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 به نام خدا

تهران با در نظر گرفتن استان سازه های فوالدی  کنند گانانجمن صنفی تولید 

منافع اعضا سازمانی خود به عنوان مشتریان اصلی خود و مد نظر قراردادن 

هدفمند بر پایه اصل مشتری  یبه حرکتمنافع جامعه به عنوان ذینفعان اقدام 

در این راستا و به منظور بهبود مستمر خدمات عضویت به . مداری نموده است

ایجاد ساختار  عنوان محصول اصلی انجمن به مشتریان خود اولین گام در

      تعیین نمودار سازمانی و شرح وظایف هر یک از ارکان سازمان که مندنظا

 . است شدهبرداشته  می باشد،

شرح وظایف به همراه شرایط احراز سمت و ابقاء موجبات پویایی و فرار از 

. سکون سازمان را فراهم کرده و بواسطه صدور حکم سازمانی قانونی خواهد شد

در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک خود بواسطه کمیته های  انجمن

اقدام به تهیه کتابچه  و مشاوره اتاق فکر انجمن تخصصی و با تائید هیئت مدیره

بازنگری شده  صورت لزوم در بازه های زمانی سالیانهکه در  می نمایدسازمانی 

 .از طریق پایگاه اینترنتی انجمن به اطالع اعضا رسانده خواهد شد و

در بهبود ه بیشتر انجمن را چامید است اعضا محترم انجمن با هم افزایی هر 

 .رسانندمستمر خدمات به مشتریان خود و رشد و توسعه منافع ذینفعان یاری 
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 رئیس انجمندبیر انجمن                               

 انجمن ودار سازمانیمن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجمع عمومی

 هیئت مدیره

 مدیر داخلی

 رئیس انجمن

 نایب رئیس

 اتاق فکر

 دبیر انجمن

 مسئول دبیرخانه

ارزیابی و دبیرکمیته عضویت  

 مشاوران

انجمن بازرس  

 خزانه دار

نماینده مدیریت در 

کیفیت امور  

 دبیر کمیته آموزش

نوین های آوری دبیرکمیته فن  

ارگان ها و سازمان ها با دبیرکمیته ارتباط  

اختالف حل و حقوقی دبیرکمیته مشاوره  

 دبیرکمیته استاندارد
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 مدت حکم صادره کننده و ، ، شرایط احراز و ابقاءشرح وظایف

 مجمع عمومیعضو 

 
  :احراز سمتشرایط 

 فعال و دارای ایده های نو. 

  شاغل در حرفه یا صنعت تولیدکنندگان اسکلت های ساختمانی و

صنعتی، سوله، پل و جرثقیل ثقفی، مالکیت کارگاه یا دفتر در حوزه 

صنفی با ارائه مدارک شناسایی معتبر یا تشخیص هیات فعالیت انجمن 

 .مدیره انجمن صنفی

 :شرح وظایف

  اساسنامه و قوانین و مصوبات قانونی قبول و تعهد اجرای مقررات

 .ارکان انجمن صنفی

 پرداخت ورودیه و پرداخت حق عضویت به طور مرتب.                                                                      

 عدم احراز شرایط اساسنامه :شرایط ابقاء

 .خزانه دار انجمن –دبیر انجمن  -رئیس انجمن  :صادر کننده حکم

 .یک ساله طبق گواهینامه عضویت :مدت زمان اعتبار حکم

 

 



5 
 

 

 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 ت مدیرههیاعضو 

 
  :احراز سمتشرایط 

  حداقل دو سال سابقه عضویت انجمن صنفی مربوط منتهی به زمان

 .کاندیداتوری و ادامه عضویت

 از اعضاء هیات مدیره الزم رایحدنصاب  کسب. 

  :شرح وظایف

  هیات مدیره حضور مرتب و به موقع در جلسات. 

 :شرایط ابقاء

 رعایت قوانین و مقررات اساسنامه. 

 کسب حد نصاب رای الزم در انتخابات بعدی. 

 .وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی :صادر کننده حکم

 (.از تاریخ برگزاری انتخابات) سه ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 هیات مدیره  رئیس

 
  :شرایط احراز سمت

  حداقل دو سال سابقه عضویت انجمن صنفی مربوط منتهی به زمان

 .کاندیداتوری و ادامه عضویت

 از اعضاء هیات مدیرهرای اکثر کسب حد. 

 :شرح وظایف

  جلسات هیات مدیره و ادارهتشکیل. 

 رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی. 

 تدوین آئین نامه های داخلی. 

  ابالغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره به دبیر و

 .سایر مسئوالن

 حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء انجمن. 

 :شرایط ابقاء

 رعایت قوانین و مقررات اساسنامه. 

  بعدیکسب حد نصاب رای الزم در انتخابات. 

 .وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی :صادر کننده حکم

 .از تاریخ برگزاری انتخابات سه ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 انجمن بازرس

 
  :شرایط احراز سمت

  حداقل دو سال سابقه عضویت انجمن صنفی مربوط منتهی به زمان

 .کاندیداتوری و ادامه عضویت

  مجمع عمومی الزم در انتخاباترای کسب حد نصاب. 

 :شرح وظایف

 انجمن در حدود مقررات  ت مدیره و دبیرانظارت بر کلیه اقدامات هی

 .اساسنامه

 رسیدگی و نظارت بر امور مالی انجمن. 

 ت ت لزوم تهیه گزارش و ارائه به هیاپیگیری به شکایات اعضاء و در صور

 .مدیره

 رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی. 

 :شرایط ابقاء 

  رعایت قوانین و مقررات اساسنامه. 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی :صادر کننده حکم

        .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 اتاق فکرعضو 

 
 :شرایط احراز سمت

 عضویت در هیات مدیره دوره های قبل. 

 :شرح وظایف

 اتاق فکر در جلسات حضور. 

 با اعضای انجمن و ارائه راهکار همفکری. 

 اجرای فعالیت ها در چارچوب شورای صنف. 

 :شرایط ابقاء

  رعایت نمودن اصول و مقررات 

 رضایت مندی هیات مدیره. 

 .دبیر انجمن –رئیس انجمن  :صادر کننده حکم

 .سه ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 رئیس اتاق فکر

 
 : شرایط احراز سمت

 کسب رای بیشینه در انتخابات اتاق فکر. 

 رئیس اتاق فکر نباید از )  در هیات مدیره دوره های قبل عضویت

 (.هیات مدیره فعلی انجمن باشد

 :شرح وظایف

 تشکیل جلسات اتاق فکر. 

 انجمندر جهت اصالح و تحقق اثربخش اهداف ایده های نو اندیشه و  خلق. 

 تدوین و جمع آوری ایده های نو مطرح شده توسط اعضاء. 

  انجمنتصمیم گیری و تصمیم سازی در.  

 :شرایط ابقاء

  رعایت نمودن اصول و مقررات 

 .دبیر انجمن –رئیس انجمن : صادر کننده حکم

 .سه ساله: مدت زمان اعتبار حکم
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 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 مشاوران

 
 .تائید هیات مدیره :شرایط احراز سمت

 :وظایفشرح 

 ارائه مشاوره و راهکار در موارد درخواستی هیات مدیره. 

 افزایش سطح دانش اعضاء. 

 .همکاری مستمر با انجمن به تائید هیئت مدیره :شرایط ابقاء

 .و دبیر هیات مدیره رئیس :صادر کننده حکم

 مستمر :مدت زمان اعتبار حکم
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 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 نماینده مدیریت در امور کیفیت

 
  :شرایط احراز سمت

 میزان تحصیالت حداقل کارشناسی. 

  1009آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت نظیر. 

 داشتن تسلط کافی به زبان انگلیسی و کامپیوتر. 

 :شرح وظایف

  کتابچه سازمانیکمک به تهیه و تدوین. 

 افزایش سطح دانش اعضاء. 

 اجرای فعالیت ها در چارچوب شورای صنف. 

 انجمندرصد اهداف  00حداقل دستیابی به  :شرایط ابقاء

 .هیات مدیرهرئیس  :صادر کننده حکم

 .سه ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 هیات مدیره رئیسنایب 

 
 هیات مدیره رای حد نصاب الزم در انتخابات دومین کسب :شرایط احراز سمت

 :شرح وظایف

  کلیه امور اجرایی را طبق  انجمننایب رییس در غیاب رییس

 .اساسنامه و با هماهنگی رئیس انجمن عهده دار می باشد

  :شرایط ابقاء

 رعایت قوانین و مقررات اساسنامه. 

 رای الزم در انتخابات بعدی کسب حد نصاب. 

 .وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی :صادر کننده حکم

 .سه ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم  

 خزانه دار

 
 مجمع عمومی الزم در انتخابات رای کسب حد نصاب :شرایط احراز سمت

 :شرح وظایف

 مسئول امور مالی انجمن مدیر و. 

 امضای کلیه چک ها و اسناد تعهد آور. 

  تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی  پیش بینی بودجه و تهیه

 .ترازنامه مالی

 ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های انجمن در دفاتر رسمی انجمن. 

 .رعایت قوانین و مقررات اساسنامه :شرایط ابقاء

 .وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی :حکمصادر کننده 

 .سه ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم  

 هیات مدیره دبیر انجمن

 
 .هیات مدیره رای در انتخابات بیشینه کسب :شرایط احراز سمت

 :شرح وظایف

  حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضاء و

 .دفاتر انجمن صنفی

  مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفیانجام. 

  امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار و رئیس

 .هیات مدیره در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیات مدیره

  ابالغ دعوت نامه ها و امضای کارت های عضویت اعضاء باتفاق تهیه، صدور و

 .خزانه دار انجمن

  و امور مالی با نظر وزارت کار و امور اجتماعی و ( عضویت ) تهیه دفاتر

 .همچنین دفتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها

 تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی. 

 نامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی ابالغ اساس

 .برای آگاهی و استفاده مسئوالن و هعضای انجمن صنفی

 مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان. 

  و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله  از ابالغ مصوبات

 .دستگاه های اداری به مسئوالن مربوطمراجع قانونی و 

 اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد انجام سایر. 

  ثبت صورتجلسات هیات مدیره در دبیرخانه انجمن طبق آیین نامه مصوب

 .هیات مدیره
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  دبیر در دوره فترت مکلف است مقدمات دعوت و تشکیل مجمع عمومی را

انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخاب مجدد حداکثر در برابر مقررات برای 

فاصله شش ماه از پایان مدت اعتبار مسئوالن انجمن بعمل نیاید، میبایست  

باتفاق بازرسان مراتب را جهت تعیین تکلیف به وزارت کار و امور اجتماعی 

 .اطالع دهد

  :شرایط ابقاء

 رعایت قوانین و مقررات اساسنامه. 

 رای الزم در انتخابات بعدی کسب حد نصاب. 

 .وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی :صادر کننده حکم

 .سه ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 مدیر داخلی

  :شرایط احراز سمت

  قویروابط عمومی. 

  آشنایی به نرم افزارoffice. 

  هیات مدیرهمورد تایید. 

 :فشرح وظای

 فعال نمودن و هماهنگی کمیته های تخصصی انجمن. 

  پیگیری تهیه اهداف سالیانه انجمن و گزارش میزان دستیابی

 .به اهداف

  تهیه برنامه زمان بندی جلسات، پیگیری تشکیل جلسات و

 .گزارش دهی از جلسات

  شرکت در جلسات کمیته ها و حرکت در چارچوب خط مشی

 .انجمن

 ثبت صورتجلسات و بایگانی در دبیرخانه انجمن. 

 گزارش فعالیت کمیته ها به هیات مدیره. 

 .هیات مدیرهتوصیه دبیر و تایید :شرایط ابقاء

 .هیات مدیرهرئیس  :صادر کننده حکم

 .سه ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 مسئول دبیرخانه
 

 :شرایط احراز سمت

  قویروابط عمومی. 

  آشنایی به نرم افزارoffice. 

 مورد تایید هیات مدیره. 

 :شرح وظایف

 :در راستای کلیه مکاتبات اداری و جاری انجمن زیرنظر مسقیم دبیر انجمن

 تنظیم کلیه نامه ها و بایگانی امور مربوطه. 

  تنظیم برنامه زمان بندی جلسات هیات مدیره و صورتجلسات

 ... مربوطه و 

  تبلیغات اعضاء، )تنظیم و ارسال کلیه موارد مربوط به سایت انجمن

 .اطالعات متقاضی جدید عضویت جهت درج در سایت و سایر موارد

 ارتباط با دفاتر اعضاء انجمن صنفی در خصوص امور اداری انجمن. 

  محوله از طرف دبیر انجمنانجام وظایف. 

 .هیات مدیره توصیه دبیر و تایید :شرایط ابقاء

 .هیات مدیرهرئیس  :صادر کننده حکم

 .سه ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 استانداردکمیته  رئیس

 
  :شرایط احراز سمت

 میزان تحصیالت حداقل کارشناسی. 

  1009آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت نظیر. 

 رئیس کمیته بایستی از اعضاء هیات مدیره باشد. 

 :شرح وظایف

  جلسات کمیتهمدیرمغز متفکر و. 

 تعیین موضوع جلسات. 

 پیشبرد موضوعات جلسه در راستای اهداف کمیته. 

 ارائه گزارش عملکرد یک ساله کمیته. 

 :شرایط ابقاء

 ساالنه به هیات مدیره و تائید آن توسط هیات مدیره ارائه گزارش عملکرد. 

 .هیات مدیرهرئیس  :صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 کمیته استاندارد رئیسنائب 

 
 : شرایط احراز سمت

 میزان تحصیالت حداقل کارشناسی. 

 هیات مدیره مورد تائید . 

 کسب رای الزم از اعضاء کمیته استاندارد. 

 :شرح وظایف

 هدایت و مدیریت جلسات در صورت عدم حضور رئیس کمیته. 

 .در تائید هیات مدیره :شرایط ابقاء

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 مدت حکم   کننده و ح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادرهشر  

 کمیته استاندارددبیر 

 : شرایط احراز سمت

 کسب رای الزم از اعضاء کمیته استاندارد. 

  مورد تائید هیات مدیره 

 :شرح وظایف

 مجری متفکر جلسات کمیته. 

 حضور مستمر در جلسات. 

 تنظیم تاریخ تشکیل جلسات. 

 تقسیم کار میان اعضاء کمیته. 

  تنظیم شده صورتجلساتتایید. 

  ابالغ تصمیمات و مصوبات طی صورتجلسه به اعضاء کمیته از طریق

 .دبیرخانه انجمن

 مصوبات جلسه اجرایپیگیری مستمر. 

 :شرایط ابقاء

 ارائه گزارش عملکرد ساالنه به هیات مدیره و تائید آن توسط هیات مدیره. 

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم



21 
 

 

 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 کمیته استانداردعضو 

 
 :شرایط احراز سمت

 ارائه معرفی نامه از شرکت مربوطه. 

 مورد تائید هیات مدیره. 

 :شرح وظایف

 حضور مداوم و منظم در جلسات. 

 همفکری و تبادل نظر با اعضاء کمیته. 

 تالش برای پیشبرد اهداف کمیته. 

 ایف محوله از جانب رئیس کمیتهظانجام و. 

 .در تائید هیات مدیره:شرایط ابقاء

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم

 

 

 

 



22 
 

 

 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 آموزشکمیته  رئیس

 
 : شرایط احراز سمت

  کارشناسیمیزان تحصیالت حداقل. 

  1009آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت نظیر. 

 رئیس کمیته بایستی از اعضاء هیات مدیره باشد. 

 :شرح وظایف

 مغز متفکر و مدیرجلسات کمیته. 

 تعیین موضوع جلسات. 

 پیشبرد موضوعات جلسه در راستای اهداف کمیته. 

 ارائه گزارش عملکرد یک ساله کمیته. 

 :شرایط ابقاء

  گزارش عملکرد ساالنه به هیات مدیره و تائید آن توسط هیات مدیرهارائه. 

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم

 

 

 



23 
 

 

 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 آموزشکمیته  رئیسنائب 

 
 : شرایط احراز سمت

 میزان تحصیالت حداقل کارشناسی. 

 کمیته آموزش ءکسب رای الزم از اعضا. 

 مورد تائید هیات مدیره . 

 :شرح وظایف

 هدایت و مدیریت جلسات در صورت عدم حضور رئیس کمیته. 

 .در تائید هیات مدیره :شرایط ابقاء

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 مدت حکم   صادره کننده و ح وظایف، شرایط احراز و ابقاء،شر  

 آموزشکمیته دبیر 

 :شرایط احراز سمت

 کسب رای الزم از اعضاء کمیته آموزش. 

  مورد تائید هیات مدیره 

 :شرح وظایف

 مجری متفکر جلسات کمیته. 

 حضور مستمر در جلسات. 

 تنظیم تاریخ تشکیل جلسات. 

 تقسیم کار میان اعضاء کمیته. 

 تایید صورتجلسات تنظیم شده. 

  ابالغ تصمیمات و مصوبات طی صورتجلسه به اعضاء کمیته از طریق

 .دبیرخانه انجمن

 پیگیری مستمراجرای مصوبات جلسه. 

 :شرایط ابقاء

 ارائه گزارش عملکرد ساالنه به هیات مدیره و تائید آن توسط هیات مدیره. 

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم



25 
 

 

 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 آموزشکمیته عضو 

 
 :شرایط احراز سمت

 ارائه معرفی نامه از شرکت مربوطه. 

 مورد تائید هیات مدیره. 

 :شرح وظایف

 حضور مداوم و منظم در جلسات. 

 همفکری و تبادل نظر با اعضاء کمیته. 

 تالش برای پیشبرد اهداف کمیته. 

 ایف محوله از جانب رئیس کمیتهظانجام و. 

 .در تائید هیات مدیره:شرایط ابقاء

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم

 

 

 

 



26 
 

 

 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 ارتباط با سازمانها و ارگانهاکمیته  رئیس

 
 : شرایط احراز سمت

  تحصیالت حداقل کارشناسیمیزان. 

 رئیس کمیته بایستی از اعضاء هیات مدیره باشد. 

 :شرح وظایف

 مغز متفکر و مدیرجلسات کمیته. 

 تعیین موضوع جلسات. 

 پیشبرد موضوعات جلسه در راستای اهداف کمیته. 

 ارائه گزارش عملکرد یک ساله کمیته. 

 :شرایط ابقاء

 و تائید آن توسط هیات مدیره ارائه گزارش عملکرد ساالنه به هیات مدیره. 

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم

 

 

 



27 
 

 

 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 ارتباط با سازمانها و ارگانهاکمیته  رئیسنائب 

 
 : شرایط احراز سمت

 میزان تحصیالت حداقل کارشناسی. 

 از اعضاء کمیته ارتباط با سازمانها و ارگانها کسب رای الزم. 

 مورد تائید هیات مدیره . 

 :شرح وظایف

 هدایت و مدیریت جلسات در صورت عدم حضور رئیس کمیته. 

 .در تائید هیات مدیره :شرایط ابقاء

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 مدت حکم   احراز و ابقاء، صادره کننده وح وظایف، شرایط شر  

 ارتباط با سازمانها و ارگانهاکمیته دبیر 

 : شرایط احراز سمت

 کسب رای الزم از اعضاء کمیته ارتباط با سازمانها و ارگانها. 

  مورد تائید هیات مدیره 

 :شرح وظایف

 مجری متفکر جلسات کمیته. 

 حضور مستمر در جلسات. 

  جلساتتنظیم تاریخ تشکیل. 

 تقسیم کار میان اعضاء کمیته. 

 تایید صورتجلسات تنظیم شده. 

  ابالغ تصمیمات و مصوبات طی صورتجلسه به اعضاء کمیته از طریق

 .دبیرخانه انجمن

 پیگیری مستمراجرای مصوبات جلسه. 

 :شرایط ابقاء

 ارائه گزارش عملکرد ساالنه به هیات مدیره و تائید آن توسط هیات مدیره. 

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم



29 
 

 

 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 ارتباط با سازمانها و ارگانهاکمیته عضو 

 
 :شرایط احراز سمت

 ارائه معرفی نامه از شرکت مربوطه. 

 مورد تائید هیات مدیره. 

 :شرح وظایف

  منظم در جلساتحضور مداوم و. 

 همفکری و تبادل نظر با اعضاء کمیته. 

 تالش برای پیشبرد اهداف کمیته. 

 ایف محوله از جانب رئیس کمیتهظانجام و. 

 .در تائید هیات مدیره:شرایط ابقاء

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 فن آوری های نوینکمیته  رئیس

 
 : شرایط احراز سمت

 میزان تحصیالت حداقل کارشناسی. 

 رئیس کمیته بایستی از اعضاء هیات مدیره باشد. 

 :شرح وظایف

 مغز متفکر و مدیرجلسات کمیته. 

 تعیین موضوع جلسات. 

  در راستای اهداف کمیتهپیشبرد موضوعات جلسه. 

 ارائه گزارش عملکرد یک ساله کمیته. 

 :شرایط ابقاء

 ارائه گزارش عملکرد ساالنه به هیات مدیره و تائید آن توسط هیات مدیره. 

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم

 

 

 



31 
 

 

 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 فن آوری های نوینکمیته  رئیسنائب 

 
 : شرایط احراز سمت

 میزان تحصیالت حداقل کارشناسی. 

 کسب رای الزم از اعضاء کمیته فن آوری های نوین. 

 مورد تائید هیات مدیره . 

 :شرح وظایف

  رئیس کمیتههدایت و مدیریت جلسات در صورت عدم حضور. 

 .در تائید هیات مدیره :شرایط ابقاء

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 مدت حکم   ح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده وشر  

 فن آوری های نوینکمیته دبیر 

 :شرایط احراز سمت

  های نوینکسب رای الزم از اعضاء کمیته فن آوری. 

  مورد تائید هیات مدیره 

 :شرح وظایف

 مجری متفکر جلسات کمیته. 

 حضور مستمر در جلسات. 

 تنظیم تاریخ تشکیل جلسات. 

 تقسیم کار میان اعضاء کمیته. 

 تایید صورتجلسات تنظیم شده. 

  ابالغ تصمیمات و مصوبات طی صورتجلسه به اعضاء کمیته از طریق

 .دبیرخانه انجمن

  مستمراجرای مصوبات جلسهپیگیری. 

 :شرایط ابقاء

 ارائه گزارش عملکرد ساالنه به هیات مدیره و تائید آن توسط هیات مدیره. 

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم



33 
 

 

 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 فن آوری های نوینکمیته عضو 

 
 :احراز سمت شرایط

 ارائه معرفی نامه از شرکت مربوطه. 

 مورد تائید هیات مدیره. 

 :شرح وظایف

 حضور مداوم و منظم در جلسات. 

 همفکری و تبادل نظر با اعضاء کمیته. 

 تالش برای پیشبرد اهداف کمیته. 

 ایف محوله از جانب رئیس کمیتهظانجام و. 

 .در تائید هیات مدیره:شرایط ابقاء

 .رئیس هیات مدیره: حکمصادر کننده 

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 عضویت و ارزیابیکمیته  رئیس

 
 :شرایط احراز سمت

 میزان تحصیالت حداقل کارشناسی. 

 رئیس کمیته بایستی از اعضاء هیات مدیره باشد. 

 :شرح وظایف

  بررسی عضویت و صالحیت متقاضی جدیدتائید نهایی. 

 ارائه گزارش عملکرد یک ساله کمیته. 

 :شرایط ابقاء

 ارائه گزارش عملکرد ساالنه به هیات مدیره و تائید آن توسط هیات مدیره. 

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم

 

 

 

 



35 
 

 

 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 عضویت و ارزیابیکمیته  رئیسنائب 

 
 : شرایط احراز سمت

 میزان تحصیالت حداقل کارشناسی. 

  عضویت و ارزیابیکسب رای الزم از اعضاء کمیته. 

 مورد تائید هیات مدیره . 

 :شرح وظایف

  رئیس کمیتههدایت و مدیریت جلسات در صورت عدم حضور. 

 .در تائید هیات مدیره :شرایط ابقاء

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 مدت حکم   ح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده وشر  

 عضویت و ارزیابیکمیته دبیر 

 :شرایط احراز سمت

  ارزیابیکسب رای الزم از اعضاء کمیته عضویت و. 

  مورد تائید هیات مدیره. 

 :شرح وظایف

 حضور مستمر در جلسات. 

 تنظیم تاریخ تشکیل جلسات. 

 تقسیم کار میان اعضاء کمیته. 

 تایید صورتجلسات تنظیم شده. 

  ابالغ تصمیمات و مصوبات طی صورتجلسه به اعضاء کمیته از طریق

 .دبیرخانه انجمن

 :شرایط ابقاء

  ساالنه به هیات مدیره و تائید آن توسط هیات مدیرهارائه گزارش عملکرد. 

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 عضویت و ارزیابیکمیته عضو 

 
 :شرایط احراز سمت

 ارائه معرفی نامه از شرکت مربوطه. 

 هیات مدیره مورد تائید. 

 :شرح وظایف

 حضور مداوم و منظم در جلسات. 

 همفکری و تبادل نظر با اعضاء کمیته. 

 تالش برای پیشبرد اهداف کمیته. 

 ایف محوله از جانب رئیس کمیتهظانجام و. 

 .در تائید هیات مدیره:شرایط ابقاء

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 مشاوره حقوقی و حل اختالفکمیته  رئیس

 
 : شرایط احراز سمت

 میزان تحصیالت حداقل کارشناسی. 

 رئیس کمیته بایستی از اعضاء هیات مدیره باشد. 

 :شرح وظایف

 مغز متفکر و مدیرجلسات کمیته. 

 تعیین موضوع جلسات. 

  شکایات و موارد مطروحه از جانب اعضاءرسیدگی به. 

 پیشبرد موضوعات جلسه در راستای اهداف کمیته. 

 :شرایط ابقاء

 ارائه گزارش عملکرد ساالنه به هیات مدیره و تائید آن توسط هیات مدیره. 

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 مشاوره حقوقی و حل اختالفکمیته  رئیسنائب 

 
 : شرایط احراز سمت

 میزان تحصیالت حداقل کارشناسی. 

 مورد تائید هیات مدیره . 

 :شرح وظایف

 هدایت و مدیریت جلسات در صورت عدم حضور رئیس کمیته. 

 .مدیره در تائید هیات :شرایط ابقاء

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم
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 مدت حکم   ح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده وشر  

 مشاوره حقوقی و حل اختالفکمیته دبیر 

 :شرایط احراز سمت

 کسب رای الزم از اعضاء کمیته مشاوره حقوقی و حل اختالف. 

  مورد تائید هیات مدیره 

 :شرح وظایف

 مجری متفکر جلسات کمیته. 

 حضور مستمر در جلسات. 

 تنظیم تاریخ تشکیل جلسات. 

 تقسیم کار میان اعضاء کمیته. 

 تایید صورتجلسات تنظیم شده. 

  ابالغ تصمیمات و مصوبات طی صورتجلسه به اعضاء کمیته از طریق

 .دبیرخانه انجمن

  مصوبات جلسهپیگیری مستمراجرای. 

 :شرایط ابقاء

 ارائه گزارش عملکرد ساالنه به هیات مدیره و تائید آن توسط هیات مدیره. 

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم



41 
 

 

 شرح وظایف، شرایط احراز و ابقاء، صادره کننده و مدت حکم 

 مشاوره حقوقی و حل اختالفکمیته عضو 

 
 :احراز سمتشرایط 

 ارائه معرفی نامه از شرکت مربوطه. 

 مورد تائید هیات مدیره. 

 :شرح وظایف

 حضور مداوم و منظم در جلسات. 

 همفکری و تبادل نظر با اعضاء کمیته. 

 تالش برای پیشبرد اهداف کمیته. 

 ایف محوله از جانب رئیس کمیتهظانجام و. 

 .در تائید هیات مدیره:شرایط ابقاء

 .رئیس هیات مدیره: صادر کننده حکم

 .یک ساله :مدت زمان اعتبار حکم

 

 

 

 


