدور قبض رس فیش آنو  زیوار نمانج یحساب جارب

چنانچه هر یک از اعضا از پرداخت حق عضویت خود در سال مالی قبل خودداری نموده باشد وضعیت عضویت ایشان  : 5-8

به حالت تعلیق در خواهد آمد در این صورت با اخطار کتبی انجمن مدت سه ماه مهلت خواهد داشت تا نسبت به پرداخت 

اید و از شرایط تعلیق خارج گردد. در غیر این صورت خروج از حالت تعلیق ایشان مستلزم حق عضویت معوق خود اقدام نم

درصد افزایش بابت عدم ایفای وظایف عضویت با نظر هیات مدیره  58پرداخت کامل حق عضویت های معوق با حداکثر 

 نخواهند داشت( ) افراد معلق شده موضوع این بند حق حضور در مجامع عمومی و انشاء رای را.می باشد

پس از اخطار کتبی موجب سلب عضویت و اخراج عضو میگردد و و  ماه 3عدم پرداخت حق عضویت بیش از  : 2تبصره 

 ورود مجدد به انجمن منوط به تایید هیات مدیره و پرداخت حق عضویت جدید می باشد.

و درصورت لزوم  معرفی شده توسط اعضا به انجمن  )بصورت مکتوب (  از طریق ایمیلانجمن اعضا  مکاتبات با :3تبصره

 .انجام خواهد شد پستیا از طریق پیامک یا سایت انجمن 

اساسنامه و مصوبات مجمع  نیاهداف ا شبردیمنظور پبانجمن را مطابق و  یموظفند منابع مال نمانج رهیمد ئتیه :  8-8

 بیو تصو یخود را جهت بررس یو گزارش کار مال النیب یستیبا هو هرسال ندینما نهیهز سساتو مو یمال نیو قوان یعموم

 .ها خواهند بود نهیهز آن یمسئول و پاسخگو رهیمد ئتیه ءو اعضا دیارائه نما یمجمع عمومبه 

 انجمن  اراتیو اخت فیوظا :۸ماده 

 :است ریزشرح ب انجمن اراتیو اخت فیوظا
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 نعهده انجمب نیماب یو توافقات ف یقانون نیطبق مواز یکه از طرف موسسات دولت فیانجام آن قسمت از وظا :  1-8

 .واگذار شود

و شرکتها و موسسات و انجمن ها و  یقیاعم از اشخاص حق ءمشترک اعضا یحفظ حقوق و منافع مشروع  قانون : 5-8

 .وابسته به انجمن یهاتشکال

 ءاعضا نیب (و اتحاد یو همکار یاریهم )هیحرو جادیا :  3-8

 یسازمانهاو  ریانجمن با ارگانها و نهادها و دوا ءانجمن و اعضا نیب یو همکار یاریمناسب در هم یفضا جادیا :  1-8

 . ربطیذ یدولت

 یهامانیپ یانجام تعهدات خود در اجرا در حیو قواعد صح یانجمن به مراعات اصول فن یاعضا هیکلترغیب نمودن :  5-8

پرسنل اعضا از اصول و  شتریهرچه ب یآگاه یمربوطه برا یآموزش ینارهایها و سمکالس لیو در صورت لزوم تشک همنعقد

 .و ضوابط نیقوان

 ن.معضو انج یشرکتها یفن ریو غ یکارکنان فن یبهتر زندگ طیبهداشت و شرا نیمأت یمطالعه برا :  8-8

 یاعضا و کارکنان آنها و کسب مجوزها یبرا یتعاون یهاو شرکت یصنف ینیتضم یها و موسسه هاقصندو لیتشک : 8-8

 صالحیالزم از مقامات ذ

و  یساتیسأت و یجمله امور ساختمان ء ازاعضا یمانکاریالزم مربوط به امور پ اتینشرو هرگونه اطالعات  هیته : 8-8

 .انجمن ءاستفاده اعضا یبرا یزاتیتجه

و  یزاتیتجهو  یساتیسأت یدر امور ساختمان دیجد یاصول فن ترویجو  دیو مقاالت مف مجالتکتابخانه و نشر  سیتاس : 8-8

 .انجمن  اعضای الزم به پرسنل یهاارائه آموزش
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 نیو کوشش در جهت حل اختالفات ب یبا صاحبان کار و مقامات رسم منانج ءدر روابط اعضا یحفظ حقوق قانون:  18-8

 .خواهند شد یمعرف کتباًکه  نمانج یحقوق ندگانینما ایو  رهیمد ئتیه ءاعضا سطدر جلسات مربوطه تو  و شرکت نیرفط

 .و عمران کشور  یآباد عالقه دریذها و اشخاص با دولت و سازمان یاشتراک مساع:  11-8

 .عضو انجمن یهاکارمندان و پرسنل شرکت یو مناسب برا متیارزان ق یخانه ها هیته یمطالعه برا:  15-8

 ...... یو گازرسان یساتیسأت یساختمان یکارها یالزم برا یها شگاهیاآزم سیسأو ت نیمأبه ت قیتشو : 13-8

 یدولت یهاها و سازمان در وزارتخانه یساتیسأو ت یمربوط به موسسات ساختمان یهاونیسیشرکت در جلسات و کم:  11-8

کارفرما و پیمانکار و کارگران از جمله اختالفات  رهیو غ یاجتماع یها مهیب ،اتیمربوطه در خصوص امور مربوط به مال

 .مربوطه

 .عضو انجمن یشرکتها یبه درجه بند مربوط یهاونیسیمشارکت در کم : 15-8

 و مشاوران انیها و کارفرماشرکت نیمناقصات و حل اختالف ب یهاونیسیمشارکت در کم :  18-8

انجمن خواهد  فیوظا ءانجمن جز ءصادره مربوطه و ارسال جهت اطالع اعضا یاطالعات و بخشنامه ها هیکل هیته :  18-8

 .باشد یآن م یراملزم به اج رهیمد ئتیبود که ه

 یو سازمان ها ها که وزارتخانه ینامه ها و هر نوع مقررات نییو آ نیقوان هیخواهد داشت که در ته سعیانجمن  :  18-8

و  یدولت یهاو سازمان یئو وزارت امور اقتصاد و دارا ربطیذ ییو کارفرما یرکارگ یهالکار و تشک یعال یمربوطه و شورا

 .دیخود را اعالم نما هینظر دنینما یم هیته یساتیسأو ت یراجع به امور ساختمان ها یشهردار

 .دینما شنهادیو به دولت و موسسات پ هیرا ته دیمف ینامه ها نییو آ نیقوان خواهد نمود طرح یانجمن سع:  18-8

 یو وزارت کار و امور اجتماع ربطیذ یها دستگاه یبه اعضا با هماهنگ یموزبه منظور کارآ یفن انیجو دانش یمعرف : 58-8

 .مربوط به حرفه انجمن  یلیمقاطع تحص هیآنها در کل پرسنل ءجهت اعضا تحصیالتامکان  جادیدر ا یو سع
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 عام المنفعه. یساختمان هایانجام کار جهت هیسرما تحصیل یالزم برا یهاطرح هیته:  51-8

 ینامه ها نییمندرج در آ طیشرا بربرا یکار و حفاظت و همکار یها تهیکم -کنگره ها -هامشارکت در کنفرانس :  55-8

وزارت علوم و آموزش  یبا همکار ءاعضا یبرا یتخصص یها هدن دوریو گذران لیمربوطه و فراهم آوردن امکانات تحص

 .ربطیذ یها تگاهدس ریو سا یعال

 یوزارت کار و امور اجتماع دییأاز قانون کار با ت یاختالف و سازش جهت رفع اختالفات ناش یبررس یشورا لیتشک:  53-8

عضو انجمن و چنانچه خارج از حوزه  یو شرکتها مانکارانیپرسنل پ نیو همچن مانکارانیپروژه ها و پ انیکارفرما نیب ما یف

 ذیربط. یبا تشکلها تباطار ای و یحقوق یوکال قیباشد از طر انجمن تیفعال

 یو معاونت ها یبا استاندارد یهمکار نیمربوط به صنعت ساختمان و همچن ینظارت و مشارکت در امور اجتماع : 51-8 

و  یساتیسأت و یساختمان مانکارانیکار به پ ارجاعدر امور  هاطرح انیاستان تهران و مجر یزیو برنامه ر تیریسازمان مد

 . رهیغ

امور کارگاه و  که در بهبود یامور ریپرسنل کارگاه ها و سا ،مشاغل یدر جهت طبقه بند کتهاو آموزش شر ییراهنما:  55-8

 .ها موثر باشدشرکت

جهت پرسنل  (ربطیذ هایبا کسب اجازه از سازمان) یو موسسات آموزش یورزش و یفرهنگ یباشگاه ها لیتشک :  58-8

 .انجمن ءاعضا

جهت  یندگانینما ای ندهینما نییو تع ءاعضا یتعهدات قرارداد یحسن اجرا یجهت بررس یفن یواحد بازرس جادیا :  58-8

 .مربوطه استان تهران یآنها به سازمان ها ینظارت استان تهران و معرف ئتیشرکت در ه

انجمن  ءاز اعضا کیهر  تیامر مسئول نیو در ا دیمداخله نما یاسیوجه حق ندارد در امور س چیه به نانجم :  58-8

 .نعهده خود آنها خواهد بود نه انجمب یماًمستق
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 یبرا انجمنعضو  دارانیفروشندگان و خر نیب رابط دتوان یم یدارد ولن ی راتجارت هایحق اشتغال به کار : انجمن 58-8

منظور رفع ه تواند ب یم نیهمچن انجمن. یبرا یجنبه تجار چیبشود بدون ه رهیآالت و غ نیو ماش و مصالحلوازم  هیته

اجاره اقدامات الزم را انجام دهد به  ایفروش  یا دیخر هیته- دیتول هنیزم رد یعیتوز -یدیتول یدر قالب تعاون ءاعضا حتاجیما

 یکی تصویببه  منقول الزم است قبالً ریسود نبرده و هرگونه معامله اموال غ چیه فوق انجمنکه از انجام معامالت  یشرط

 .باشد دهیرس یاز مجامع عموم

نشده  لیانجمن تشک یاعضا هیاز کل نکهیها ) با توجه به ا یبوده و تعاون یاریانجمن اخت یها یدر تعاون تیعضو تبصره :

 را ندارند. رهیمد اتی( حق استفاده از مکان و امکانات انجمن بدون مصوبه هاند

 

 فصل سوم

 ارکان انجمن 

 ارکان انجمن :۹ماده  

 :عبارتند از ارکان انجمن

 بازرسان  :3   رهیمد ئتیه :5    یمجمع عموم :1
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 یمع عمومامج:  1۱ماده 

 گردد یم لیعضو انجمن تشک مانکارانیشرکتها و پ ندگانیکه از اجتماع نما باشد یرکن انجمن م نیتر یعال یمجمع عموم

 .باشد یدو نوع اجالس م یو دارا

 فوق العاده  یمجمع عموم : 18-5           یعاد یمجمع عموم : 1-18

 

 یعاد یمجمع عموم :11 دهما

از  رهیمد تأیو در صورت استنکاف ه شود یم لیتشک رهیمد تأیدعوت هنا به بار بکیهر سال  یعاد یمجمع عموم اتجلس 

در صورت  نیهمچن، ندیاقدام نما یراساً نسبت به دعوت مجمع عموم دنتوان یم نیبازرس و بازرس یدعوت مجمع عموم

متفقاً نسبت به دعوت مجمع  دنتوان یم ءسوم اعضا کی یو بازرسان از دعوت مجمع عموم رهیمد تأیه خودداریو استنکاف 

 .اقدام کنند یعموم

 حد نصاب مجمع عمومی عادی :12ماده  

حد نصاب  نیو اگر بار اول ا افتیخواهد  تیانجمن رسم یاعضا کیبا حضور نصف بعالوه  یعاد یجلسه مجمع عموم 

خواهد  تیرسم ءسوم اعضا کیبا حضور  ءبا دعوت مجدد از اعضا نیزمان مع یماه برا 5دوم ظرف مدت  لسهد جحاصل نش

یک و با  لیتشک طیا همان شراجلسه سوم ب دیکه در نوبت دوم تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب نرسیو در صورت افتی

 .خواهد داشت تیرسم زین ءاعضا پنجم

 :است  ریز حرشب یادع یمجمع عموم فیوظا :13ماده  

در اطراف  یدگیو رس بیور و تصوسال گذشته و ش یو بازرسان در مورد کارها رهیمد ئتیاستماع گزارش ه:  1-13

 .خواهد بود  یسال جار یکارها یبرا هائیکهشنهادیپ
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 .و بازرسان رهیمد ئتینسبت به گزارش ه یریگ میو اظهار نظر و تصم یدگیرس:  5-13

 انجمن. یتراز مال بیو تصو یبررس :  3-13

 .ازیدر صورت ن ژهیمخصوص جهت امور و ندگانینما نییو بازرسان و تع رهیمد ئتیه ءانتخاب اعضا:  1-13

 .مربوط به انجمن یها یبه منظور درج آگه البدل یعلو  یاصل راالنتشاریروزنامه کث نییتع :  5-13

 اشتهتواند د ینداشته و نخواهد و نم یاسیوجه جنبه س چیبوده و به ه یانجمن که کالً صنف یمشو خط  نییتع : 8-13

 .باشد

و  رهیمد تأیکه توسط ه یکه در دستور جلسه قرار گرفته باشد و امور یمسائل هیراجع به کل یریگ میبحث و تصم : 8-13

 .فوق العاده نباشد یمجمع عموم تیو در صالح ءکه جزبازرسان مطرح گردد مشروط بر آن ای

به  امور نیا اریاخت تفویضبا حق  ییو کارفرما صنفی یها تشکل ریسا باائتالف  ایو  یدر مورد همکار یریگ میتصم : 8-13

 (داده شد اریتوسط مجمع اخت رهیمد ئتیبه ه) رهیمد ئتیه

 تصویب تصمیمات مجمع عموی عادی :14ماده  

حاضر در جلسه نافذ و  ءآرا کینصف بعالوه  تیموارد با اکثر هیدر کل (جلسه تیپس از رسم) یعاد یمجمع عموم ماتیتصم

 .معتبر خواهد بود

 .آراء حاضر در جلسه معتبر و نافذ خواهد بود ینسب تیبا اکثرکه و بازرسان  رهیمد ئتیانتخاب اعضاء همگر در مورد  

 

 العاده  فوق یمجمع عموم: 15ماده  

 .شود یم لیاز اعضا تشک یمیحداقل ن یکتب یبه تقاضا ایبازرسان و  ای رهیمد ئتیالعاده بنا به دعوت ه فوق یمجمع عموم
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 فوق العاده  یمجمع عموم اراتیاخت :1۶ماده  

 .و اصالح اساسنامه رییتغ:  1-18

 .و بازرسان رهیمد تأیه یاجتماع یا یونصب انفراد عزل : 5-18

 .انجمن  یمال ازیبا توجه به ن ءاعضا انهیسال ای انهیماه تیعضو و حق هیرودو زانیم بیو تصو نییتع : 3-18

 تأیدر مجمع به ه.)مورد  نیدر ا رهیمد تأیبه ه اریاخت ضیتفو ایآن و  رییتغ بیو تصو یمحل مرکز اصل نییتع:  1-18

 (شد اریاخت ضیتفو رهیمد

در مجمع  )رهیمد ئتیبه ه اریاخت تفویض ای یصنف یهاانجمنو یا با کانون  یهمکار ایالحاق به کانون و  بیتصو :  5-18
 .(شد اریاخت ضیتفو رهیمد تأیهبه 

 .باشد یم یعاد یمع عمومامج اریاساسنامه در اخت طبق اینکه  یامور هیدر خصوص کل یریگ میتصم :  8-18

 .هیتسو تأیه ءدر خصوص انحالل انجمن و انتخاب اعضا یریگ میتصم :  8-18

 العاده فوق یمجمع عمومحد نصاب و تصویب تصمیمات : 1۷ماده 

 (3/5) سوم دوآن با حداقل  ماتیو تصم ابدی یم تیرسم ءاعضا کیبا حضور نصف بعالوه العاده  فوق یجلسه مجمع عموم 
 .نافذ خواهد بود نیحاضر آراء

ماه با  5نوبت دوم با فاصله حداکثر  ،اوردیالعاده نوبت اول حدنصاب الزم را به دست ن فوق یچنانچه مجمع عموم :تبصره 

 .نافذ و معتبر خواهد بود ینحاضر ءآرا  (3/5دو سوم ) بیآن با تصو ماتیو تصم افتهی تیرسم ضاءاع سوم کیحداقل حضور 
 

 تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده : 1۸ماده  

 .دهند لیالعاده تشک طور فوقرا ب یعاد یمجمع عموم ید در مواقع ضرورنتوان یو بازرسان م رهیمد ئتیه
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 فواصل انتشار آگهی و تشکیل مجامع عمومی :1۹ماده  

روز خواهد  88روز و حداکثر  58حداقل  هالعاد و فوق یعاد یمع عمومامج لیدعوت و تشک یانتشار آگه خیتار نیفاصله ب
 .شده در اساسنامه درج شود نیمع راالنتشاریکث های در روزنامه دیدعوت با یها یآگه و .بود

 

 نحوه اخذ رای در مجامع عمومی : 2۱ماده  

نسبت به آن  ایشده و  ینیب شیکه در اساسنامه پ یجز موارداست و ب یالعاده علن و فوق یعاد یدر مجامع عموم یأاخذ ر
 .دیبه عمل آ میتصم ذاخ یدر مجمع عموم

 حق رای در مجامع عمومی : 21ماده  

)با معرفی   را گریعضو د کی یندگیتواند نما یم یا ندهیو هر نما دینما یبه مجمع معرف ندهینما کی باید فقط یعضو هر

 .داشته باشدنامه کتبی ( 

 

 نحوه اخذ رای در انتخابات :22ماده  

و  رهیمد ئتیه ءانتخاب مجدد اعضا ردیصورت بگ دیبا یو مخف یکتب یأو بازرسان انجمن با ر رهیمد ئتیانتخابات ه

 .باشد یم بالمانعبازرسان 

 

 یعموم معامج اتو اداره جلس لیتشک بیترت: 23ماده 

 .شود یاداره م ظرو دو نا یمنش کی ،سیب رئینا کی، سیرئ کیمرکب از  ه ایسیرئ ئتیتوسط ه یمع عمومامج :  1-53

 یمجمع عموم رهیمد تأیه سیب رئیتوسط نا ت اوبیخواهد بود و در صورت غ رهیمد تأیه سیرئبا  یمع عمومامج استیر

 .گردد یبرگزار م
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کند و در جلسه  یعنوان ناظر انتخاب مدو نفر را بو  یعنوان منشنفر را ب کی رسمیت مجمعپس از  اصلهمجمع بالف :  5-53

 ءو به امضا میآنها باشد تنظ یرسم ندهیعضو حاضر در جلسه و نام نما یهاشرکت یاسام یکه حاو یصورت ،مجمع یمنش

را در دفتر  یمجمع عموم ماتیو تصم کراتخالصه مذا نیرساند و همچن یو ناظران مجمع م یو منش یمجمع عموم سیرئ

 یرساند و در مرکز انجمن ضبط م یو ناظران مجمع م یو منش سیرئ ءصورتجلسه مخصوص ثبت و به امضا ایمخصوص 

 .اشخاص ثالث هم معتبر خواهد بود هیمجلس مذکور در مقابل کل صورت ایدفتر  .کند

 نیاز ب مجمع سیآنها در دستور جلسه باشد رئ هیکل ای رانیاز مد یعزل بعضیا انتخابات هیات مدیره که  یدر مواقع : 3-53

 رهیمد تأیه سیب رئیو نا سیو در صورت عدم حضور رئ شود یانتخاب م ینحاضر ینسب تیحاضر در جلسه با اکثر ءاعضا

 .عضو حاضر در جلسه خواهد بود نیسن ترجلسه به عهده م استیدر هر جلسه ر

 سهیرئ ئتیو ه دابیمطروحه در دستور جلسه خاتمه ن اتدر موضوع میتصم خذشور و ا یهر گاه در مجمع عموم :  1-53

 نییتع نباشدتجاوز م ثر از سه هفتهکحداکه را  یجلسه بعد خیاعالم تنفس نموده و تار دتوان یاعضا حاضر م بیبا تصو مجمع

 .دینما

 یقبل نصابدر جلسه همان  تیمجدد نخواهد داشت و نصاب الزم جهت رسم یانتشار آگه و به دعوت یازیجلسه ن دیتمد 

 . باشد یم

اعم حاضرین یا  اعضاءآن در مورد تمام  ماتیبوده و تصم ءاعضا هیکل یقانون ندهینما تیپس از رسم یعموممع امج:  5-53

 .د نافذ و قابل اجرا خواهد بودنآن باش ماتیکه مخالف مصوبات و تصم یئدر باره اعضا یحت .نافذ خواهد بود غایبین

 اتیهعملکرد و رد  دییامع در مورد تامج سهیرئ اتیهتصمیم مجمع و سپس تصمیم نهایی  مجامع عمومی  در تبصره :

 باشد. یفصل الخطاب م رهیمد

در صورتیکه بازرس نسبت به ارائه گزارش و همچنین اظهار نظر در خصوص مسائل مالی تهیه شده توسط انجمن  -8-53

رش مالی در مجمع قراعت و به اقدامی ننماید و یا حاضر در جلسه مجمع نگردد و یا زمان بازرسی به اتمام رسیده باشد گزا

 . بدینوسیله رد یا قبول گزارشات توسط مجمع فصل الخطاب می باشد.تصویب آرای حاضرین در مجمع عمومی خواهد رسید
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 هیات مدیره :24ماده  

نفر عضو  8و متشکل از  باشد یم ءاعضا یحقوق و منافع مشروع و قانون حفظو  انجمنمسئول اداره امور  رهیمد ئتیه 

و انتخاب مجدد آنان  ردندگ یانتخاب م ءاعضا نیمدت سه سال از ب یبرا البدل خواهد بود که ینفر عضو عل دو و  یاصل

 .خواهد بود بالمانع

 .خواهد بود یقبل رهیمد ئتیه ءبر عهده اعضا اراتیو اخت ها تیمسئول هیکل دیجد رهیمد تأیه تأییدو  نییتا تع:  تبصره 

 

 تعیین سمت برای اعضای هیات مدیره :25ماده  

 کیخود  نیبدهند از ب لیتشک دیبا اتشدن انتخاب یقطع زهفته پس اکیکه حداکثر  یجلسه ا نیدر اول رهیمد تأیه یاعضا 

عنوان خزانه دار و مسئول امور نفر را ب کیو  "ریدب "نفر کی و سیب رئینفر نا کیو  "رهیمد ئتیه سیرئ"نفر را به عنوان 

 فاتیتشر مانجا نیو همچن ءرا جهت اطالع اعضا گانانتخاب شد یاسام ای، صورتجلسه ءامضا میتنظ ضمنانتخاب و  یمال

 . ندینمامی  تسلیممراجع مربوطه  گریو د یبه وزارت کار و امور اجتماع  ییکارت شناسا دورو ص یقانون

انتخاب  ءخارج از اعضا ء یااعضا ایخود  نیانجمن را از ب ریدب دیو صالحد ازیدر صورت ن تواند یم رهیمد ئتیه : 1تبصره

 .دینما ضیتفو ویمورد نظر خود را به  فیو وظا دینما

شرکت  یأبدون حق ر رهیمد ئتیه اتتواند در جلس ینباشد م رهیمد ئتیه ءانجمن از اعضا ریکه دبیدر صورت :2تبصره  

خواهد  نمانج رخانهیدب سیو رئ یئمسئول امور اجرا نیهم چن رهیمد ئتیمصوبات مجمع و ه یو در هر حال مجر دینما

 .بود

 نیاز ب دبیرنفر را به سمت قائم مقام  کیخود  صیبه تشخ ایانجمن و  ریدب پیشنهادبه  تواند یم رهیمد ئتیه:  3تبصره  

 ریدب غیابتا در  دیباشند انتخاب نما تیکه واجد صالح مننجاخارج از  ای عضو انجمن یهاشرکت رانیاعضا و مد ایخود 

 .دینما یدگیرس منبتواند به امور انج انجمن
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 .باشد به عنوان رئیس هیات مدیره و یا دبیر یانجمن صنف کیاز  شیدر ب تواند یکس نم چیه : 4تبصره

 حد نصاب و تصویب تصمیمات هیات مدیره :2۶ماده 

معتبر خواهد  نیآراء حاضر تیآن با اکثر ماتیو تصم افتهی تیرسم ءنفر از اعضا 1 با حضور حداقل رهیمد ئتیه اتجلس 

 .بود

انجام  مانعکه  گریعلل د ایو سال بدون عذر موجه کیمتناوب در  جلسهپنج  ای یدر سه جلسه متوال بتیغ : 1تبصره  

 ایخواهد بود و عضو  رهیمد ئتیدر ه تیاز سمت عضو استعفاءمنزله ب رددگ رهیمد ئتیه یاصل ءاز اعضا کیهر  وظیفه

خواهند  مستعفی یاعضا عضو یا نیند جانشه اکسب نمود یرا در مجمع عموم ءآرا نیشتریب بیالبدل که به ترت یعل یاعضا

 .گردد بیو تصو نییتع یستیبا رهیمد ئتیهاز طرف شد که سمت عضو 

 یریگ میو تصم یبررسای بوده که در جلسه  رهیمد ئتیه عهدهبه  عذرموجه بودن  ریغ ایموجه  صیتشخ : 2تبصره  

 اعمالمجدد  یتواند به آن بررس یو الزم االجرا خواهد بود و فقط مجمع عموم یقطع رهیمد ئتیه هیخواهد نمود و نظر

 .دینما

 افتتاح حساب برای انجمن :2۷ماده  

استان  یاجتماع مورثبت انجمن از اداره کار و ا یگواه افتیماه پس از در دوموظف است حداکثر ظرف مدت  رهیمد تأیه

از  یکیدر  انجمندار همراه با مهر و  و خزانه ریدب ای رهیمد ئتیه سیمشترک رئ ءبا امضا و به نام انجمن یحساب ،تهران

مختلف  بانکهای چند حساب در گشایشو  دینما زیوار مزبور یحساب بانک را در نممتعلق به انج وجوهکشور باز و  یهابانک

 .خواهد بود مانعبال رهیمد ئتیه صیتشخ با
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 مسئولین مالی و اداری هیات مدیره و مکاتبات :2۸ماده  

 یو مال یادار نمسئوال و کالً یمجاز اسناد و مدارک مال یاز صاحبان امضا اًدار مشترک خزانهو  ریدب ای رهیمد ئتیه سیرئ 

 .باشد یم آنانبه عهده  یبهادار و دفاتر مال و اوراق اسنادو  ها یئدارا ،اموال هیانجمن بوده و حفظ کل

و اوراق  یاسناد مال هیو کل انجمنو مهر  ریدب ایو  رهیمد ئتیه سیرئ ءبا امضا یعاد راقاوو  یمکاتبات ادار هیکل: تبصره 

به اتفاق  ریدب ایو  رهیمد ئتیه سیمشترک رئ ءباشد با امضا دهیرس رهیمد ئتیه بیبه تصوکه تعهدآور  یبهادار و قراردادها

 .دار و مهر انجمن معتبر خواهد بود خزانه

 

 تغییرات برخی از اعضای هیات مدیره :2۹ماده 

البدل با توجه به تقدم  یعل ءآنان اعضا یبه جا رهیمد ئتیه یاز اعضا کیهر  تیفقدان صالح ایفوت  ء ،در صورت استعفا

 گردد. بیو تصو نییتع یستیبا مجدداً  رهیمد ئتیه دیعضو جدد شد که سمت نعضو مزبور خواه نیگزیجا آراء

 انتخابات مجدد هیات مدیره :3۱ماده  

 .دیانتخابات دعوت نما دیتجد یبرا را یمجمع عموم ،دوره انیاز پا لانجمن موظف است حداقل سه ماه قب رهیمد تئیه 

ند بازرسان مکلف ه باشدانتخابات صورت نگرفت تجدید یدوره به هر علت انیچنانچه حداکثر شش ماه پس از پا :1تبصره 

 .ندیمااعالم ن فیتکل نییجهت تع ربطیمراجع ذ ریاستان تهران و سا یمراتب را به اداره کار و امور اجتماع

تمام  رهیمد اتیهتا زمان برگزاری انتخابات جدید ، ، رهیمد ئتیزمان ه انیرت از پاتدر دوران شش ماهه  ف : 2تبصره 

 باشد.     یرا دارا م قبلی خود اراتیاخت
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  رهیمد ئتیه اراتیو اخت فیوظا: 31ماده  

 اساسنامه  نیو انجام مقررات ا یمصوبات مجمع عموم یاجرا -1

 ءاعضا یحفظ حقوق و منافع مشروع و قانون -5

 هابستن حساب در بانک ایافتتاح و   -3

بدون غرامت و  ایبا غرامت  هامنقول و فسخ و اقاله آن ریو فروش و رهن و اجاره و معاوضه اموال منقول و غ دیخر  -1

 .نباشدنفع و جلب  یکه به منظور تجارها مشروط بر آن و بانک ءاخذ وام از اعضا

نسبت به  ییگو و جواب یدولت ای یخصوص یحقوق یهاتیشخص ایاشخاص  هیبر عل یئو جزا یحقوق یاقامه دعو  -5

 فصلقبول آنها و مذاکره و قطع و  و لیدر توک لیوک و لیوک نییانجمن بشود و تع هیکه ممکن است عل یدعاو

 یاز سو یندگیو حضور در مراجع حل اختالف به نما انجمنو صلح و سازش در هرگونه امور مربوط به  دعاوی

 .ینامه کتب یبا معرف ندهیو دفاع از حقوق آنان با اعزام نما اعضا

و  نیقوان تیبا رعا ییکارفرماو یکارگر یتشکل ها ریبا سا ءاز اعضا یندگیبه نما یدسته جمع هایانعقاد قرارداد -8

 .یصنف ینامه و اساسنامه انجمنها نییآ نیو همچن مقررات مربوط

 .یادار انکارمند ، عزل و نصباستخدام   -8

 .بار  کی یطبق مقررات اساسنامه حداقل سال فوق العاده ای یعاد یمع عمومادعوت مج  -8

 .یمجمع عموم انهیلو ارائه گزارش سا هیته -8

و  یجهت ارائه به مجمع عموم یبودجه سال آت ینیب شیپ نیآن و همچن بیو تصو یتراز مال میو تنظ هیته -18

 آن بیتصو

 .یداخل ینامه ها نییآ نیتدو  -11

ه ووج افتیو در یشده از طرف مجمع عموم نییبر اساس جداول تع ءاعضا حق عضویتو  هیورود زانیم نییتع  -15

 آن 

 استان تهران یروز قبل از انعقاد جلسه به اداره کار و امور اجتماع 15 یمجمع عموم اتجلس لیتشک یتباعالم ک  -13
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و و تاسیس و مشارکت در شرکتهای تامین و تولید بنفع اعضا انجمن جهت  یتعاون یها شرکت تیو تقو تاسیس  -11

 ءاعضا یبرا و کاری یهرگونه امکانات رفاه جادیا

 :مختلف از جمله یها هتیها و کمونیسیکم لیتشک  -15

 یحقوق تهیکم :1-15

 حل اختالف  تهیکم :5-15

 نامه نییآ نیو تدو یبررس تهیکم: 3-15

 و اطالعات آمار تهیکم : 1-15

 یرفاه تهیکم :5-15

  یبانیتدارکات و پشت تهیکم : 8-15

 .هیکتاب و نشر ،در خصوص انتشار جزوه  میاتخاذ تصم:  8-15

 نییتع رهیمد تأیه از طرف که یو حقوق حق الزحمهکارمندان و کارکنان  ریو سا ریقائم مقام دب انجمن و ریبه دب -18

 .گردد یخواهد شد پرداخت م

هیات مدیره می  تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی ) دفاتر مالی ، عضویت ، صورتجلسات هیات مدیره و...( -18

 ای ضبط نمایدتواند دفاتر خود را در رایانه به صورت سامانه 

 

 رهیمد ئتیه سیرئ فیوظا: 32ماده  

 رهیمد ئتیه جلساتاداره   -1

 اتمنظم به جلس لیتشکبه  رهیمد ئتیه ءدعوت اعضا  -5

 امور انجمن انیمراقبت در حسن جر  -3

 جهت اجرا  انجمنمسئوالن  ریو سا ریدب به رهیمد ئتیو ه یمجمع عموم ماتیابالغ تصم  -1

 قرار دارد سیکه با توجه به اساسنامه بر عهده رئ یموارد ریانجام سا  -5
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 وظایف دبیر انجمن : 33ماده  

 .باشد یم ریز بشرحاو  وظایفاست و  یئاجرا تالیرا عهده دار بوده و مسئول تشک رخانهیدب ورام ، ریاستانجمن  ریدب

 بیکارشناسان پس از تصوو و در صورت لزوم استخدام مشاور  انجمن یبه کار گماردن کارکنان ادار ای استخدام -1

 .رهیمد ئتیه

 .انجمن  یمقررات داخل یانجمن و نظارت بر حسن اجرا یادار یها انجام مکاتبات و نامه  -5

ه انجمن به ووج زیوار و مجاز یهادر بانک رهیمد ئتیه سیو رئ خزانه دارانجمن به اتفاق  یحساب جار شیگشا -3

 .حساب مذکور و برداشت از آن مطابق قانون

  انجمن یادارو  یو انجام امور جار یو مجمع عموم رهیمد ئتیه ماتیمصوبات و تصم یااجر  -1

 .در دفتر مربوطه رهیمد ئتیثبت صورتجلسات ه -5

 .انجمن ءو دفتر مشخصات کامل اعضا یو ادار یاسناد و مدارک مال یحفظ و نگهدار  -8

 .انجمن یمهر رسمو دار  خزانه ایو  رهیمد ئتیه سیخود و رئ ءبا امضا تیکارت عضو میتنظو  هیته  -8

 .رهیمد ئتیه بیدر صورت تصو انجمنو مهمور به مهر  خزانه داربه اتفاق  و اوراق بهادارها و اسناد  چک ءامضا  -8

انتخابات انجام  یرا برابر  مقررات برا یمجمع عموم لیمقدمات دعوت و تشک مکلف است فترتدر دوره  ریدب  -8

 ، میدیایعمل نب انجمن مسئوالنمدت اعتبار  انیپا شش ماه ازدر فاصله  حداکثرفراهم و چنانچه انتخابات مجدد 

 .دهد تهران اطالع استان یاداره کار و امور اجتماعبه  فیتکل نییجهت تع را مراتب انبه اتفاق بازرس دیبا

 

 وظایف خزانه دار انجمن:  34ماده  

 ئتیه سیو رئ بر عهده اوو اوراق بهادار  یمال اداسنو چکها  هیکل ءو امضا استانجمن  یدار مسئول امور مال خزانه

 :باشد یم ریبه شرح ز فیوظا ریبوده و سا ریدب یا رهیمد

 حفظ حسابها  و یدگیو رس یمال اتجلس صورت ،دفاتر و اسناد میتنظ ،انجمن یاداره امور مال  -1
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 .دیدر مقابل قبض رس یمال های و کمک ها تیحق عضو ه،یورود یآور جمع وصول و -5

 .یمخصوص مال رتادف میو تنظ هیته  -3

 .و بازرسان رهیمد ئتیجهت ارائه به ه انجمنترازنامه  میو تنظ هیته  -1

 انجمن ءبه صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت اعضا یدگیرس  -5

 . یکتبتاییدبا  یهر نوع عمل مال و و فروش دینظارت بر خر  -8

 انجمن یاسناد مال، وجوه و رمنقولیغ ،حفظ اموال منقول  -8

 یبه مجمع عموم شنهادیو پ بیو تصو یجهت بررس رهیمد ئتیآن به ه میتسلو یبودجه سال آت ینیب شیپ  -8

 یانجمن را برا یدفاتر و اسناد مال هیبازرسان کل بازرس یا یمورد بنا به تقاضا هر موظف است درخزانه دار  :1تبصره 

 دهد.قرار  آنان اریاختدر  انجمندر محل  یدگیرس

انجمن  یامور مال بود موظف خواهند ریو دب رهیمد ئتیه سیدار و رئ خزانه رهیمد ئتیدوره ه ءدر صورت انقضا:  2تبصره  

 ستییاسناد و مدارک انجمن با هیکل جدید رهیمد ئتیه نییو پس از تع دنیانتخابات مجدد کماکان اداره نما تا قطعیترا 

 .گردد یدار و مسئول خزانه دیدج رهیمد ئتیه لیتحو

 نیامندرج در اسناد بهادار و مکاتبات  ءدر ارتباط با امضا (بتیغ هایدر زمان) بتیدر صورت غ تواند یمدار  خزانه :3تبصره

خود  خزانه دار  تیوکالت به مسئول بدهد و اینوکالت  و دبیر انجمن سیرئبجز  رهیمد ئتیه ءاز اعضا یکی نامه بهاساس

 ی کاهد.نم شانیا تیاز مسئول و خواهد بود

 انتخاب بازرسین : 35ماده 

     انتخاب سه سال یبراالبدل  یعنوان بازرس علرا ب (1)نفر کیو  ینفر را به عنوان بازرس اصل یک تعداد یمجمع عموم

 .استانتخاب مجدد آنان بالمانع . دیخود عمل نما فیتا بر اساس وظا دینما یم
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 بازرسان ایبازرس  اراتیو اخت فیوظا: 3۶ماده 

مندرج در ماده  طیکه واجد شرا عضو انجمن یها شرکت اءشرک ایو  رانیمد نیبود که از ب واهندنفر خ 1انجمن  ینبازرس 

 :باشد یم ریآنها به شرح ز فیانتخاب خواهد شد  وظا رهیمد اتیدوره ه یک یاساسنامه باشند برا نیا 38

و اعالم نظر خود  انجمن یامور مال انیجر حسنو مراقبت در  یاوراق و اسناد مال،به دفاتر  نظارت و رسیدگی -1

 .انجمن رهیمد تأیبه ه یروز قبل از مجمع عموم 15حداقل 

 .یجهت ارائه به مجمع عموم یگزارش مال یو گواه یدگیرس  -5

 یمجمع عموم ای رهیمد ئتیارائه به ه یگزارش برا هیو در صورت لزوم ته ءاعضا تایبه شکا یدگیرس   -3

 اساسنامه نیا 11لزوم بر طبق ماده  رتدر صو یمجمع عموم لیاقدام به دعوت و تشک  -1

 بار کی یحداقل سال یو ارائه گزارش عملکرد خود به مجمع عموم هیته  -5

 اساسنامه 11بر اساس تبصره ماده  در صورتی که  ربطیمراجع ذ ریو سا یتب به وزارت کار و امور اجتماعااعالم مر -8

 .انتخابات ننموده باشد دیاقدام به تجد مدیره ئتیه

 و بازرسان رهیمد ئتیه ءاعضا انتخاب طیاشر :3۷ماده  

 رانیا یاسالم یدولت جمهور تیداشتن تابع  -1

 تمام سن سال 88و حداکثر سال  38داشتن حداقل   -5

 گردد یاز حقوق اجتماع تیکه موجب محروم یفریک تینداشتن سابقه محکوم -3

 یدار و امانتبه حسن شهرت  مشهور  -1

مرتبط با  یشرکتها رهیمد اتیحضور در ه ای )مستند به بیمه تامین اجتماعی دیسال سابقه کار مف 18حداقل   -5

  (یروزنامه رسم یموضوع انجمن مستند به اگه

 عضو انجمن باشد هایشرکت رهیمد تأیه یاز اعضا -8
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 کشور  یرسم انیاز اد یکیبه  نیمتد  -8

 کارشناسی مورد تایید آموزش عالی کشورمدرک داشتن حداقل  -8

 دبیریا و  رهیمد ئتیهنمی تواند در بیش از یک انجمن صنفی بعنوان رئیس  کس چیه 55ماده  1مطابق تبصره  -8

 باشد

قبل از تاریخ روز  3ارائه نامه مکتوب به دبیرخانه انجمن جهت اعالم داوطلبی حضور در انتخابات انجمن حداقل  -18

 تشکیل مجمع عمومی .

 

 

 فصل چهارم

 انحالل و مقررات مربوط به آن

  

 انحالل انجمن:  3۸ماده  

 : گردد یانجمن منحل م ریدر موارد ز

 العاده  فوق یدر جلسه مجمع عموم متخذه میبر اساس تصم  -1

  یئصادره از طرف مراجع قضا یبر اساس را -5

ماه از پایان  3و گذشت  آنانانتخابات  دیو عدم تجد رهیمد ئتیاعتبار ه مدت انیماه از پا 8در صورت گذشت  -3

در  یبا توجه به دستورالعمل صادره از طرف وزارت کار و امور اجتماع زمان فطرت و عدم برگزاری انتخابات

 .خصوص موضوع و کسب مجوز مربوطه
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 دیجهت تجد یدعوت مجمع عموم یاعضا برا (3/1) سوم کی ایو  انبازرس ،رهیمد ئتیدر صورت اقدام ه: تبصره  

ماده  3ضرب االجل مذکور در بند  یمجمع عموم لیدعوت و تشک یاساسنامه برا این مقرر در یانتخابات در مهلت ها

 .منظور نخواهد شد  38

وزارتخانه مذکور  اریرا در اخت یوزارت کار و امور اجتماع ازیدفاتر و اسناد مورد ن ،مدارک ندمسئوالن انجمن موظف تبصره :

 ی(کتب دیدر قبال رس یبر اساس نامه رسم) دهندقرار 

 

 هیات تسویه  :3۹ ماده

نفر از مدیران شرکتهای  5تسویه منتخب مرکب از  ئتیو ه افتهیخاتمه مسئوالن  اراتیانحالل انجمن اخت خیاز تار 

 انجمنبازرسان بازرس یا  .ردیگ یرا به عهده م هیگردند و امر تسو یفوق العاده انتخاب م یتوسط مجمع عموم عضو که

سال خواهد کیانتخاب حداقل  خیاز تار هیتسو تئیه تیمدت مامور .را خواهند داشت تسویهپس از انحالل عنوان ناظر 

 .بود

 بود.و بازرسان خواهد  رهیمد ئتیه سیبه عهده رئ آن هظیفو تسویه ئتیصورت عدم انتخاب ه در:  تبصره 

 عدم اسقاط تکالیف انجمن : 4۱ماده  

 .نخواهد بود یمنعقد شده قبل یجمع دستههای مانیطرف قرارداد پ دو فیتکل حق یا اسقاط عییانحالل انجمن موجب تض 

 دارایی انجمن :41ماده   

آن با نظارت اداره  یهائیدارا هیکل یو وصول مطالبات احتمال ونید هیپس از پرداخت کلو در صورت انحالل انجمن  

 .خواهد شد  لیتحو اعضای فعال انجمناستان تهران به  یکار و امور اجتماع
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 تغییرات در اساسنامه :42ماده 

و کانون عالی انجمنهای صنفی  در مفاد اساسنامه پس از کسب موافقت از اداره کل کار استان تهران رییهرگونه تغ 

 .باشد یقابل اجرا م کارفرمایی ایران

 موارد پیش بینی نشده در اساسنامه : 43ماده  

 رفاهکار و  تعاون، وزارت ییکارفرما یهاسازمان نامه نییشده تابع مقررات آن ینیب شیاساسنامه پ این که در یموارد ریسا

 .مقررات مربوطه خواهد بود گریو د و کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران یاجتماع

 

 5فصل 

 متفرقه مقرراتها و ونیسیکم

 کمیسیون های انجمن:  44ماده  

 یاعضا نیآن کمتر از سه نفر نباشد از ب ءکه اعضا یئهاونیسیکم ،ریدب شنهادیپ با اتیضمتق بنا به  تواند یم رهیمد ئتیه

 .دهد لیو مطالعه موارد مورد نظر تشک یمنظور بررسآنها و افراد خبره و ب ندگانینما ایانجمن 

 :باشد یم ریشرح زمورد نظر ب یهاونیسیانواع کم 

 آمار و اطالعات ونیسیکم  -1

 و نظارت کارها هاطرح هیو ته یمطالعات امور فن ونیسیکم  -5

 نامه ها  نییو آ نیقوان یو بررس یاتیو مال یامور حقوق ونیسیکم  -3

 حل اختالف ونیسیکم -1

 رفاهیامور  ونیسیکم  -5
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 اتیرو نش غاتیتبل ونیسیکم  -8

 یو بانک یو مال یاقتصاد ونیسیکم  -8

 یا انهیو خدمات را وتریکامپ ونیسیکم  -8

 ءآموزش اعضا ونیسیکم  -8

 الملل نیامور ب ونیسیکم -18

  کمیسیون های تخصصی مرتبط با موضوع انجمن -11

 رهیو غ هیریامور خ ونیسیو الزم بداند مانند کم صالح رهیمد ئتیکه ه یئهاونیسیکم ریسا -15

 

 برنامه کمیسیون ها : 45 ماده 

 تسلیم رهیمد ئتیو به ه میخود را طبق مقررات اساسنامه تنظ اتیبرنامه عمل ،لیبدو تشک درها ونیسیاز کم کیهر 

 مجاز به اجرا خواهند بود رهیمد ئتیه بیخواهد نمود و پس از تصو

 استفاده از کارشناسان در کمیسیون ها :  4۶ماده  

 ،هادانشگاه ،یو اقتصاد یاز کارمندان وابسته و متخصص امور ساختمان دتوان یم ریدبها ونیسیکم یتقاضابنا به 

 .دیها دعوت نماونیسیشرکت در کم یلزوم براعندا ریو غ یو مل یدولت یها ها و بنگاه بانک، ها وزارتخانه

 تعیین سمت در کمیسیون ها : 4۷ماده  

 ثبت و به در دفتر مخصوص را و خالصه مذاکرات هر جلسه  انتخاب رهیمد ئتیهاز سوی  هاونیسیکمروسا و رابطین 

 .د نمودنخواه ینگهدار هدیرسان ءامضا

 .او را انجام خواهد داد  فیوظا ونیسیکم رابط ،سیرئ بتیدر صورت غ :1تبصره 
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ارائه  رهیمد ئتیهبه  یریگ میتصمو جلسه مذاکرات را جهت اطالع  و صورت جهیخالصه و نت هاونیسیکم: 2تبصره       

 .ندینما یم

 

 مقررات متفرقه

 مجمع عمومی برای موارد استثنائی :4۸ماده 

انجمن الزم بداند اقدام به دعوت  هرا به لحاظ حفظ حقوق حق یمهم ماتیاتخاذ تصم رهیمد ئتیکه ه ئیموارد استثنا در

نجمن ا یاعضا هیکل یمجمع گرفته شود برا نیکه در جلسه ا یمیو هر تصم نمود واهدخ (مطابق اساسنامه) یمجمع عموم

در حکم  رهیمد ئتیه صیتشخبه  و اساسنامه مجمع های انجمن از مصوبه یاز اعضا کیهر الزم اجرا خواهد بود و تخلف

 .انجمن خواهد بود تیعضوعضو از آن  استعفای

 اختیارات دبیر در پرداخت پاداش  : 4۹ماده  

 انجمن یسازمان ادار یبرا را الزم انمصوب کارمند بودجه در حد رهیمد تایتواند با کسب اجازه از ه یانجمن م ریدب

از  اشخاص خارج یا ها وونیسیکارمندان کم بهدر حدود بودجه  تواند یم رهیمد ئتیه بیبا تصو نیو همچن دیاستخدام نما

 .دید حقوق و پاداش پرداخت نمانده یکه انجام م یخدمات ایو  می شوندکه متحمل زحماتی انجمن را برابر 

  

 .دیرس یمجمع عموم بیتصوبه  88/15/1181 خیدر تاربند  158تبصره و  58ماده و  18اساسنامه در پنج فصل و  نیا 

 


