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 بسمه تعالی 

 ایران تصویرگرهنرمندان  سراسری اساسنامه انجمن صنفی

 اهداف: -فصل اول

 هدف: -1ه ماد

چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و  نامهاجرای آیین ر، دجمهوری اسالمی ایران قانون کار 131ماده استناد به 

  056914ت/105569مصوب هیات محترم وزیران، تصویب نامه شماره های مربوط ی صنفی وکانونهاانجمن نحوه عملکرد

انجمن های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و  فعالیت وهیات محترم وزیران و دستورالعمل نحوه تشکیل  22/8/98مورخ 

ن به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران که خود متضمهای مربوطه و کانون

 .گرددمیحفظ منافع جامعه نیز باشد این انجمن صنفی تشکیل 

 حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی: نام، -2ه ماد

 .شودمینامیده  «انجمن صنفی»ایران که در این اساسنامه با اختصار  رگریتصوهنرمندان  سراسریانجمن صنفی  -نام

به  -هرانشهرستان ت هرانتو محل استقرار دفتر مرکزی آن در استان  ایران: حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت انجمن صنفی

 .باشدمی 6، طبقه سوم، واحد 15پالک کوچه نوشهر،  خردمند جنوبی، هفت تیر، میداننشانی 

 86071621 تلفن:

 86071625فاکس: 

 1584679113 کد پستی:

در محدوده حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی  هر زمان که ایجاب کند نشانی انجمن صنفی را تواندمی مدیرههیات -1 تبصره

به طور کتبی به وزارت  -از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد -ءخود تغییر داده و مراتب رابه اطالع اعضا

 کار و رفاه اجتماعی نیز منعکس نماید. تعاون،

 مدت فعالیت: -3ه ماد

 .باشدمیمدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود 

 وظایف اساسی و عام انجمن صنفی: -4ماده 

فرهنگی و اجتماعی در صنفی  یو تثبیت نقش انجمن صنفی به عنوان نهاد تصویرگری حرفهاعتال و گسترش  -1د بن

 .جامعه

 .و از کارافتادگی حقوق بازنشستگی و مستمری ،بیمه بیکاری ،پیگیری امنیت شغلی، بیمه اجتماعی -2د بن

 6هایی در خصوص بهبود فضای کار بر اساس مادهاعم از تدوین و اجرای طرح تصویرگریتعیین خط مشی هنر  -3بند 

 .قانون کار 3تبصره  36امور حقوقی و رفاهی هنرمندان طبق ماده  -قانون کار

نامه سند ملی کار شایسته بر اساس تصویب ،تصویرگریارتقا سطح آگاهی و دانش عمومی و تخصصی در حوزه  -4د بن

 بند الف. (1/3/1398مصوب )

  .تصویرگریی کارگاهی هافعالیتو صدور مجوزهای الزم برای  ایحرفههای اجرایی، تسهیل امور ایجاد فرصت -5د بن

 .اعضاء در راستای ضوابط و مقررات مربوطه صنفیو  ایحرفهدفاع از حقوق  -6بند 

های های مناسب برای رفع نارساییو ایجاد زمینه تصویرگریمسائل مرتبط با و شناسایی و تجزیه و تحلیل مشکالت  -7بند 

 قانون کار. 139و131 و119و 108هچنین ماده  و -بند ب سند ملی کار شایستهبا مطابق  موجود
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گردهمایی در زمینه فعالیت انجمن بر اساس بند ت سند ملی کار شایسته مصوب  سمینار، برگزاری کنفراس، -8بند 

(1/3/1398.) 

در  تصویرگری، بالندگی و گسترش ءو تالش در جهت ارتقا تصویرگریفراهم آوردن شرایط مشارکت همه جانبه  -9بند 

 های جدید.بط و فراهم آوردن فرصتمرت ، فرهنگی و اجتماعی از طریق برگزاری رویدادهایایحرفهابعاد و زوایای 

 .تصویرگریحرفه  اءکتب و دیگر موارد در زمینه ارتق مقاالت،و چاپ  نگارش، انتشار گردآوری، ،تهیه -10د بن

در  ایحرفهکارشناسی  صالح در مسائل حقوقی،تالش در جهت احراز صالحیت به عنوان نهاد تخصصی و ذی -11بند 

 .تصویرگریی مرتبط با هازمینهکلیه 

مجامع هنری های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون، همچنین پیوستن به به انجمنپیوستن  -12 بند

  .المللی با رعایت مقررات قانونیکالن بینهمگن 

 .های ذیربطو ارگانها ها، نهادها، وزارتخانهجذب بودجه از سازمان -13د بن

 .الحسنههای تعاونی و صندوق قرضو گسترش شرکت تقویت، ،جهت تاسیس همکاری در -14بند 

 .صنفی اعضا در حدود قانون کار مطالباتپیشبرد  برایکار و رفاه اجتماعی  همکاری با وزارت تعاون، -15د بن

نکه و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آ منقول انجمن صنفی به نامفروش و تملک اموال منقول و غیر خرید، -16د بن

 به قصد تجارت و جلب نفع شخصی نباشد.

جمعی های دستههای کارگری ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانبا سایر سازمان ایحرفهشرکت در مذاکرات  -17 بند

 قانون کار.144-141-140-139-137کارفرمایی مطابق ماده کارگری و با سازمانهای 

 .های داوطلبانه اعضاء طبق اساسنامهحق عضویت و کمکدریافت ورودیه،  -18 بند

بر اساس  تصویرگریها و نمونه قراردادها مربوط به حوزه کارشناسی و تعیین تعرفه ،های اجرایینامهتدوین آیین -19د بن

 .قانون کار و قوانین کلی کشور

 فعالیت انجمن صنفی.رتبط با موضوع مهای تالش برای رفع اختالف -20بند 

 سلب عضویت، منابع مالی انجمن صنفی: تعلیق،شرایط عضویت،  -فصل دوم 

 شرایط عمومی عضویت: -5ه ماد

 .7ماده قید شده در در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک معتبر  تصویرگریحرفه شاغل در  -1

 .انجمن صنفی تعهد اجرای مقررات اساسنامه و تصمیمات و مصوبات ارکان قبول و -2

 .تکمیل فرم تقاضای انجمن صنفی -3

 .پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده ساالنه به طور مرتب -4

 شرایط اختصاصی عضویت: -6 ماده

 :الزامی است انجمن صنفییر برای عضویت احراز حداقل یکی از شرایط ز

منتشرشده  تصویرگریهنری  مجموعه اثر 5و  با ارائه سوابق ،تصویرگریداشتن مدرک کارشناسی یا باالتر در رشته  -1

 .های چاپی یا در فضای مجازیدر قالب

 تصویرگریاثر هنری مجموعه  10های هنری با ارائه سوابق و داشتن مدرک کارشناسی یا باالتر سایر رشته -2

 های چاپی یا در فضای مجازی.منتشرشده در قالب

های چاپی یا در فضای منتشرشده در قالب تصویرگریاثر هنری مجموعه  15 با ارائهسایر متقاضیان با ارائه سوابق  -3

 مجازی.
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 آثار باید بر اساس سفارش کارفرما خلق شده باشد. -1تبصره 

و اخذ جایزه در مسابقات  های معتبر داخلی و خارجیپذیرفته شدن آثار در نمایشگاه، مدیرههیاتبر اساس نظر  -2تبصره 

 ه عنوان یک یا چند مجموعه اثر هنری تصویرگری تلقی شود.تواند بمی معتبر داخلی و خارجی

در صورت تمایل و احراز شرایط عضو پیوسته ان تصویرگرفرهنگی هنری کلیه اعضای پیوسته و وابسته انجمن  -3تبصره 

 انجمن صنفی خواهند شد.

 :عضو افتخاری -7 ماده

گذار در عرصه ملی ، حضوری تاثیرکه در توسعه و پیشرفت فرهنگ و هنر شودمیهای اجتماعی انتخاب از میان شخصیت

 د.نمللی داشته باشالبینو 

همچنین اعضای افتخاری  در کلیه مجامع و جلسات انجمن شرکت نمایند، توانندمیاعضای افتخاری بدون داشتن حق رای 

ت نیاز برای پذیرش تواند در صورمی مدیرههیات بازرس یا بازرسان باشند. ،مدیرههیاتداوطلب عضویت در  توانندمین

مذکور از پرداخت  اعضاء را به تصویب و اطالع مجمع عمومی عادی برساند. شرایط دیگر موضوع افتخاری با عناوین و اعضاء

 باشند.ورودیه وحق عضویت ساالنه معاف می

 شرایط تعلیق و لغو عضویت: -8ماده 

 :شودمیعضویت به حالت تعلیق در آمده و یا سلب  در زمان بروز هریک از شرایط زیر 

 .شدهم پرداخت به موقع حق عضویت تعیینعد -1 بند

 د،نداری نمایعذر موجه از پرداخت حق عضویت خودسال بدون  چنانچه هر یک از اعضا در مدت زمانی یک -1 تبصره

 ترونیک به نشانی ایمیل اعالم شدهبه صورت الکضمن ارسال اخطار کتبی )به صورت نامه پستی به نشانی اعالم شده و یا 

 ،مدیرههیاتاز سوی  (اعالم شده رسانامیپ یامکیپ هایسامانهو یا به صورت پیام کتبی به شماره تلفن اعالم شده در 

 .دنباشمیریخ ارسال اخطار کتبی معوق در مهلت زمانی یک ماه از تا هایموظف به انجام پرداخت

و در صورت عدم پرداخت حق عضویت آید ویت فرد به حالت تعلیق در میار کتبی عضصدور اخطهمزمان با -2 تبصره

گردد و پذیرش عضویت مجدد مستلزم تقاضای مجدد و مشابه عضویت سلب می معوقه و سپری شدن مهلت زمانی مذکور،

 ..باشدمیعضویت جدید و انجام مراحل عضویت 

 است. مدیرههیاتضاء مذکور منوط به تایید تشخیص موجه بودن عذر موجه اع -3 تبصره

 عدم رعایت مفاد اساسنامه و تصمیمات مصوب در مجامع انجمن. -2 بند

 .از دست دادن شرایط عمومی و تخصصی عضویت -3 بند

)بر اساس قوانین مالکیت  و تخصصی. ایحرفهداری اعضا در شرایط در صورت احراز عدم صداقت و اصل امانت -4 بند

 .فکری(

عضویت تا  در موارد عدم پرداخت به موقع حق عضویت و عدم رعایت مفاد اساسنامه و مصوبات ارکان انجمن، -1ه تبصر

لیکن ملزم به انجام  شودمیحق رای در مجامع عمومی سلب  آید و تا زمان رفع تعلیق،پایان دوره به حالت تعلیق در می

  .باشدمیتعهدات قبلی 

ملزم به انجام تعهدات قبلی  عضویت لغوشده، دادن شرایط عمومی و تخصصی عضویت، درصورت از دست -2 تبصره

 .باشدمی

خود موظف به ابراز و اطالع رسانی به انجمن  عضو، متقاضی عضویت یا در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، -3 تبصره

 .باشدمیصنفی 
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نظر و رای  و عمومی مطرح در مجمع موارد اعتراض، درصورت اعتراض عضو تعلیق شده یا لغو عضویت شده -4تبصره 

 مدیره، مالک عمل خواهد بود.مجمع عمومی در تایید یا رد نظر هیات

 منابع مالی انجمن صنفی: -9 ماده

 .شودمیو مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی معین  گرددمیعضو که فقط برای یک بار دریافت  ورودیه برای هر -1 بند

واریز انجمن صنفی به حساب ها یا نهادهای دولتی یا خصوصی بالعوض و هدایا که از طرف سازمانهای کمک -2 بند

 گردد.می

چگونگی و و شود، میمبلغ حق عضویت ساالنه که برای دوره زمانی یکساله عضویت از سوی هر عضو پرداخت  -3 بند

 .باشدمیو تصویب در مجمع عمومی  مدیرههیات پیشنهادمیزان آن با 

بررسی و  فراخوان، نمایشگاه، های آموزشی،کالس، دوره مجاز است تا در قبال خدماتی مانند برگزاریانجمن  -4بند 

حکمیت و داوری و نظایر آنها مبالغی را تعیین و به  بررسی و کارشناسی آثار، کارشناسی پرونده متقاضیان مجوز و پروانه،

 صالح مجوز مربوطه اخذ خواهد شد.در صورت لزوم از مراجع ذی حساب انجمن صنفی اخذ نمایند.

 منابع مالی را خارج از حدود و مقررات در این اساسنامه به مصرف برساند. تواندمیانجمن صنفی ن مدیرههیات -5د بن

 باشد. مدیرهاتهیدفتر امور مالی و دفترصورت جلسات  دفتر با عناوین دفتر عضویت، 3انجمن صنفی باید دارای  -6د بن

دار پرداخت و یا به حساب بانکی که از طرف عضویت خود را در موعد مقرر به خزانهحق تمام اعضاء صنف باید  -7د بن

 دار تسلیم نمایند.انجمن صنفی تعیین و اعالم شده واریز و رسید بانکی را به خزانه

دار های چاپی شمارهمنابع مالی باید به موجب قبضآوری هر گونه کمک و حق عضویت و سایر دریافت و جمع -1 تبصره

 انجمن صنفی برسد. دارخزانهو  مدیرههیاتباشد و با امضاء رئیس 

 .باشدمیتمامی منابع مالی جذب شده غیر قابل استرداد  -9 بند

ها و حقیقی یا نهادیا اشخاص حقوقی یا وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول که داوطلبانه از سوی اعضا و  -10 بند

 باشد. مدیرههیاتتایید  دولتی یا خصوصی به انجمن صنفی واگذار شده یا بشود باید با هایسازمان

یابد مگر سال خاتمه می ،آغاز و پایان اسفند ماه همان سالسال مالی انجمن صنفی از اول فروردین ماه هر سال  -11 بند

 ال ختم شده است.اول که از تاریخ تاسیس شروع و به پایان س

 ارکان انجمن صنفی: -فصل سوم

 ارکان انجمن صنفی عبارت است: -10ه ماد

 مجمع عمومی -1

 مدیرههیات -2

 بازرس یا بازرسان -3

 ترین رکن انجمن است که از اجتماع حقیقی یا نمایندگان حقوقی به دو صورت عادی ومجمع عمومی عالی -11ماده 

 گردد.تشکیل می العادهفوق

بوسیله وب سایت  موظف است به دعوت اعضاء مدیرههیات العادهفوق برای تشکیل مجامع عمومی عادی و -1 تبصره

دستور جلسه  مکان و -ساعت -روزارسال در ایمیل و فضاهای مجازی، و  رسمی انجمن یا روزنامه کثیراالنتشار و یا درج و

مرحله مجمع عمومی  2 جمع عمومی و همچنین بینبدیهی است از تاریخ دعوت تا تشکیل م بطور دقیق قید نماید. را

 نماید. روز تجاوز 45از  فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید روز 20باید حداقل 
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بازرس یا بازرسان  ،مدیرههیاتدر صورت استنکاف  خواهد بود و مدیرههیاتدعوت مجامع عمومی به تصویب  -2 تبصره

همچنین در صورت خودداری بازرس یا بازرسان حداقل یک چهارم  راسا به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. توانندمی

 مجمع عمومی را دعوت نمایند. توانندمیاعضا 

وز ر 20ومی را حداقل موضوع و تاریخ و تشکیل مجمع عم مکلفند العادهفوق کنندگان مجامع عمومی یادعوت -3 تبصره

 یا روزنامه کثیراالنتشار اعالم نمایند. دعوت نامه در وب سایت رسمی و طی ،پیش از تشکیل

االنتشار در یک مراتب باید در روزنامه کثیر روز قبل از برگزاری مجمع 20برای تشکیل مجامع عمومی حداقل -4 تبصره

 ساعت، دعوت نامه روز، اعالم گردد. در ... در سایت رسمی انجمن صنفی و فضاهای مجازی افراد همچون ایمیل و نوبت و

 محل جلسه قید خواهد شد.

و بازرسان انجمن صنفی  مدیرههیات مگر در مورد انتخاب اعضاء اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است، -5 تبصره

 و مواردی که در مجمع نسبت به آنها اخذ تصمیم بعمل آید.

نفر را بر عهده )دو(  2د وکالت نتوانمیمجمع عمومی  و هریک از اعضاء باشدمیهرعضو دارای یک حق رای  -6ه تبصر

 د.نگیر

بر اساس قوانین مربوطه در صورت  اخذ رای در مجامع انجمن صنفی منطبق بر پیشرفت و تکنولوژی روز، -7 تبصره

 به شکل غیر حضوری و اینترنتی قابل قبول خواهد بود. وزارت کار تصویب

 برگزاری مجمع عمومی عادی:نحوه  -21ه ماد

عالوه یک نفر همجمع عمومی عادی هرسال یک بار تشکیل خواهد شد و برای رسمیت جلسه حضورحداقل نصف ب -1 بند

چنانچه نوبت اول به حد  برای رای موافق اکثریت اعضاء ضرورت دارد. از اعضاء جهت تصویب هر موضوعی الزم بوده و

 به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.نصاب الزم نرسد برای نوبت دوم 

 یا بازرسان با یک چهارم اعضاء بطور مدیرههیاتبه تشخیص و دعوت یا مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری  -1 تبصره

و تر تیب دعوت  باشدمینیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی  این مجمع .گرددمیتشکیل  العادهفوق

 و تجدید دعوت و حد نصاب به رسمت شناختن آن نیز همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.

 حاضران معتبر است، تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل حداقل با اکثریت نصف بعالوه یک آراء -2 تبصره

 سبی آرای حاضران نافذ خواهد بود.و بازرسان که با اکثریت ن مدیرههیاتمگر در موارد انتخاب 

 وظایف واختیارات مجمع عمومی عادی: -31ه ماد

و بازرس یا بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد  مدیرههیاتاستماع گزارش  -1 بند

 جاری وآتی انجمن صنفی.های سال های مربوط به برنامهاتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادتصویب آن و همچنین 

دار و بودجه آتی انجمن رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خرانه استماع، -2د بن

 صنفی.

 .های آینده انجمن صنفینامههای کلی و تعیین خط مشی و برو تصویب سیاستارائه پیشنهادات  -3د بن

 .اعضاء در خصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر مواردتعیین نحوه اطالع رسانی به  -4د بن

تایید  مدیرههیاتبررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صالحیت آنان از سوی  -5 بند

 نشده باشد.

یا سلب  رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق -6 بند

 عضویت شده اند.
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و  ، مطالباتجمعی در جهت استیفای حقوقهای دستهدر مورد انعقاد پیمان مدیرههیاتتفویض اختیار به  -7د بن

 های قانونی اعضاء.خواست

 مرتبط. واردهای تعاونی و سایر مها و همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتایجاد کمیته -8 بند

 .و بازرسان انجمن صنفی مدیرههیاتجمعی اعضای انفرادی و دستهعزل  انتخاب و -9د بن

 یا تغییر آن. تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضاء و -10 بند

ی هاکانونی صنفی دیگر به منظور تشکیل و یا عضویت در هاانجمن ها واتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به تشکل -11 بند

مشروط به آنکه تصمیمات  (مدیرههیات)تفویض اختیار به  ی مذکورهاکانونشدن از ی صنفی مربوط و یا خارج هاانجمن

 نباشد. العادهفوق در صالحیت مجمع عمومی

 :العادهفوق مجمع عمومی -41ماده

چنانچه بار اول این نصاب حاصل  با حضور حداقل نصف بعالوه یک اعضاء تشکیل خواهد شد. العادهفوق مجمع عمومی

یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا مرحله دوم با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت مینشود، در 

 دوم، با اکثریت دو سوم آرای اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 :العادهفوق وظایف و اختیارات مجمع عمومی -51ماده 

 .طرح و تصویب اصالحات اساسنامه -1بند

 .انجمن صنفی و انتخاب هیات تصفیهانحالل -2بند

روز قبل از برگزاری  20حداقل  ها در زمینه تغییر یا اصالح مواد اساسنامه باید بطور مشخص و کتباًپیشنهاد -1 تبصره

 با اطالع کلیه اعضاء و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی رسانده شود. العادهفوق مجمع عمومی

ئیس یا یکی از اعضاء حاضر و اعالم رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط ر رسیدن تعدادپس از به حد نصاب  -61ه ماد

یک یا دو نائب رئیس و یک  بالفاصله هیات رئیسه مجمع عمومی مرکب از دست کم یک رئیس،، مدیرههیاتاعضای 

 مدیرههیاتنچه انتخابات چنا منشی از بین اعضای حاضر با اکثریت اعضاء انتخاب و اراده جلسه را بر عهده خواهند گرفت.

دونفر دیگر به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه  باشد میو بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمو

 .شوندمیبا رای اکثریت اعضاء انتخاب 

و بازرسان  مدیرههیاتو هیات نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت در  اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی -1 تبصره

عضو  50)مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که انجمن صنفی دارای کمتر از باشند

 باشد(.

موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را  العادهفوق کنندگان مجامع عمومی عادی یابرگزار -2 تبصره

 آن را به امضای اعضای حاضر برسانند. عمومی، تهیه و پیش از آغاز مجمع

پس از شمارش و قرائت آراء با ترتیب حائزان  مکلفند در پایان رای گیری، هیات رئیسه و نظارت بر انتخابات، -3 تبصره

 و بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورت جلسه تعیین نمایند. مدیرههیاتالبدل اعضای اصلی و علی اکثریت آراء،

هیات  هر گاه در مجمع عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، -4 بصرهت

اعالم تنفس نموده، تاریخ جلسه بعدی راکه حداکثر از سه هفته متجاوز  تواندمیرئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضاء 

آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب الزم برای تشکیل جلسه همان نباشد معیین کند. تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار 

در مرحله بعدی مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار که در صورت عدم تشکیل،  باشدمینصاب قبلی 

 خواهد شد.
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اساسنامه تصویبی نسخ  اعالم نتایج انتخابات، لیست اسامی حاضرین در مجمع، رت جلسات،های صوکلیه برگ -5 تبصره

 و تایید صحت انتخابات باید به امضاء هیات رئیسه و در صورت نیاز هیات نظارت برسد.

مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرین یا غایبین  -6 تبصره

 نافذ خواهد بود.

تخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکردالیل به چنانچه اعضای شرکت کننده در ان -71 ماده

حداکثر ظرف  هیات رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود، اعتراض نمایند، چگونگی انجام انتخابات کتباً 

اعضای معترض  صوصاًمقتضی به اطالع اعضاء انجمن خ به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو یک هفته از تاریخ رویت اعتراض،

 رفاه امور اجتماعی تسلیم نمایند. برسانند و رو نوشت آن را به وزارت تعاون،

ابطال انتخابات را اعالم و به های رسیده وارد باشد، هیات رئیسه و هیات نظارت، ض یا اعتراضچنانچه اعترا -1 تبصره

 انتخابات اقدام خواهد شد.نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید  ترتیب مقرر در اساسنامه،

 :مدیرههیات -81 ماده

با رای کتبی و مخفی اعضاء اهای واجد شرایط، علی البدل بوده که از بین کاندید نفر 2عضو اصلی و  5دارای  مدیرههیات

 گردند.سال انتخاب می 3حاضر در جلسه برای مدت 

 :مدیرههیاتوظایف و اختیارات  -19ماده 

تشکیل و از بین خود یک رئیس،  د راظرف یک هفته اولین جلسه خو پس از قطعیت انتخابات، مکلف است، مدیرههیات

یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز  مدیرههیاتو از بین اعضای اصلی  داریک خرانه یک نائب رئیس،

ای از صورت جلسه مذکور را اطالع اعضاء برساند و نسخهای به اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهدآور را طی صورت جلسه

 رفاه امور اجتماعی تسلیم نماید. به وزارت تعاون، به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت،

 در جلسات بدون حق رای شرکت نماید. تواندمینباشد  مدیرههیاتدر صورتی که دبیر انجمن صنفی از اعضاء  -1 تبصره

یابد. تصمیمات آن با آراء نفر( رسمیت می 3هر هفته یک بار و با حضور اعضاء )حداقل  مدیرههیاتجلسات  -20ماده 

اکثریت حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین بر حسب ضرورت بنا به دعوت رئیس، نایب رئیس یا یک سوم اعضاء 

 .گرددمیتشکیل  العادهفوق به طور مدیرههیات

ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی  مکلف است پس از قطعیت انتخابات، مدیرههیات -21ه ماد

با امضاء  به انجمن صنفی و در وزارت تعاون امور رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت و سایر مدارک شناسایی انجمن،

های کشور ( در بانک یا بانکدارخزانه دبیر، )رئیس، مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن صنفی

 وجوه متعلق به انجمن صنفی را درآن واریز نماید. حساب باز نموده و

مسئوالن اداری و  مشترکا صاحبان امضاء مجاز اسناد و مدارک مالی وکالً  دارخزانهیا دبیر و  مدیرههیاترئیس  -22 ماده

 .باشدمیو دفاتر مالی انجمن به عهده آنها  اوراق بهادار اسناد، دارائیها، ،اموالنجمن صنفی بوده و حفظ کلیه مالی ا

وکلیه  ممهور به مهر انجمن صنفی، ،یا دبیر مدیرههیاترئیس  با امضاءکلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن  -1ه تبصر

با امضاء مشترک رئیس  رسیده باشند، مدیرههیاتو قراردادهای تعهدآور که به تصویب  اوراق رسمی بهادار، اسناد مالی،

 و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود. دارخزانهیا دبیر و  مدیرههیات

 مدیرههیاتسلب عضویت یا غیبت غیر موجه هریک از اعضاء  دست دادن شرایط، از فوت، صورت استعفا، در -23 ماده

البدل با توجه به تقدم اعضاء علی ، مدیرههیاتجلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه به تشخیص  5جلسه متوالی یا  3در 
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صورت جلسه به  مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضاء مدیرههیات آراء جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد.

  عالم نماید.وزارت تعاون و رفاه اجتماعی ابازرسان، اعضا و 

انتخابات تکمیلی باقی مانده دوره برگزار  سمت خود را حفظ نموده باشند، ،مدیرههیاتمادامی که اکثریت اعضاء  -1 تبصره

 .گرددمی

 مدیرههیاتانتخابات  ،مدیرههیاتازدست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضاء  فوت، درصورت استعفا، -2تبصره 

دهند یا یک اه بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار میم 2حداکثر ظرف  باید تجدید گردد.

به هر ترتیب چنانچه ظرف مدت  ء انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند.سوم اعضا

ل انجمن را به وزارت تعاون و رفاه امور اجتماعی بازرس یا بازرسان مکلفند انحال اه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد،م 6

 اعالم نمایند.

یا بازرسان که منجر به تجدید انتخابات  مدیرههیاتسلب عضویت هر کدام از اعضاء  درصورت استعفا یا -3تبصره 

 شود. اکاندید تواندمیفرد مستعفی یا سلب عضویت شده در اولین انتخابات ن و بازرسان شود، مدیرههیات

در مورد دعوت مجمع عمومی به بار قانونی، اه پیش از پایان دوره اعتم 3موظف است دست کم  مدیرههیات -24ه ماد

 منظور تجدید انتخابات مسئوالن انجمن صنفی اقدامات الزم را بعمل آورد.

ها و اموال واسناد ارائیمسئول حفظ کلیه دجدید  مدیرههیاتپس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین  مدیرههیات -1تبصره 

 و مدارک انجمن صنفی خواهد بود.

 مگر این که در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند. افتخاری است، مدیرههیاتخدمات  -2تبصره 

 جدید و ثبت و امضاء آنان در بانک در مدیرههیاتپیشین موظف و مکلف است تا به ثبت رسیدن  مدیرههیات -3تبصره 

 جدید همکاری نماید. مدیرههیاتامور مالی و سایرامور انجمن صنفی نسبت به نظر و با مسئولیت 

 :مدیرههیاتظایف و اختیارات سایر و -25ماده 

 .(مدیرههیاتصورت جلسه  عضویت، قانونی انجمن صنفی )دفاتر مالی، تهیه دفاتر رسمی و -1 بند

 مصوبات مجامع عمومی وفوق العاده.اجرای دقیق مفاد اساسنامه و  -2د بن

 دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی. -3د بن

 و پیشنهاد آن به مجمع عمومی. دارخزانهبررسی بودجه و گزارش مالی  -4د بن

 به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی. مدیرههیاتتشکیل مرتب و به موقع جلسات  -5د بن

 تعیین محل اقامتگاه قانونی و درصورت لزوم دفتر مرکزی انجمن. -6د بن

 استخدام و عزل و نصب کارمند یا پرسنل اداری. -7 بند

 انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصالح برای موارد خاص و معین. -8د بن

 های جاری و ضروری آن.فی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینهبررسی وضع مالی انجمن صن -9 بند

 .های تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاءهمکاری درجهت تاسیس و تقویت شرکت -10 بند

های دولتی و ملی در حدود مقررات دستگاه قضائی، حقوقی، وکالت و نمایندگی انجمن صنفی در مراجع قانونی، -11 بند

 اساسنامه.

 خرید و فروش اموال منقول یا غیر منقول با توجه به اهداف و مقاصد غیر تجاری انجمن صنفی. -12 بند

 حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء بر طبق مقررات اساسنامه. -13 بند

 نامه مربوط به اداره انجمن صنفی.خانه و تصویب آیینتشکیل دبیر -14 بند

 های داخلی انجمن صنفی.و تصویب آیین نامه جمعی و بررسیهای دستهپیماناتخاذ تصمیم در مورد  -15د بن
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 و ارایه آن به مجمع عمومی. مدیرههیاتتهیه گزارش عملکرد  -16 بند

 با رعایت مقررات قانونی. هایاعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختالف و کمیته تعیین و -17د بن

 ،امور حقوقی کمیته از قبیل کمیته حل اختالف،کمیته عضویت، های مختلف )در صورت لزوم(تشکیل کمیته -18بند 

 ها.سایرکمیته کمیته کارشناسی و کمیته رفاهی،

ای را تشکیل داده و اعضای کمیته را از بین اعضای ویژه هایبرای انجام امور انجمن کمیته تواندمی مدیرههیات -1تبصره 

وظایف تصویب خواهد نمود  ب انتخاب کند تا بر اساس آیین نامه مربوط که در هر زمینه تهیه وانجمن به تعداد مناس

برای این منظور در هر کمیته یک نفر از اعضاء  بوده و مدیرههیاتها با سرپرستی انجام وظایف کمیته محول را انجام دهند.

 یابد.به عنوان عضو رابط حضور می مدیرههیات

 :مدیرههیاتوظایف رئیس  -26 ماده

 .به تشکیل مرتب جلسه مدیرههیاتمراقبت درحسن جریان امور صنفی و دعوت از اعضاء  -1 بند

 و تنظیم صورت جلسات با همکاری منشی جلسه. مدیرههیاتاداره جلسات  -2 بند

انجمن صنفی، جهت اجرا و ن سایر مسئوال وبه دبیر  مدیرههیاتابالغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و  - 3بند

 پیگیری.

سایر مسئوالن انجمن صنفی که با تصویب  و دبیردها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، امضاء کلیه قراردا -4 بند

 استخدام یا به کار گمارده خواهند شد. مدیرههیات

 و ممهور نمودن آن به انجمن صنفی. دارنهخزااوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق  ها و اسناد وامضاء کلیه چک -5بند 

 های عضویت اعضاء.امضاء کارت -6د بن

 انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد. -7 بند

قابل واگذاری به دبیر انجمن صنفی ، باشدمیکه مربوط به امور اداری  مدیرههیاتقسمتی از وظایف رئیس  -1تبصره 

 خواهد بود.

های ایشان به جز امضاء و مهر اوراق و اسناد مالی و اعتباری کلیه وظایف و مسئولیت مدیرههیاتدر غیاب رئیس  -2تبصره 

 .باشدمیبه عهده نایب رئیس 

 با پایانیا خارج از آن اقدام کند.  مدیرههیاتنسبت به استخدام دبیر از بین اعضاء اصلی  تواندمی مدیرههیات -27ماده 

 .شودمیملغی  انجمنرابطه استخدامی دبیر با  مدیرههیاتار اعتب

به منظور تشکیل اداره  مدیرههیاتخانه انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر دبیر -1تبصره 

کنانی باشد که بنا دارای کار تواندمیدر مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و  مدیرههیاتتشکیالت اجرایی و اجرای مصوبات 

 .شوندمیبه کار گمارده  مدیرههیاتیا دبیر و تصویب  مدیرههیاتبه پیشنهاد رئیس 

 وظایف و اختیارات دبیر: -28ماده 

 ، دارای وظایف به شرح زیر است:مدیرههیاتتفویض اختیار از طرف  دبیر در صورت

 .سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفیحفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورت جلسات و  -1د بن

  .انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی -2 بند

 .دارخزانهامضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه  -3د بن

 .انجمن صنفی دارخزانههای عضویت اعضاء به اتفاق ها و امضاء کارتتهیه و صدور و ابالغ دعوتنامه -4 بند
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 و دیکاتورانو همچنین دفاتر رفاه تامین اجتماعی،  زارت تعاون وبا نظارت و« امور مالی» و« عضویت»تهیه دفاتر  -5 بند

 ها.ثبت و صدور نامه

 .من صنفی در حدود مقرراتجتهیه و تنظیم نشریات مربوط به ان -6د بن

قانونی برای آگاهی و استفاده مسئوالن و  های دولتی و سایر مقرراتها و شیوه نامهابالغ اساسنامه و بخشنامه -7 بند

 .اعضای انجمن صنفی

 .و بازرسان مدیرههیاتن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، مهیا ساخت -8 بند

های اداری به های واصله از مراجع قانونی و دستگاهابالغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن صنفی و احکام و نامه -9 بند

 مسئوالن مربوطه.

 .با وظایف دبیر خانه ارتباط دارد انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء -10 دبن

 مسئول هستند. مدیرههیات کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و همچنین دبیر در برابر -1تبصره 

 .شودمیانجام  دارخزانهرسیدگی به وضعیت پرداخت حق عضویت سالیانه هنگام صدور کارت اعضاء که توسط  -2تبصره 

 :دارخزانهوظایف و اختیارات  -29 ماده

 مسئول امور مالی انجمن صنفی بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است: دارخزانه

یا یکی دیگر از صاحبان امضاء مجاز اسناد  مدیرههیاتآور به اتفاق رئیس اوراق تعهد ها و اسناد وامضاء کلیه چک -1 بند

 .مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی

های تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورت جلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب اداره امور مالی انجمن صنفی، -2 بند

 .انجمن صنفی

ها و تایید و امضاء صورت ها و پرداختدریافترسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه  -3د بن

 .های مربوطحساب

اسناد، ت در حفظ اموال منقول وغیرمنقول، وجوه، مسئولی اجاره هر نوع عمل مالی وخرید و فروش،  نظارت بر -4 بند

 مدارک مالی و صحت معامالت انجمن صنفی.

 .ر رسمی انجمن صنفیدفاتهای انجمن صنفی در ها و هزینهثبت کلیه دریافتی -5د بن

 جهت ارایه به مجمع عمومی. مدیرههیاتهای یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هزینه پیش بینی بودجه و -6 بند

سال قبل از تشکیل مجمع عمومی ساالنه، گزارش مالی انجمن صنفی را جهت ارایه  موظف است هر دارخزانه -1تبصره 

 رونوشت آن را در اختیار بازرس یا بازرسان قرار دهد. مدیرههیاتامضاء خود و رئیس به مجمع عمومی تنظیم و پس از 

کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی هر مورد بنا به تقاضای بازرسان،  موظف است در دارخزانه -2 تبصره

 ر دهد.در اختیار آنان قرای در ازای رسید و برای مدت معین، محل انجمن صنف در

« انجمن صنفی»موظف خواهند بود امور مالی  مدیرههیاتو رئیس  دارخزانه، مدیرههیاتدر صورت دوره انقضاء  -3تبصره 

 ره نمایند.ارا تا قطعیت انتخابات مجدد اد

 تسلیم کند. مدیرههیات را به رسحسابدار یا حساب درخواست استخدام نیروی متخصصتواند دار میخزانه -4تبصره 

 :بازرس یا بازرسان -30ماده 

از بین  البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضابازرس علی فرن 1 بازرس اصلی و نفر 1بازرسان انجمن صنفی، متشکل از  

و تجدید انتخاب بازرس اصلی تنها برای یک  شوندمیال انتخاب س 1 های واجد شرایط عضو انجمن برای مدتکاندیدا

 دوره دیگر بال مانع است.



11 

 

البدل برای بازرس یا بازرسان علی ازدست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها، فوت، در صورت استعفا، -1 تبصره

 دار وظایف آنان خواهند بود.بقیه دوره جانشین و عهده

انتخاب شود و در صورت تمایل به نامزدی مجدد بعد از یک دوره  تواندمیبازرس اصلی تنها در دو دوره متوالی  -2تبصره 

 یابد.گیری حق شرکت مجدد در انتخابات را میکناره

 وظایف و اختیارات بازرسان:حدود  -31ماده 

و دبیر در حدود مقررات اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به  مدیرههیاتنظارت بر کلیه اقدامات  -1 بند

 .العادهفوق دعوت مجامع عمومی عادی و

های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه رسیدگی و -2د بن

 و اداری انجمن صنفی.

و  به شکایت اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت تعاون رفاه امور اجتماعیپیگیری و رسیدگی  -3د بن

 .یا مجمع عمومی )حسب مورد( مدیرههیاتهمچنین ارایه رونوشت گزارش به 

 .رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی -4د بن

 با توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه. ومی در صورت لزوم،اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عم -5 بند

 بدون داشتن حق رای. )در صورت لزوم(، مدیرههیاتشرکت در جلسات  -6 بند

گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن را  بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی ساالنه، بازرس/ -1تبصره 

همچنین بازرس یا بازرسان ملزم هستند خالصه  را به دبیر انجمن صنفی تسلیم دارند.رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود 

اقدامات خود را مکتوب نموده تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی )گزارش سالیانه( یا وزارت تعاون رفاه امور اجتماعی ارایه 

 نمایند.

 سایر مقررات -فصل چهارم

 و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند: مدیرههیاتکاندیداهای عضویت در  -32ماده

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران -1 بند

 نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر  -2 بند

 مستمر ایحرفهسال سابقه کار  10داشتن حداقل حسن شهرت و  -3 بند

  کاندیداتوریسال سابقه عضویت انجمن صنفی مربوط، منتهی به زمان  3حداقل  -4د بن

 معاف هستند. 4و بازرسان از شرایط در بند  مدیرههیاتدومین دوره  و ینکاندیداهای اول -1تبصره 

یا بازرسان و یا اعضاء انجمن صنفی با  مدیرههیاتبا یکدیگر یا  مدیرههیاتدر صورت بروز اختالف بین اعضاء  -33 ماده

به این منظور  در وهله اول از طریق هیات داوری صورت گیرد. تواندمیآن  یا بازرسان ،حل مدیرههیاتهر یک از اعضاء 

 5یا  3با رعایت مقررات تشکیل و از بین خود العادهفوق یک از طرفین اختالف، مجمع عمومی در صورت درخواست هر

مطابق مواد هیات داوری از سوی طرفین اختالف، در صورت عدم پذیرش رای  نماید.نفر را جهت حل اختالف انتخاب می

 .شودمیوط اقدام ساسنامه و مقررات صنفی مربا

 .گرددمیهیات داوری پس از صدور رای خود منحل  -1 تبصره

اسناد مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  دفاتر،مکلفند هر نوع مدارک،  ،مسئوالن انجمن صنفی -34 ماده

 در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بررسی در محل انجمن صنفی یا خارج از آن،جهت  را

 :شودمیانجمن صنفی در موارد زیر منحل  -53 ماده
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 .العادهفوق درصورت تصویب مجمع عمومی -1 بند

 .صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی کشور درصورت -2 بند

 .داد منعقده قبلی نخواهد بودع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار، موجب تضییانحالل انجمن صنفی -1 تبصره

مجمع مذکور مکلف است در همان  منحل گردد، العادهفوق چنانچه انجمن صنفی بنا به تصویب مجمع عمومی -2 تبصره

را ضمن  عضای هیات تصفیه اقدام و نتیجهنفر به عنوان ا 5یا  3جلسه از بین اعضای حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 

 به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعالم نماید. ،تنظیم و امضای صورت جلسه

در مهلت مقرر قانونی یا بر اساس رای مراجع  مدیرههیاتچنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات  -3 تبصره

حداکثر ظرف دو هفته بازرسان و رئیس  ،امکان پذیر نباشد عادهالفوق قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی

حداکثر  کار و رفاه اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند شد. در صورت عدم وجود، با نظارت وزارت تعاون، مدیرههیات

صنفی با نظارت وزارت  انجمننفر از اعضای باسواد و با سابقه و مطلع  5یا  3هفته باید هیات تصفیه ای مرکب از  ظرف دو

 ،کار ورفاه اجتماعی تشکیل گردد.تعاون

 مدیرههیاتنسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات  ،مدیرههیات چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار -63ه ماد

پس از  دهند.می بازرس یا بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضاء اخطار اقدام نشده باشد،

یک سوم اعضاء انجمن صنفی حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی  اخطار بازرس یا بازرسان،

تجدید انتخابات صورت  (مدیرههیاتاعتبار  ماه پس از پایان دوره 6و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت )

سان مکلف هستند انحالل انجمن صنفی را به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و در صورت بازرس یا بازر نگرفته باشد،

 ، به کانون ذی ربط اعالم نمایند.ن عضویت کانوندارا بود

رفاه اجتماعی  و کار هیات تصفیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، -73ه ماد

وجوه نقدی و  های انجمن صنفی اعم ازفهرست کاملی از کلیه دارایی صنفی رسیدگی نموده، های انجمنبه کلیه حساب

دارایی انجمن صنفی را پس از های انجمن صنفی را تهیه نموده، اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی

ای مابقی در صورت امضای صورت جلسهضمن تنظیم و ها، های بدهکاران و بستانکاران و تادیه بدهیتصفیه کلیه حساب

موسسات آموزشی یا ی صنفی هنری مشابه، هاانجمنیکی از  مازاد با نظارت وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در اختیار

هنری  صنفی سراسریهای فرهنگی ایرانی یا تشکل در صورت عدم وجود به خیریه و ، قرار دهندفرهنگی هنری مرتبط

 شود. واگذار

 .باشدمیتابع مقررات و نظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه، -83ه ماد

 رفاه اجتماعی قابل اجرا است. و کار هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از موافقت تعاون، -39ماده 

 تعطیل خواهد بود.بدون احتساب روزهای  های مندرج در اساسنامهمهلت -04ه ماد

با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی  ---- تبصره در تاریخ 55ماده و  41 فصل و 4 این اساسنامه در -14ماده 

 رسید. ایران تصویرگرسراسری هنرمندان انجمن صنفی  ---ق العاده مورخ فو/موسس


