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 بسمه تعالي
 اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي » 

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر » 

 . «تهران 

 

 كلیات -فصل يكم 

 : موضوع - 1ماده 

قانون كار جمهوري اسالمي ايران و در  131به استناد  مادة 

هاي صنفي و كانون هاي مربوط و به منظور حفظ  نامه انجمن اجراي آيین

حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه 

خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ اين انجمن صنفي تشكیل 

 . گردد مي

 :نام   -2ماده

لی و : نام  سیون داخ ماری و دکورا حی، مع ماي طرا صنفي کارفر من  انج

انجمن »  اختصار به  كه در اين اساسنامه  خارجی ساختمان شهر تهران

 . شود نامیده مي« صنفي 

 :حوزه فعالیت و محل اقامت  -3ماده

 محل اقامت و شهر تهرانحوزة جغرافیايي :  حوزة فعالیت انجمن صنفي 

هران  شهرستان  تهران آن در استان صر، خیابان  به آدرست خیابان ولیع

ابتدای خیابان آقا بزرگی، خیابان قربان سعیدی ( فرشته) شهید فیاضی 

 .مي باشد 11، پالک 

تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، نشاني انجمن  هیأت مديره مي -تبصره 

یر داده خود تغی یت  حوزه فعال تب را همزمان و م صنفي را در محدوده  را

  -از طريقي  كه به تصويب مجمع عمومي رسیده باشد   - با اطالع به اعضا

 . و رفاه اجتماعي نیز منعکس نمايد طور کتبي به وزارت تعاون ، كاره ب

 :انجمن صنفي اهداف  -4ماده 

ضا از  -1 قانوني اع شروع و  ستهاي م قوق و خوا ستیفاي ح هت ا شش در ج كو

 .هاي مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن زمینهطريق ايجاد 
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جمع آوري اطالعات ، بررسي و تحقیق درباره مشكالت، شناخت نیازها و  -2

 .اولويتها

برنامه ريزي براي تامین نیازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش  -3

 .فعالیت ها

نوآوري -4 قال  ید، انت یت تول نابع و ظرف هره وري م قاي ب شش در ارت  كو

 .تكنولوژيك

شهاي  -5 ستقرار رو شناخت و ا سي،  يا برر ید  یت تول بود كیف سعي در به

 .نوين كنترل كیفیت

كوشش براي هماهنگي در امور آموزش ، ارتقاي مهارت و  تامین نیروي  -6

انساني مورد نیاز، همكاري با وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و 

براي ان يربط  هاي ذ ستگاهها و نهاد به ساير د بوط  هاي مر موزش  جام آ

 .حفاظت فني و بهداشت كار

یه  -7 صوص ته قوقي در خ شورتي و ح ظر م ئه ن قات الزم و ارا جام تحقی ان

لوايح و طرحهاي مربوط به قوانین كار و تامین اجتماعي و مسائل رفاهي 

 .و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط

داوطلبانتته مبتتابق  دريافتتت وروديتته، حتتق عضتتويت و كمكهتتاي متتالي  -8

 . اساسنامه

همكاري در جهت تأسیس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني وصندوق قرض  -1

ضا از  خورداري اع ظور بر به من صنفي   من  ظايف انج با و مرتبط  سنه  الح

 .تسهیالت بیشتر

اي اعضا از طريق ارايه  حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه -11

شتیباني لب پ شنهاد و ج به  پی سبت  لي ن تي و م هاي دول سازمان  جع و  مرا

 . هدف هاي انجمن

خريد، فروش و تملك اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفي به نام و  -11

 . به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد 

به انجمن -12 ستن  ضويت در  پیو يا ع شكیل  ظور ت به من گن  صنفي هم هاي 

 . هاي صنفي مربوط با رعايت مقررات قانوني  منكانون انج
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هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختیاراتي  همكاري با ساير تشكل -13

كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا 

 . خواهد شد

هاي  -14 سازمانها و نهاد ها،  نه  با وزارتخا كاري  سوولیت و هم بول م ق

جام وظايف و تكالیفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي رسمي در ان

 .هاي الزم به آنها كنند و آمادگي براي ارائه مشورت محول مي

ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن هاي  -15

صنفي يا كانون هاي مربوط در داخل كشور درچارچوب فعالیتهاي صنفي و 

 .شورقوانین و مقررات ك

يربط  -16 مايي ذ سازمانهاي كارفر ساير  با  فه اي  مذاكرات حر شركت در 

 .مشمول قانون و انعقاد پیمانهاي دسته جمعي با سازمان هاي كارگري 

 

 

 

 : وظايف اختصاصی انجمن صنفی -4ماده 

 حل و فصل اختالفات صنفی اعضا -1

 برگزاری نمايشگاه داخلی و خارجی  -2

پس از اخذ مجوزهای ) ايجاد مجتمع ها و شهرک های صنعتی برای اعضا  -3

 ( قانونی 

 ايجاد سايت و پست الکترونیک برای اعضا  -4

 تهیه و توزيع نشريه انجمن صنفی به صورت رايگان -5

 طراحی و ايجاد سايت خبری در انجمن صنفی  -6

امور مالیاتی  نماينده رسمی اعضا جهت همايت از آنان در اداره کل -7

 کشور

 حمايت مادی و معنوی از انجمن های رسمی خیريه و بیماريهای خاص  -8

 همکاری با دانشگاه ها و موسسات آموزشی جهت ارتقا سبح آموزش اعضا -1

و بین  طراحی،مديريت،نظارت و برگزاری نمايشگاه های تخصصی، داخلی-11

 المللی و حضور در نمايشگاه های تخصصی، ملی، بین المللی و منبقه ای

انجام امور تايید و صالحیت محصوالت و پروژه های ساختمانی،رتبه  -11

بندی شرکت های خدماتی و تولیدی ، پیمانی ،با قید در چهار چوب و 

 .قانونی قوانین جاری و پس از اخذ مجوزه های الزم از مراجع ذی صالح 

برگزاری فستیوال، همايش، کنگره و مسابقات معماری و تورهای  -12

فاهی برای اعضای انجمن با قید در چهار رتخصصی معماری و برنا مه های 

 از مجوزهای الزم از مراجع ذی صالح قانونی پسچوب و قوانین جاری 

با برگزاری جلسات شورای حل اختالف و سازش کارگری و کارفرمايی،  -13

از مجوزهای الزم از مراجع ذی  سقید در چهار چوب و قوانین جاری و پ

 صالح قانونی

مصوب تعرفه ساالنه خدمات مرتبط به امور صنفی طراحی، معماری و  -14

از  د در چهار چوب و قوانین جاری و پسدکوراسیون داخلی و خارجی قی

 مجوزهای الزم از مراجع ذی صالح قانونی

د و سايت خبرگزاری تخصصی و سراسری و بین المللی قی انتشار نشريه -15

از مجوزهای الزم از مراجع ذی صالح  در چهار چوب و قوانین جاری و پس

 قانونی
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انجام امور ثبت طرح و پروژه های اجرايی ساختمانی قید در چهار  -16

 از مجوزهای الزم از مراجع ذی صالح قانونی پسچوب و قوانین جاری 

 

 فصل دوم

 يط عضويت، تعلیق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفيشرا

 :شرايط عضويت  – 5ماده 

توانند به  و حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير ميكلیه اشخاص حقیقي 

 :عضويت اين انجمن صنفي  درآيند 

 .تابعیت ايران  -1

صنعت  -2 يا  فه  خارجی شاغل در حر لی و  سیون داخ ماری دکورا حی مع طرا

هران شهر ت مدارك  ساختمان  يه  با ارا صنفي  من  یت انج حوزه فعال در 

شامل  من يا کپی شناسايي معتبر ضوع انج با مو مدرک تحصیلی مرتبط  پی  ک

محل کسب و کپی آخرين قرارداد کار با پروژها و يا کپی از  اجاره نامه

 روزنامه رسمی برای شرکتها

 .ارائه مدارك معتبر مبني بر كارفرما بودن مبابق قانون كار -3

صوبات  - 4  صمیمات و م سنامه وت ين اسا قررات ا جراي م هد ا بول و تع ق

 .قانوني اركان انجمن صنفي

 .پرداخت وروديه و حق عضويت به طور مرتب  -5

صره  شرايط مي -1تب جدان  یه وا من را  كل ضويت انج نه ع ند آزاد توان

مجبور يا از  صنفي توان به عضويت در انجمن هیچ كس را نميبپذيرند و 

 . قبول عضويت آن منع نمود

صره  عدم  -2تب یل   به دل ضیان  ضويت متقا پذيرش ع عدم  صوص  شكايت در خ

احراز شرايط عضويت توسط هیات مديره و يا تعلیق عضويت اعضا در اولین 

ين ز مع در ا صمیمات مج شود و ت مي  برح  مومي م مع ع سه مج عي جل نه قب می

 . است

در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از  – 3تبصره 

دست دهد ؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود ، لیكن ملزم به 

 .انجام تعهدات قبلي است 

 : موارد تعلیق يا محرومیت از عضويت انجمن صنفي  - 6ماده 



 

 

5 

 

اين  1عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعیین شده با توجه به ماده  -1

 (. با اعالم مسووالن مالي انجمن صنفي)اساسنامه 

ها و تصمیمات قانوني هريك  عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصیه -2

 (. با اعالم هیأت مديره انجمن صنفي)از اركان انجمن 

 . اين اساسنامه 5در ماده مندرج عضويت از دست دادن شرايط  -3

 . آرای قبعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور -4

 . تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه -5

صره  ندهاي  –تب موارد ب مع  2و 1در  شكیل مج تا ت ظر  مورد ن شخص  ضويت  ع

عمومي به حالت تعلیق در مي آيد وتارفع تعلیق توسط مجمع عمومي عادي 

 .اي نخواهد داشت،حق ر

 :منابع مالي انجمن صنفي  -7ماده 

گردد و مبلغ  وروديه براي هر عضو كه فقط براي يك باردريافت مي –الف 

 آن توستتتتتتتتط مجمتتتتتتتتع عمتتتتتتتتومي عتتتتتتتتادي معتتتتتتتتین 

 . مي گردد

نه -ب  ضويت ماهیا عادي /حق ع مومي  مع ع سط مج لغ آن تو كه مب سالیانه 

 . معین مي گردد

 .هاي مالي داوطلبانه در حد توانايي وبه اختیار كمك دهنده كمك  –ج 

دفتر با عنوانهاي دفتر عضويت و  3انجمن صنفي داراي حداقل  -تبصره 

 . باشد مي و دفتر صورتجلسات هیات مديره  دفتر امورمالي

مرتبًا به  حق عضويت خود را 7كلیه اعضا بايد باتوجه به ماده -8ماده 

عالم دار پردا خزانه یین و ا من صنفي تع يا به حساب بانكي كه انج خت و 

 .دار تسلیم نمايند كند واريز و رسید بانكي را به خزانه مي

صره  مع -1تب فت و ج به  دريا يد  مالي با نابع  ساير م ضويت و  حق ع آوري 

جب قبض شماره مو چاپي  مديره و  هاي  یأت  يیس ه ضاي ر به ام شد و  دار با

 . خزانه دار انجمن برسد

شود، قابل  مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي -2ره تبص

 . استرداد نیست

صره  مديره نمي -3تب یأت  خارج از  ه صنفي را  من  مالي انج نابع  ند م توا

 .  حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند 
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حداكثر  - 1ماده  مدت  ضا در  يك از اع هر  چه  عد ماه  3چنان عد از مو ب

قرر  نهم طرف خزا يد ، از  خودداري نما ضويت  حق ع خت  به وي  از پردا دار 

 چنانچه از تاريخ اخبار، حداكثر ظرف يك ماه . شود  اخبار كتبي داده مي

اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد ، با بدون عذر موجه 

تصويب هیات مديره، عضويت شخص مذکوردرانجمن صنفي، به حالت تعلیق در 

ي بول مجدد . د مي آ يا ق خراج  یارات مجمع عمومي عضويت ا آنان از اخت

 . باشد  عادي مي

تشخیص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر، با هیأت مديره خواهد  -تبصره 

 . بود 

 

 

 فصل سوم

 اركان انجمن صنفي

 :اركان انجمن صنفي عبارت است از  -11ماده 

 مجمع عمومي -1

 هیأت مديره -2

 بازرسانبازرس يا -3

 :مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختیارات آن  -الف 

ترين ركن انجمن صنفي است ، از اجتماع  مجمع عمومي كه عالي – 11ماده 

فوق  عادي و  صورت  به دو  قوقي ،  ضاي ح ندگان اع قي و نماي ضای حقی اع

 .العاده تشكیل مي گردد

صره  یأت – 1تب عاده، ه فوق ال عادي و مومي  جامع ع شكیل م مديره  براي ت

روزنامه کار وکارگر و سايت ست نسبت به دعوت اعضاء به وسیله ا موظف

كه در آن، روز، ساعت، مكان  انجمن و نصب اطالعیه در محل دفتر انجمن 

شد؛ اقدام نمايد شده با ید  سه ببور روشن ق ستور جل بديهي . تشكیل و د

مرحله است از تاريخ دعوت اعضا تا تشكیل مجمع عمومي و همچنین بین دو 

حداقل  يد  مومي ، با مع ع صله  21مج ين فا حداكثر ا شد و  صله با روز فا

 .روز تجاوز نمايد  45نبايد از 
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صره  بود و در  – 2تب هد  مديره خوا یات  صويب ه به ت مومي  جامع ع عوت م د

صورت استنكاف هیات مديره، بازرس يا بازرسان مي توانند راسًا نسبت به 

همچنین در صورت خودداري بازرس يا . دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند 

عوت  مومي را د مع ع ند مج مي توان ضا  هارم اع يك چ حداقل  سان ،  بازر

 .نمايند 

دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده ، مكلفند  – 3تبصره 

پیش از تشكیل ، طي  روز 21موضوع و تاريخ تشكیل مجمع عمومي را حداقل 

 . ، كار و رفاه اجتماعي اعالم  نمايندتعاوندعوتنامه كتبي به وزارت 

صره  مورد  – 4تب گر در  ست م ني ا مومي عل جامع ع سات م خذ راي در جل ا

مدير یات  خاب ه سايرانت سان و  یات داوري و بازر مع ه ، ه كه مج مواردي 

 .عمل خواهد آمده عمومي تصويب نمايد؛ ببور كتبي و مخفي ب

صره  هت - 5تب ند ج مي توا من  ضاي انج يك از اع مع  هر  ضور در مج ح

قط  ضو ف هر ع هد و  لت د من وكا ضاي انج كي از اع به ي قط  مومي ف ع

 .وكالت يكي ديگر از اعضا را مي تواند برعهده گیرد

مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف بعالوه  -12ماده 

 يتتتتتتتتتتتتتتتتتتك اعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رستتتتتتتتتتتتتتتتتتمیت 

همان  چنانچه بار اول به نصاب الزم نرسد ؛ براي بار دوم به. مي يابد

 . ترتیب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسمیت خواهد يافت 

صره  شخیص و – 1تب به ت نا  ضروري ب قع  عادي در موا مومي  مع ع عوت  مج د

ببور فوق العاده تشكیل مي  يك چهارم اعضاهیأت مديره يا بازرسان يا 

اين مجمع نیز داراي همان وظايف و اختیارات مجمع عمومي عادي . گردد

مع  ند مج یز، همان صاب آن ن عوت و ن يد د عوت و تجد یب د شد و ترت مي با

 .عمومي عادي خواهد بود 

صره  صف  -2تب يت ن با اكثر حل،  یه مرا عادي در كل مومي  مع ع صمیمات مج ت

معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مديره و  بعالوه يك آرای حاضران

 .بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود 

 :وظايف و اختیارات مجمع عمومي عادي عبارتست از  - 13ماده 

مديره و -1 یأت  گزارش ه ستماع  هاي  ا مورد كار سان در  يا بازر بازرس 

مور صمیم در  خاذ ت سیدگي و ات شده و ر جام  نین ان صويب آن و همچ د ت
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اتختاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهاي مربوط به برنامته هتاي ستال جاري 

 .و آتتي انجتمن صنفي 

صويب  -2 عدم ت يا  صويب  مورد ت صمیم در  خاذ ت سیدگي و ات ستماع ، ر ا

 .گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن صنفي 

خط مشي و برنامه هاي هاي كلي و تعیین  دادن رهنمود و تصويب سیاست -3

 .آتي انجمن صنفي 

تعیین نحوه اطالع رساني به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومي وساير  -4

 .موارد 

كه  -5 صنفي  من  ضويت در انج ضیان ع ضاي متقا يا رد تقا صويب  سي و ت برر

 .صالحیت آنان از سوي هیأت مديره تأيید نشده باشد 

كه  -6 ساني  تراض ك به اع هايي  سیدگي ن ين ر ضباطي ا قررات ان بق م ط

موضوع ) اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند

 (  .اساسنامه  6ماده 

تفويض اختیار به هیأت مديره در مورد انعقاد پیمانهاي دسته جمعي  -7

در مجمع مورخ )  .در جهت استیفاي حقوق و خواست هاي قانوني اعضا

 ( اعضای حاضر به هیات مديره تنفیذ گرديد با تنبیم اکثريت  26/16/16

ايجاد كمیته ها و همكاري در جهت تأسیس و تقويت شرکتهاي تعاوني  -8

کمیته های  26/16/16با اکثريت اعضای مجمع مورخ  ).وسايرمراکزمرتبط

 (ر انجمن ايجاد میگردد دمذکور 

ان دسته جمعي اعضاي هیأت مديره و بازرس انتخاب و عزل انفرادي و -1

با تنبیم اکثريت اعضای حاضر  26/16/16در مجمع مورخ )  .انجمن صنفي

 (به هیات مديره تنفیذ گرديد 

در مجمع )  .تعیین میزان وروديه و حق عضويت اعضا و يا تغییر آن -11 

 (تغییر میزان حق عضويت به هیات مديره تنفیذ گرديد  26/16/16مورخ 

 

مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع  – 14ماده 

چنانچه . تشكیل خواهد شدبا حضور دست كم نصف بعالوه يک اعضا  ،15ماده 

حداقل يك سوم  بار اول اين نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضور
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اعضا رسمیت مي يابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول يا 

 .اي حاضر در جلسه معتبر خواهد بودآرای اعض دو سومدوم، با اكثريت 

 :وظايف و اختیارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از  -15ماده 

 .طرح و تصويب اصالحات اساسنامه  -1

 .انتخاب هیأت تصفیهانحالل انجمن صنفي و  -2

پیشنهادها در زمینه تغییر يا اصالح اساسنامه ، بايد به طور  -تبصره 

روز قبل از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به  21حداقل  مشخص و كتباً 

 .اطالع كلیه اعضا و وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي رسانده شود

حاضر و اعالم رسمیت  پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضاي -16ماده 

مي توسط رئیس يا يكي از اعضاي هیات مديره، بالفاصله مجمع عمو  جلسة

مجمع عمومي مركب از دست کم يك ريیس، يك نايب ريیس و يك  یسههیأت ري

جلسه   از بین اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارةمنشي 

ت مديره و بازرسان يا چنانچه انتخابات هیأ. را بر عهده خواهند گرفت 

نیز يكي از آنها نیز در دستور كار مجمع عمومي باشد ؛ دو نفر ديگر 

 اعضا به عنوان ناظر از بین اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت

 .انتخاب مي شوند 

بر انتخابات نبايد كانديداي  و نظارت هیأت رئیسه اعضای -1تبصره 

مگر در صورت نظر مثبت سه )  عضويت  درهیأت مديره و بازرسان باشند

چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه  انجمن صنفي داراي كمتر 

 ( .عضو باشد 21از 

برگزار كنندگان مجامع عمومي  عادي يا فوق العاده موظفند  -2تبصره 

فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهیه و پیش از آغاز مجمع 

 . اي اعضاي حاضر برسانندرا به امض عمومي، آن

یسه و نظارت بر انتخابات ، مكلفند در پايان راي هیات ري -3تبصره 

زان اكثريت آرا ، ئا به ترتیب حاگیري ، پس از شمارش و قرائت آر

بدل را بازرسان اصلي و علي ال اعضاي اصلي و علي البدل هیأت مديره ،

 .طي صورتجلسه تعیین نمايند

هرگاه در مجمع عمومي ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات  -4تبصره 

یسه مجمع با تصويب ، هیات ريمبروح در دستور جلسه خاتمه نیابد 
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اكثريت اعضا  مي تواند  اعالم تنفس نموده ، تاريخ جلسته بعدي را كه 

تمديد جلسه ، نیاز به . حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معین كند 

و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب الزم براي تشكیل جلسه دعوت 

همان نصاب قبلي مي باشد كه در صورت عدم تشكیل ، در مرحله بعدي ،  

 .مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد 

چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از  -17ماده 

برگزاري مجمع عمومي  مع عمومي با ذكر داليل به چگونگيتاريخ تشكیل مج

نظارت بر  یسه و ات كتبًا اعتراض نمايند ، هیأت ريانجام انتخاب و

انتخابات مكلف خواهند بود ، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت 

اعتراض ، به آن رسیدگي و نتیجه را به نحو مقتضي به اطالع اعضاي 

انجمن صنفي خصوصًا اعضاي معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت 

 .تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تسلیم نمايند 

رسیده وارد باشد ، هیأت ريیسه ونظارت ، اببال چنانچه اعتراض  -تبصره

مجمع عمومي يا تصمیم متخذه مورد اعتراض را اعالم و به ترتیب مقرر در 

 .، اقدام خواهد شد ت به دعوت مجمع عمومي و تجديد آناساسنامه ، نسب

 هیأت مديره و وظايف و اختیارات آن -ب 

نفر عضو علي  يک نفر عضو اصلي و پنج  هیأت مديره داراي -18ماده 

البدل بوده كه از بین كانديداهاي واجد شرايط، با رأي كتبي و مخفي 

 اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي 

سال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي  سهمدت 

 .رت حفظ شرايط الزم ، بالمانع استبعدي در صو

هیأت مديره مكلف است، پس از قبعیت انتخابات ، ظرف يك هفته  -11ماده 

اولین جلسه خود را تشكیل و از بین خود ، يك رئیس، يك نايب رئیس و 

يك يك خزانه دار و همچنین از بین اعضاي هیأت مديره يا خارج از آن 

انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد دبیر 

ي صورتجلسه اي به اطالع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه آور  را ط

، به وزارت  را به همراه مدارك مورد نیاز جهت اقدامات قانونی مذكور

 .تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسلیم نمايد 
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( نفر سه   حداقل) هیأت مديره با حضور  اكثريت اعضا  جلسات -21ماده 

آرای اكثريت اعضاي حاضر در جلسه رسمیت مي يابد و تصمیمات آن با 

معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس، نايب 

 .گردد مديره ببور فوق العاده تشكیل مي  اعضاي هیأت 3/1رئیس يا 

مكان برگزاري جلسات و نحوه دعوت از اعضاي  برنامه زماني و - 1تبصره 

 .تعیین خواهد شدهیات مديره در اولین جلسه هیات مديره 

مگر اينكه مجمع عمومي در  ،خدمات هیأت مديره افتخاري است -2تبصره 

 .اين مورد ترتیب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند 

غیبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارايه  -3تبصره 

عنوان استعفاي شخصي از سمت هیأت مديره تلقي مي گردد و ه عذر موجه ب

يا اعضاي علي البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفي  عضو

تشخیص موجه يا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مديره . خواهند شد

 .خواهد بود

هیأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از تايید  -21ماده 

مصوبات مجمع عمومي در وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و 

، نسبت به ثبت آن در اداره ثبت  انجمنمه ثبت دريافت گواهینا

را با انجمن شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام و حساب بانکی 

،  انجمن امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي

 .افتتاح نمايند 

كلیه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئیس  – 22ماده 

ممهور به مهر انجمن و كلیه اوراق تعهدآور ، هیات مديره يا دبیر، 

اسناد رسمی و اسناد مالی از قبیل چک ، سفته و برات که به تصويب 

هیات مديره رسیده باشند با امضاء مشترك خزانه دار و ريیس هیات 

 .مديره يا دبیر و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود

ايط ،  سلب عضويت يا از دست دادن شر در صورت استعفا ، - 23ماده 

جلسه  5غیبت غیر موجه اعضای هیات مديره در سه جلسه متوالي يا 

متناوب ، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا 
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هیات مديره مكلف است نتیجه را ضمن تنظیم و . اعضاي مزبور خواهند شد 

 .سلیم نمايد امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ت

مادامي كه اكثريت اعضاي هیأت مديره، سمت خود را حفظ نموده  -1تبصره 

 .مانده دوره برگزار مي گردد  باشند انتخابات تكمیلي براي باقي

از دست دادن شرايتط يا سلب عضتويت  فوت، در صورت استعفتا، -2تبصره 

 .اكثريت اعضاي هیتأت مديره، انتخابات هیأت مديره بايد تجديد گردد

ماه بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجديد  2حداکثر ظرف 

موظفند مجمع صنفی  انجمنيك سوم اعضاي . انتخابات اخبار می دهند 

 6به هر حال چنانچه ظرف  .عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند

ماه در اين زمینه اقدامي صورت نگیرد، بازرس يا بازرسان مکلفند 

 .را به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي اعالم نمايند انجمنانحالل 

درصورت استعفا يا سلب عضويت هركدام از اعضاي هیات مديره  – 3تبصره 

ديره و بازرسان شود ، يا بازرسان كه منجر به تجديد انتخابات هیات م

فرد مستعفي يا سلب عضويت شده در اولین انتخابات نمي تواند كانديدا 

 .شود

هیأت مديره موظف است دست كم سه ماه پیش از پايان دوره  - 24ماده 

مي به منظور تجديد انتخاب هیات اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمو

 .اقدامات الزم را بعمل آورد ، صنفي انجمن مديره و بازرسان 

، تا تعیین هیأت مديره  اعتبارهیأت مديره پس از پايان دوره  –تبصره 

اموال و اسناد و مدارك انجمن  ي ها وجديد، مسوول حفظ كلیه داراي

 .خواهد بود

 

 :ساير وظايف و اختیارات هیأت مديره  - 25ماده 

و  عضويت –دفاتر مالي )تهیه دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي  -1

 .(صورتجلسات هيات مديره

 .د اساسنامه و مصوبات مجامع عمومياجراي دقیق مفا -2

مقررو بررسي و تببیق شرايط متقاضیان  دعوت مجامع عمومي درموعد -3

 .عضويت در انجمن صنفي
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پیشنهاد آن به مجمع  دار و بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه -4

 .عمومي

تشكیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مديره به منظور رسیدگي به امور  -5

 .جاري انجمن صنفي

 .تعیین محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي -6

 .صالح براي موارد خاص و معین انتخاب ومعرفي نماينده به مراجع ذي -7

بت به هزينه هاي و اتخاذ تصمیم نس بررسي وضع مالي انجمن صنفي -8

 .جاري و ضروري آن

و ايجاد امكانات همكاري درجهت تاسیس و تقويت شركتهاي تعاوني  -1

 .رفاهي براي اعضا

وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي ، قضائي ،  -11

 .هاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه  دستگاه

ین نهاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آيدر مورد پیمااتخاذ تصمیم  -11

 .نامه هاي داخلي 

 .تهیه گزارش عملكرد هیأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي  -12

تعیین و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختالف و  -13

كمیته هاي مختلف نظیر حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن با رعايت 

 .رات قانونيمقر

از قبیل كمیته حل اختالف ( در صورت لزوم)ل كمیته هاي مختلف تشكی -14

، كمیته عضويت ، كمیته تداركات و پشتیباني ،كمیته امور حقوقي، 

 .كمیته رفاهي و ساير كمیته ها 

به منظور  ديگرهاي صنفي  اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن -15

هاي صنفي مربوط و يا خارج شدن از  جمنتشكیل يا عضويت در كانون ان

 .هاي مذكور كانون

اطالع رسانی به کلیه اعضاء ، از طريق راهکارهای تصويب شده توسط  – 16

 مجمع عمومی

 :وظايف ريیس هیأت مديره  - 26ماده 

مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هیأت  -1

 .مديره به تشكیل مرتب جلسه 



 

 

14 

 

اداره جلسات هیأت مديره وتنظیم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه  -2

. 

ابالغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومي وهیأت مديره به دبیر وساير  -3

 .مسئوالن انجمن صنفي ، جهت اجرا و پي گیري آن

شناسان، مشاوران، دادها و احكام استخدامي كارامضاي كلیه قرار -4

من صنفي كه با تصويب هیأت مديره استخدام والن انجدبیر و ساير مسو

 .يابه كار گمارده خواهند شد

امضاي كلیه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق  -5

 .خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي 

 .انجمن صنفي اتفاق خزانه دار ه امضاي كارت هاي عضويت اعضا ب -6

 .یس قرار داردكه به موجب اساسنامه بر عهده ري انجام ساير اموري -7

ت مديره كه مربوط به امور اداري مي ایقسمتي از وظايف ريیس ه -1تبصره

 .باشد، قابل واگذاري به دبیر انجمن خواهد بود

در غیاب ريیس هیئت مديره ، نايب ريیس انجام وظايف بند  – 2تبصره 

 .عهده خواهد داشته را ب 3و 2و  1های 

هیات مديره نسبت به استخدام دبیر از بین اعضاي اصلي هیات  - 27ماده 

 مديره يا خارج از آن اقدام 

با پايان اعتبار هیات مديره ، راببه استخدامي دبیر با . مي نمايد

 .نیز ملغي مي شود انجمن صنفي

ولیت مستقیم دبیرانجمن و زير دبیرخانه انجمن صنفي تحت مسو  -تبصره

مديره به منظور اداره تشكیالت اجرايي و اجراي مصوبات هیأت نظر هیأت 

ركناني مي تواند داراي كا مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و

یس هیأت مديره يا دبیر و تصويب هیأت باشد كه بنا به پیشنهاد ري

 .مديره ، به كار گمارده مي شوند 

 : وظايف واختیارات دبیر – 28ماده 

طرف هیات مديره، داراي وظايف به شرح ذيل  تفويض ازدر صورت  دبیر 

 :خواهد بود

و  جلسات و سوابق اعضاحفظ و نگهداري كلیه اسناد و مدارك و صورت -1

 .دفاتر انجمن صنفي 
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 .انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي  -2

مراه خزانه دار ه امضاي اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور به -3

. 

ه ب هاي عضويت اعضا تهیه و صدور و ابالغ دعوتنامه ها و امضاي كارت -4

 .صنفیاتفاق خزانه دار انجمن 

، كار و با نظر وزارت تعاون« امور مالي »و « عضويت»ه دفاتر تهی -5

 .رفاه اجتماعي و همچنین دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها 

ي در حدود مقررات تهیه و تنظیم نشريات مربوط به انجمن صنف -6

 .قانوني

اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه هاي دولتي و ساير  ابالغ -7

 .والن و اعضاي انجمن صنفيقانوني براي آگاهي و استفاده مسو مقررات

مهیا ساختن مكان تشكیل جلسات مجامع عمومي ، هیأت مديره و  -8

 .بازرسان

احكام و نامه هاي واصله از ابالغ مصوبات و تصمیمات اركان انجمن و  -1

 .والن مربوطسومراجع قانوني و دستگاه هاي اداري به م

انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبیرخانه  -11

 .ارتباط دارد

دبیر نیز در برابر هیأت كاركنان دبیرخانه در برابر دبیر و  -تبصره

 .ول هستند مديره مسو

 : خزانه داروظايف واختیارات  -21ماده 

ول امور مالي انجمن صنفي بوده وداراي وظايف خزانه دار مسو

 :واختیاراتي به شرح ذيل است 

اسناد و  اداره امور مالي انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر و -1

 .هاي انجمن صنفي  صورتجلسات مالي و رسیدگي و حفظ حساب

صحت اسناد و مدارك تنظیم شده در مورد كلیه دريافتها و  رسیدگي به -2

 .حساب هاي مربوط  پرداختها و تايید و امضاي صورت

یس هیأت مديره يا ور كارت عضويت اعضا و به اتفاق ريامضا و صد -3

 .دبیر 
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ولیت درحفظ مسو الي ونظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل م -4

، مدارك مالي وصحت معامالت وجوه، اسناداموال منقول، غیر منقول، 

 .انجمن صنفي 

ثبت كلیه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن  -5

 .صنفي

پیش بیني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسلیم آن به  -6

 .هیأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي

قبل از تشكیل مجمع عمومي خزانه دار موظف است هر سال   -1تبصره 

ومي تنظیم من صنفي را جهت ارايه به مجمع عمتساالنه، گزارش مالي انجتت

رونوشت آن را در اختیار  ،یس هیأت مديرهو پس از امضاي خود و ري

 .بازرسان قرار دهد

هر مورد بنا به تقاضاي بازرسان  خزانه دار موظف است در -2تبصره 

انجمن صنفي را براي رسیدگي در محل انجمن ،كلیه دفاتر واسناد مالي 

 .صنفي در ازاي رسید و براي مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد

 ج ت بازرس يا بازرسان، حدود وظايف واختیارات آنان

 - نفر بازرس اصلي  يک بازرسان انجمن صنفي ، متشكل از  - 31ماده 

ضا از بین نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقیم و مخفي اع

سال انتخاب مي شوند و  يک واجد شرايط عضو انجمن براي مدت كانديداهاي

تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط الزم 

 .بالمانع است

در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب  -تبصره

بقیه دوره جانشین و عضويت آنها ، بازرس يا بازرسان علي البدل براي 

 .عهده دار وظايف آنان خواهند بود

 :وظايف و اختیارات بازرسان  -31ماده 

نظارت بر كلیه اقدامات هیأت مديره و دبیر در حدود مقررات اين  -1

اساسنامه وهمچنین مراقبت در كلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي 

 .عادي و فوق العاده

اوراق و اسناد مالي و هزينه هاي  دفاتر و رسیدگي و نظارت به -2

 .انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي
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یه گزارش و گیري و رسیدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم ته پي -3

رفاه اجتماعي و همچنین ارايه رونوشت  و ، كارارايه به وزارت تعاون

 (.حسب مورد)عموميگزارش به هیأت مديره يا مجمع 

 .رسیدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي  -4

اقدام به دعوت و تشكیل مجمع عمومي در صورت لزوم ، با توجه به  -5

 .اساسنامه  اختیارات مندرج در اين

 . ، بدون داشتن حق راي (درصورت لزوم)شرکت در جلسات هیأت مديره -6

زرسان بايد پیش از تاريخ تشكیل مجمع عمومي ساالنه، با/بازرس: تبصره 

را رسیدگي ونظر مثبت يا منفي خود  كلیه محاسبات انجمن گزارش مالي و

بازرسان ملزم /همچنین بازرس. تسلیم دارند انجمنرا به دبیرخانه 

هستند خالصه اقدامات خود را مكتوب نموده تا در مواقع نیاز به مجمع 

، يا وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعي ارايه  (گزارش ساالنه)عمومي

 .نمايند 

 فصل چهارم

 ساير مقررات

رسان بايد داراي كانديداهاي عضويت در هیأت مديره و باز -32ماده

 :شرايط زير باشند

 .تابعیت جمهوري اسالمي ايران -1

 .التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -2

 . هاي سیاسي غیرقانوني احزاب و گروهعدم وابستگي به  -3

 .موثر كیفري محکومیت قبعینداشتن  -4

 . عدم اشتهار به فساد اخالق -5

 .عدم اعتیاد به مواد مخدر -6

7- ...  . 

كانديداهاي هیات مديره و بازرسان انجمن هاي صنفي كارفرمايي  -:تبصره

عضو هیات مدير اصلي كارگاه، مديرعامل يا ) بايد داراي سمت مديريت

با از دست دادن مديريت در كارگاه مربوطه، عضويت در . باشند( مديره

 .هیات مديره و بازرسان نیز سلب خواهد شد
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هاي  هاي صنفي وکانون ین نامه انجمنآي18در اجراي ماده – 33ماده 

درصد حق  5 ، هر دوره حداقل اعضا بوط ، به منظور ثبت و آموزشمر

 حساب اعالم شده از طرف اداره كل سازمان عضويت دريافتي از اعضا به

 .هاي كارگري و كارفرمايي واريز خواهد شد 

در صورت بروز اختالف بین اعضاي هیات مديره با يكديگر يا  - 34ماده 

هیات مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن صنفي با هريك از اعضاي 

ز طريق هیات هیات مديره يا بازرسان ، حل آن مي تواند در وهله اول ا

به اين منظور در صورت درخواست هريك از طرفین . داوري صورت گیرد 

اختالف ، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشكیل و از 

در صورت عدم . نفر را جهت حل اختالف انتخاب مي نمايد 5يا  3بین خود 

اين پذيرش راي هیات داوري از سوي طرفین اختالف ، مبابق مواد 

هیات داوري پس از صدور راي . اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي شود 

 . خود ، منحل مي گردد 

والن انجمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارك ، دفاتر و اسناد مسو -35ماده 

مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را جهت بررسي در محل 

اختیار وزارت تعاون ، كار و رفاه يا خارج از آن ، در صنفي انجمن 

 .اجتماعي قرار دهند 

 :انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد  -36ماده 

 .در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده -1

گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هیأت مديره وعدم  تجديد  -2

 .انتخابات آن

 .كشور در صورت صدور رأي قبعي از طرف مراجع قضايي -3

مراتب به انحالل انجمن صنفی ،  اعالم انحالل انجمن صنفيپس از – 1تبصره

تصفیه طبق قانون تجارت جهت اقدامات اداره کل ثبت شرکت ها  اطالع

 .رسانده مي شود

انحالل انجمن، موجب تضییع حق يا اسقاط تكلیف دو طرف قرار   -2تبصره

 .داد منعقده قبلي نخواهد بود
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پايان دوره اعتبار هیات مديره ،  دو ماه پس چنانچه حداكثر – 37ماده 

ابات هیات مديره اقدام نشده نسبت به تشكیل مجمع عمومي و تجديد انتخ

بازرسان نسبت به تشكیل مجمع عمومي و انجام انتخابات  بازرس يا ؛باشد

بازرسان، يك سوم  بازرس يا پس از اخبار. به اعضا اخبار مي دهند 

ماه فرصت دارند نسبت به تشكیل مجمع چهارحداكثر تاصنفی ن اعضاي انجم

حداكثر ) عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه در اين مدت 

تجديد انتخابات صورت ( پايان دوره اعتبار هیات مديره ماه پس از  6

را به  صنفی مكلف هستند انحالل انجمن يا بازرسان نگرفته باشد ، بازرس

اون ، كار و رفاه اجتماعي و در صورت دارا بودن عضويت وزارت تع

 .ربط اعالم نمايند  كانون، به كانون ذي

ماه با هماهنگي و  ششهیأت تصفیه مكلف است حداكثر ظرف  -38ماده 

 راهنمايي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي به كلیه حسابهاي انجمن

هاي انجمن صنفي  يكاملي از كلیه داراي فهرسترسیدگي نموده،  صنفي

 نجمناموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتي از بدهي هاي اشامل 

 يه كلیه حسابسورا پس از تصنفی ي انجمن را تهیه نموده، داراي صنفي

هتاي بدهكتاران و بستانكتاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظیم و امضتاي 

اد با نظارت وزارت تعاون ، كار و صورتجلسه اي مابقي در صورت ماز

قرار دهند و در صورت عدم وجود اعضای انجمن  رفاه اجتماعي در اختیار

 .واگذار  شتود  موسسه خیريه به 

هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه ، تابع نظر  -31ماده 

 .وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي مي باشد 

 هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از اقدامات قانونی – 41ماده 

قابل و ثبت در مراجع ثبتی رفاه اجتماعي وزارت تعاون ، كار و در 

 .اجراست

مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعبیل  -41ماده 

 .خواهد بود 

با   26/16/16تبصره در تاريخ 38ماده و 41فصل و   4اين اساسنامه در 

 26/16/16 فوق العاده مورخ/ اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي موسس
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طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی  انجمن صنفي كارفرمايي

 . رسیدساختمان شهر تهران 

 

 


