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بسمه تعالی
اساسنامه انجمن آزمایشگاههای همكار آزمون و كالیبراسیون استان همدان
مقدمه :به منظور ساماندهی ،ایجاد همافزایی ،ارتقای کیفیت ،همراهی در رفع موانع و مشکالت و نظارت بر فعالیت و عملکرد
آزمایشگاههای تایید صالحیت شده استانی و یا دارای گواهینامه بر اساس استاندارد  ISO/IEC 20715و به استناد بند (ک) ماده  5قانون
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و ماده  5قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  " 2937انجمن استانی آزمایشگاههای
همکار آزمون و کالیبراسیون" ،مطابق با مفاد ذیل تشکیل میشود.

فصل اول :كلیات
هویت ،تابعیت ،مركز اصلی ،حوزه فعالیت ،مدت
ماده  - 1هویت
انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون استان همدان دارای شخصیت حقوقی مستتقل و استتقال متالی متیباشتند و بصتورت
علمی ،تخصصی ،صنفی ،غیرانتفاعی و غیرسیاسی ،فعالیت مینماید.
سازمان ملی استاندارد ایران ،مرکز ملی تایید صالحیت ایران ،ادارات کل استاندارد استانها از این پس به اختصار "سازمان" نامیده
میشوند.
تبصره  :2انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون به شماره ثبت  ،30568ثبت شده در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران از این پس به اختصار "انجمن ملی" نامیده میشود.
تبصره  :1انجمن استانی آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون که در استانهای کشور ثبت میشوند ،از این پس به اختصار "انجمن
استانی" نامیده میشود.
تبصره  :9شخصیت حقوقی که به عنوان آزمایشگاه همکار آزمون و کالیبراسیون مورد تایید سازمان فعالیت میکند ،از این پس به اختصار
"آزمایشگاه" نامیده میشود.
تبصره  : 5اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران از این پس به اختصار "اتاق ایران" و اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
هر استان از این پس به اختصار " اتاق استان" نامیده میشود.

ماده  - 2موضوع فعالیت انجمن
موضوع فعالیت عبارت است از :هدایت ،ساماندهی ،شناسایی و تأمین نیازها ،مشارکت در تأیید صالحیت ،نظارت بتر عملکترد فنتی و کیفتی،
تعیین تعرفه و نظارت بر اجرای آن ،ارتقای سطح دانش فنی ،توزیع نمونه و نظارت بر انجام آن و سایر امور مرتبط با آزمایشگاههتا کته ارائته
دهنده خدمات "آزمون و کالیبراسیون" میباشند.
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شرح جزئیات موضوع فعالیت انجمن در فصل دوم "اهداف و وظایف و اختیارات" ذکر گردیده است.

ماده  - 1تابعیت
تابعیت انجمن ایرانی است.

ماده  - 4اقامتگاه
اقامتگاه قانونی انجمن در مرکز استان میباشد.
تبصره :تعیین محل دفتر مرکزی انجمن از اختیارات هیئت مدیره است و تغییرات آن کتباً باید به اطالع اتاق استان و معاونت تشکلهای
اتاق ایران و انجمن ملی برسد.

ماده  - 0حوزه فعالیت:
حوزه فعالیت انجمن استانی محدوده جغرافیایی استان است.

ماده  - 6مدت:
مدت زمان فعالیت انجمن استانی از زمان تاسیس نامحدود میباشد.

فصل دوم :اهداف و وظایف و اختیارات انجمن استانی
ماده  - 7اهداف و وظایف انجمن استانی
 - 2همکاری و مشارکت با سازمان در صدور مجوز آزمایشگاههتای جدیتد ،تمدیتد و افتزایش دامنته فعالیتت ،تعلیتق و ابطتا پروانته
آزمایشگاهها در استان
 - 1اخذ استانداردها و مجوزهای الزم جهت تأیید صالحیت آزمایشگاهها
 - 9پیشممیزی و ممیزی به منظور تأیید صالحیت آزمایشگاهها در استان
 - 4نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای استان براساس شیوهنامه داخلی که به تصویب انجمن ملی رسیده است.
 - 5همکاری با سازمان و انجمن ملی در ارائه پیشنهاد ،محاسبه و تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی
 - 6همکاری با سازمان و انجمن ملی در نظارت بر رعایت تعرفههای مصوب سازمان
 - 0همکاری با سازمان و انجمن ملی در تدوین و اجرای مصوبات تشویقی ،تنبیهی ،تعلیق و ابطا پروانه تأیید صالحیت آزمایشگاهها
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 - 8همکاری با سازمان و انجمن ملی در انتخاب آزمایشگاههای برتر و نمونه استانی و کشوری
 - 3همکاری با سازمان و انجمن ملی در بررسی و رسیدگی به اعتراضات و شکایات واصله از آزمایشگاهها در استان
 -27همکاری با سازمان و انجمن ملی در راستای تدوین مقررات مربوط به چگونگی ممیزی و ارزیابی عملکرد آزمایشگاهها در استان
 -22همکاری با اعضاء در رسیدگی به شکایات و تخلفات مطروحه توسط سازمان یا انجمن ملی
 -21داوری و حل اختالف میان اعضای انجمن استانی ،مشتریان ،سازمان و سایر نهادها
-29همکاری با اعضاء در دفاع قانونی و بیطرفانه از منافع مشروع آنها در مراجع ذیصالح و ذیربط.
 -24همکاری با اعضاء در شناسایی و معرفی آخرین دستاوردهای فنآوری در روشهای آزمون ،کالیبراسیون و نمونهبرداری
-25برگزاری همایشها ،نمایشگاههای تخصصی استانی و بینالمللی.
 -26همکاری در شناسایی و معرفی جهت شرکت در همایشها ،نمایشگاههای تخصصی ملی و بینالمللی به اعضاء
 -20عضویت در مجامع ملی و بینالمللی
 -28همکاری با اعضاء جهت حضور در اجالسها و کمیسیونهای ملی و بینالمللی و همکاری در تهیه یادداشتتهتای تفتاهم جهتت
کسب بازارهای جدید برای اعضاء.
 -23همکاری با سازمان و انجمن ملی و اعضاء جهت تدوین و تجدید نظر استانداردهای ملی و بینالمللی.
 -17همکاری با سازمان و انجمن ملی و اعضاء در تشکیل و حضور در کمیتههای فنی و تخصصی در نظام های تایید صالحیت ملتی و
بینالمللی آزمایشگاهها
 -12همکاری با سازمان و انجمن ملی و اعضاء در اجرای پروژههای آزمون کفایت تخصصتی ( )Proficiency testingو صتحهگتذاری
روشهای آزمون جدید آزمون و کالیبراسیون
 -11جلب همکاری بانكها و موسسات اعتباری و مراکز دولتی جهت تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی برای توسعه ،بازستازی ،ارتقتا
کیفی و سرمایه در گردش مورد نیاز اعضاء.
 -19تهیه کتب ،نشریات ،بولتنهای تخصصی و خبری و همکاری با انجمن ملی
 -14ایجاد بانك اطالعاتی روزآمد از توانمندیهای بالفعل و بالقوه آزمایشگاههای استانی
 -15تعامل و معرفی انجمن استانی در سطح استان
 -16مشاوره در پیادهسازی سیستمهای کیفیت در امور آزمایشگاهها
 -10تعامل ،همکاری و مشارکت در انجام کلیه امور مرتبط با موضوع اساسنامه با سایر نهادها ،سازمانها و تشکلها
 -18تشکیل کمیتههای تخصصی در راستای فعالیتهای انجمن استانی
تبصره :وظایف کمیتههای تخصصی ،اعضای آن و نحوه تصمیمگیری از طریق تدوین شیوه نامههای داخلی انجمن که به تصویب هیئت
مدیره انجمن ملی رسیده باشد ،به اجرا در میآید.
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فصل سوم :عضویت ،شرایط مالی و اعضاء
ماده  - 1عضویت:
انواع عضویت به شرح زیر است:
 – 2عضو اصلی :به اشخاص حقوقی که در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی (آزمون و کالیبراسیون) تأیید صالحیت شدهاند ،گفته میشود.
 – 1عضو وابسته :به اشخاص حقوقی متقاضی تأیید صالحیت در زمینه فعالیت ختدمات آزمایشتگاهی (آزمتون وکالیبراستیون) کته منتظتر
دریافت گواهینامه تأیید صالحیت میباشند و یا به مدیران آزمایشگاههای شعب عضو اصلی گفته میشود.
 -9عضو افتخاری :به نمایندگان سازمان ،سازمانهای تایید صالحیتکننده ،افرادی که موجب ارتقای سطح علمی و یتا در پیشتبرد اهتداف و
وظایف انجمن استانی موثر میباشند ،گفته میشود.
تبصره - 2عضو افتخاری بدون رعایت شرایط عضویت ،با تشخیص هیئت مدیره به عضویت انجمن استانی در میآید.
تبصره  -1شیوهنامه داخلی پذیرش اعضای افتخاری و سایر اعضاء ،توسط هیئت مدیره تهیه و به تصویب خواهد رسید.
تبصره -9حضور اعضای وابسته و افتخاری در مجامع عمومی بالمانع و بدون حق رأی میباشد.
تبصره  -4عضویت کلیه اعضاء منوط به پرداخت حق عضویت و ورودیه مصوب در مجمع میباشند.
تبصره  -5اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت و ورودیه معاف میباشند.
تبصره  -6شعب و نمایندگیهای آزمایشگاهها به شرط رعایت ماده  3میتوانند به عنوان عضو اصلی به عضویت انجمن استانی درآیند.

ماده  - 5شرایط عضویت
 – 2تابعیت ایرانی
-1دارا بودن کارت معتبر عضویت و یا کارت بازرگانی از اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استانهای سراسر کشور (برای اعضای
اصلی و وابسته)
-9قبو مقررات انجمن استانی با اخذ تعهدنامه
-4پرداخت ورودیه و حق عضویت ساالنه تعیین شده توسط مجمع
-5دارا بودن مجوز معتبر آزمایشگاه از سازمان

ماده  - 15وظیفه و تقید
کلیه اعضاء انجمن استانی موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آئیننامههای مصوب هیئت متدیره و مقیتد بته همکتاری و مشتارکت
فعا جهت دستیابی به اهداف انجمن استانی میباشند.
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ماده  - 11شرایط تعلیق عضویت اعضاء
 -2ابطا پروانه تأیید صالحیت آزمایشگاه برای اعضای اصلی
 -1عدم پرداخت به موقع حق عضویت
 -9عدم رعایت هر یك از بندهای الزام آور در شرایط عضویت
تبصره  -2چنانچه هر یك از اعضاء از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند ،عضویت آنها در انجمن استانی بعد از شش ماه به صورت
تعلیق و بعد از یك سا باطل میگردد.
تبصره  -1پذیرش مجدد عضوی که عضویت وی ابطا شده است ،منوط به تصویب هیئت مدیره می باشد .عضو پذیرفته شده ملزم به
پرداخت ورودیه و حق عضویت در دوره ابطا میباشد.
تبصره  -9اعضای تعلیق شده بعد از پرداخت حق عضویت خود و کسب شرایط دیگر مجدداً به عضویت انجمن استانی در میآیند .مبلغ
پرداخت شده بابت حق عضویت ،به مدت یك سا و از زمان انقضای اعتبار عضویت میباشد.
تبصره  -4اعما تشویق ،تنبیه ،تعلیق و ابطا عضویت در هیئت مدیره بررسی و در صورت لزوم از نظر کارشناسان مربوطه استفاده نموده
و به تصویب میرسند.

فصل چهارم :اركان انجمن استانی
ماده  - 12اركان انجمن استانی عبارتند از:
 - 2مجمع عمومی
 – 1هیئت مدیره
 - 9بازرس

ماده  - 11مجمع عمومی:
مجمع عمومی باالترین مرجع تصمیمگیری و متشکل از نمایندگان رسمی اعضاء میباشد.
 -2تشکیل مجمع عمومی با درج آگهی در جراید کثیراالنتشار منتخب انجمن و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جتلسه مجتتمع عمتومی و
با اعالم روز ساعت و محتل برگزاری مجمع صتورت میپذیرد .ضتمناً دعوتنامه جداگانهای با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یتا دبیتر یتا
بازرس برای اعضاء از طریق پست یا فاکس و یا پست الکترونیکی ارسا میگردد.
 -1اشتخاص حتقوقی عضو اصلی انجمن برای شرکت در جلسات مجمع عمومی یك نتفر را کتتباً به عنوان نماینده تام االختیتار آزمایشتگاه
معرفی مینمایند .شخص معرفی شده میبایست مدیرعامل و یا عضو هیئت مدیره آزمایشگاه عضو باشد.
تبصره  -1هر نماینده عضو ،نمیتواند بیش از یك حق رای در مجامع داشته باشد.
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 -9جلسه مجمع عمومی(عادی و فوقالعاده) با شرکت اکثریت مطلق اعضاء اصلی رسمیت پیدا میکند و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضرین
صاحب رای (نصف به عالوه یك) معتبر میباشد.
 -4اخذ رای در مجامع عمومی انجمن استانی به صورت کتبی و مخفی میباشد.
 -5با شروع مجمع در ابتدا نماینده اتاق استان رسمیت جلسه را اعالم و بالفاصله جهت انتخاب یك رئیس ،منشی و دو ناظر برای مجمتع بتا
اخذ رای از میان اعضای داوطلب به عنوان هیئت رئیسه انتخاب می شوند .ستسس هیئتت رئیسته انتختابی اداره جلسته مجمتع را بته عهتده
میگیرد.
 -6منشی در ابتدا اسامی حاضرین در جلسه مجمع را طی صورت جلسهای به امضاء هیئت رئیسه میرساند .همچنین منشی موظف به ثبتت
و ضبط مذاکرات و تصمیمات مجمع میباشد.
 -0مصوبات مجمع در چارچوب اساسنامه انجمن استانی برای کلیه اعضاء الزم االتباع میباشد.
 -8حضور نماینده اتاق در کلیه جلسات مجمع عمومی(عادی و فوقالعاده) به عنوان ناظر ضروری است و بتدون حتق رای اظهتارنظر خواهتد
نمود.
– 3انجمن موظف است رونوشتی از کلیه مصوبات مجامع عمومی (عادی و فوقالعاده) را به اتاق استان و انجمن ملی ارسا نماید.
تبصره -1جلسات مجمع عمومی عادی از طریق سایت انجمن استانی و ملی و در روزنامه کثیر االنتشار که بوسیله مجمع عمومی عادی
انتخاب خواهد شد اعالم می شود و با حضور حداقل نصف به عالوه یك اعضاء رسمیت می یابد .تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت
آراء حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود.
تبصره -9چنانچه مجمع عمومی عادی در بار او حد نصاب الزم را بدست نیاورد ،بار دوم در فاصله حداقل  17روز با رعایت تشریفات با
حضور حداقل یك سوم به عالوه یك اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با نصف به عالوه یك آراء حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود.
تبصره  -4چنانچه مجمع عمومی عادی برای بار دوم نیز حد نصاب الزم را بدست نیاورد بار سوم در فاصله حداقل  17روز با رعایت
تشریفات با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با نصف به عالوه یك آراء حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود.
تبصره  -5فاصله بین تاریخ انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجامع حداقل  24روز و حداکثر  18روز خواهد بود .آگهیهای دعوت باید در
سایت انجمن استانی و انجمن ملی و در روزنامه کثیراالنتشار که بوسیله مجمع عمومی عادی انتخاب خواهد شد ،درج شود.

ماده  - 14وظایف مجمع عمومی
وظایف مجمع عمومی عادی و یا عادی به طور فوق العاده به شرح زیر است:
 -2عز و انتخاب اعضای هیئت مدیره
-1استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد سا گذشته،
 -9استماع گزارش خزانهدار پیرامون عملکرد مالی سا گذشته و بودجه سا جاری و تصویب آنها،
 -4تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضاء،
 -5استماع گزارش بازرس،
 -6تصویب ترازنامه و گزارش مالی ساالنه انجمن استانی،
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 -0تعیین خط مشی انجمن استانی و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیئت مدیره برای سا جاری،
 -8انتخاب اعضاء اصلی و علی البد هیئت مدیره و بازرس اصلی و بازرس علیالبد ،
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار،
 -27بررسی و تصویب آئیننامه شرایط عضویت اعضاء،
 -22بررسی و تصویب آئیننامههای اجرایی مورد نیاز
تبصره :تصویب هرگونه آییننامه قبالً باید به تایید هیئت مدیره انجمن ملی رسیده باشد.

ماده  - 10انقضای دوره هیئت مدیره
هیئت مدیره موظف است حداقل  17روز قبل از اتمام دوره جاری اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق متاده 29
بنماید .در هر صورت تا زمان تشکیل هیئت مدیره جدید ،هیئت مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود و در صورت عدم دعوت بته مجمتع،
توسط اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی استان میتواند نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید.

ماده  - 16تشكیل مجمع عمومی بطور فوق العاده
مجمع عمومی بطور فوقالعاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس یا درخواست نصف بعالوه یك از اعضتاء انجمتن استتانی بتا
رعایت ماده  29اساسنامه تشکیل میگردد.

ماده  - 17رسمیت مجمع عمومی فوقالعاده توسط اعضاء
مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دوسوم نمایندگان قانونی اعضای انجمن استانی آنان رسمیت پیدا میکند و تصتمیمات مجمتع بتا
حداقل سه چهارم آراء افراد حاضر در جلسه تصویب می شود.

ماده  - 11تشخیص ضرورت تشكیل مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده توسط بازرس
با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به هیئت مدیره اعالم و هیئت مدیره مکلتف استت
حداکثر ظرف  25روز از تاریخ وصو درخواست بازرس ،از اعضاء انجمن استانی وفق ماده  29برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمتل آورد
و در صورت استنکاف هیئت مدیره ،بازرس میتواند راساً با رعایت ماده  29اقدام نماید.

ماده  - 15دعوت اعضاء به تشكیل مجمع عمومی به طور فوقالعاده
با درخواست کتبی حداقل نصف به عالوه یك اعضاء اصلی انجمن استانی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و یا مجمع
عمومی فوق العاده ،هیئت مدیره انجمن استانی باید حداکثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ دریافتت تقاضتای کتبتی اعضتاء را جهتت تشتکیل
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مجمع طبق ماده  29دعوت نماید ،در صورت استنکاف هیئت مدیره درخواستکنندگان میتوانند دعتوت مجمتع عمتومی فتوق العتاده را از
بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف مدت  25روز طبق ماده  29از اعضاء دعوت نماید و چنانچته بتازرس نیتز امتنتاع نمایتد،
درخواست کنندگان مستقیماً نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با رعایت کلیه تشریفات منتدرج در اساستنامه
اقدام مینمایند.

ماده  - 25عدم رسمیت یافتن هریک از جلسات مجمع عمومی
درصورت عدم رسمیت یافتن هر یك از جلسات مجمع عمومی بعلت حد نصاب ،حداکثر ظرف  17روز ،جلسه بعتدی بتا رعایتت متاده  29از
نظر درج آگهی در روزنامه و دعوت از اعضاء اقدام و جلسه دوم مجمع با هر تعداد رسمیت خواهد داشت.

ماده  - 21وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
 -2تغییر و اصالح اساسنامه انجمن استانی
تبصره :هر گونه تغییر و اصالح اساسنامه انجمن استانی باید به تایید هیئت مدیره انجمن ملی رسیده باشد.
 -1انحال انجمن استانی و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه
 -9سایر موارد

ماده  - 22هیئت مدیره:
 -2انجمن بوسیله هیئت مدیرهای مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البد از اعضاء صاحب کارت یا عضتویت اتتاق و داشتتن
سایر شروط ماده  3که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوقالعاده از بین اعضاء اصلی و یا نمایندگان قانونی آنان برای مدت
دو سا انتخاب میشوند ،اداره خواهد شد.
تبصره  :حضور یك نفر از اداره کل استاندارد استان بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره بالمانع است.
 -2عضویت در هیئت مدیره در بیش از دو دوره متوالی منوط به کسب  57درصد به عالوه یك رأی از آرای مجمع عمتومی انجمتن استتانی
میباشد.
-9عضویت در هیئت مدیره در دورههای غیرمتوالی به هر تعداد بالمانع است.
تبصره -1فعالیت در هیئت مدیره انجمن استانی افتخاری است و شامل حق حضور نمیباشد.
تبصره  -9نمایندگان سازمانهای تاییدکننده و یا گواهی کننده و اعضای وابسته و افتخاری ،مشاوران و یا اعضایی که حسب مورد به عنوان
مهمان به جلسه هیئت مدیره دعوت میشوند ،میتوانند بدون حق رأی شرکت نماید.
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ماده  - 21شرایط عضویت در هیئت مدیره:
 – 2متقاضی عضویت در هیئت مدیره بایستی از اعضاء اصلی انجمن استانی باشد.
تبصره :عضو معرفی شده از طرف آزمایشگاهها بایستی دارای شرایط ذیل باشد:


دارا بودن تابعیت ایرانی



متدین به یکی از ادیان رسمی کشور



دارای تحصیالت حداقل لیسانس و  5سا تجربه کاری مرتبط



دارا بودن سمت مدیر عامل آزمایشگاه یا عضویت در هیئت مدیره آزمایشگاه



داشتن معرفی نامه رسمی از آزمایشگاه



نداشتن سوء پیشینه کیفری

ماده  - 24عضویت در هیئت مدیره
داوطلب عضویت در هیئت مدیره موظف است  27روز قبل از تشکیل مجمع درخواست کتبی خود را به همتراه ستوابق کتاری و تحصتیلی و
سایر مدارک به شرح ماده  19به اتاق و انجمن استانی تسلیم نماید.
تبصره :بررسی واجد شرایط بودن داوطلبان عضویت در هیئت مدیره (مطابق ماده  )19قبل از تشکیل اولین مجمع عادی توسط هیئت
موسس و پس از آن بوسیله هیئت مدیرههای منتخب صورت میگیرد .هیئت مدیره موظف است واجد شرایط نشناختن داوطلب را ظرف
مدت  4روز از دریافت درخواست به اطالع او برساند و در صورت تسلیم اعتراض توسط عضو یاد شده تا  5روز در اتاق استان ،بررسی الزم
صورت میپذیرد و نظر اتاق الزم االجرا میباشد.

ماده  - 20خروج عضو از هیئت مدیره
در صورت استعفا از عضویت ،انحال آزمایشگاه ذیربط و یا اخراج از انجمن استانی ،عضو مزبور از هیئت مدیره خارج میشود.

ماده  - 26خروج نماینده عضو از آزمایشگاه متبوع
چنانچه نماینده اشخاص حقوقی عضو پس از انتخاب در ارکان انجمن استانی به هر دلیلی از آزمایشگاه متبتوع ختود ختارج گتردد  ،پتس از
اعالم آزمایشگاه ،به خودی خود از سمتی که در انجمن دارد معزو و سمت به عضو علی البد تفویض میگردد.
تبصره  -1درخصوص خروج اعضای هیئت مدیره به درخواست شخصی و یا اعما مقررات انظباطی ،اعضای علیالبد جایگزین میشوند.
تبصره  -1در صورت خروج رییس هیئت مدیره ،نایب رییس هیئت مدیره ،به ریاست هیئت مدیره منصوب و عضو علی البد به سمت یکی
از اعضای انجمن استانی منصوب میشود .در خصوص بقیه سمتها می توان مجددا در هیئت مدیره رأیگیری نمود.
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ماده  - 27عدم رسمیت هیئت مدیره
در صورت استعفا ،فوت و یا عز نصف به اضافه یك اعضای هیئت مدیره ،انتخابات هیئت مدیره تجدید خواهد شد.

ماده  - 21تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره
هیئت مدیره در اولین جلسهای که حداکثر ظرف یك هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل میشود از بین خود رئیس ،نایب رئیس،
خزانه دار و منشی انجمن استانی را انتخاب خواهند نمود.

ماده  - 25مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره
مدت تصدی هر یك از اعضای هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود .متصدیان هر یتك از ستمتهتا توستط
هیئت مدیره قابل عز و یا انتخاب مجدد میباشد.

ماده  - 15زمان تشكیل جلسه هیئت مدیره
هیئت مدیره در مقاطعی که مشخص مینماید و یا در مواقع ضروری به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد .جلسات
هیئت مدیره در مرکز اصلی انجمن استانی یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده تشکیل خواهد شد.

ماده  - 11نقش عضو علی البدل
در صورت استعفا و یا عز هر یك از اعضاء هیئت مدیره عضو علیالبد که در انتخابات رأی بیشتتری داشتته استت ،بترای باقیمانتده دوره
جانشین عضو اصلی خواهد شد.
تبصره  :2غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب موجب عز از عضویت در هیئت مدیره خواهد بود.
تبصره  :1تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت ،حداقل با رأی دو سوم اعضاء هیئت مدیره میباشد.

ماده  - 12رسمیت جلسات هیئت مدیره
جلسات هیئت مدیره با حضور نصف به عالوه یك اعضای دارای حق رأی ،رسمیت پیدا میکند.
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ماده  - 11اداره جلسه هیئت مدیره
اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و در صورت غیبت او با نایب رئیس هیئت متدیره استت .در صتورت غیبتت رئتیس و نایتب
رئیس ،سایر اعضای هیئت مدیره یك نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رئیس را در ارتباط با جلسه انجام دهد.

ماده  - 14اعتبار مصوبات
مصوبات هیئت مدیره با رأی اکثریت نصف به اضافه یك حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده  - 10ثبت مذاكرات
صورت مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره در دفتر  /فرم و یا سیستمی که به این منظور در نظر گرفته شده است ،ثبت و به امضای حاضرین
میرسد.

ماده  - 16شركت اعضاء علیالبدل و بازرس
شرکت اعضاء علیالبد و بازرس در جلسات هیئت مدیره بالمانع است ولی حق رأی نخواهند داشت.

ماده  -17دبیر انجمن
هیئت مدیره میبایست یك نفر شخص حقیقی خارج از اعضای هیئت مدیره را بصورت موظف به عنوان دبیر انجمن استانی انتخاب نماید.
تبصره  :2هیئت مدیره میتواند قسمتی از اختیارات خود را به دبیر انجمن تفویض نماید.
تبصره  :1دبیر ،حق شرکت در جلسات هیئت مدیره را بدون حق رأی دارد.

ماده  - 11تاسیس دبیرخانه و مسئول اداره آن
برای انجام امور اداری انجمن اعم از ثبت مکاتبات و تحریر و تکثیر آن ،طبقهبندی و ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق انجمتن استتانی
تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز و حفاظت آن ،جمعآوری قوانین و آیین نامهها و بخشنامههتای مترتبط بتا فعالیتت انجمتن استتانی ،تشتکیل
پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آنها ،انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهیهتا و ارستا دعتوتنامته ،اختذ درخواستت متقاضتیان
عضویت در هیئت مدیره و بازرس انجمن ،اخذ معرفینامههای نمایندگان آزمایشگاههای عضو برای ورود بته مجتامع ،فتراهم آوردن امکانتات
الزم برای تشکیل مجامع عمومی ،تنظیم پرسشنامههای الزم برای استخدام کارکنان مورد نیاز ،کنتتر کیفیتت عملکترد و حضتور و غیتاب
کارکنان ،نگهداری و حفظ اموا و اثاثیه انجمن استانی و تعمیر و سرویس به موقع آن ،تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجترا
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و مسائل داخل انجمن استانی ،اجرای مصوبات در انجمن استانی و هر اقدامی که عرفاً برای اداره امور انجمن استانی ضروری باشد دبیرخانه-
ای تحت سرپرستی دبیر تاسیس میگردد.

ماده  - 15وظایف و اختیارات و حدود مسئولیت هیئت مدیره:
هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن استانی است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور انجمن استانی برخوردار است وظایف و اختیارات
هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد:
 -2افتتاح حساب جاری به نام انجمن استانی در بانكهای مجاز و واریز کلیه وجوهات انجمن استانی و پرداخت هزینههتا از ایتن حستاب و
در صورت لزوم تحصیل وام از بانكها و موسسات اعتباری و شرکتها و اشخاص.
 -1انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی طبق اختیارات و ارائه گزارش ساالنه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی.
 -9عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش اجاره و تملك اموا منقو و غیرمنقو به نام حستاب انجمتن استتانی
بدون قصد و انگیزه تجاری در جذب و جلب منفعت
 -4اداره امور مالی انجمن استانی که سرپرستی آن با خزانهدار است.
 -5دریافت مطالبات انجمن استانی و پرداخت دیون آن
 -6استخدام و عز و نصب دبیر و کارکنان انجمن استانی و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و سایر پرداختت هتا  ،ترفیتع و تنبیته و تعیتین
سایر شرایط استخدام مطابق قوانین موضوعه کشور.
 -0اقامه استرداد هر گونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدیتد نظتر
در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور ،مصالحه ،تعیین وکیل ،سازش ،استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری.
 -8اقدام به هر نوع امر از اموری که در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اجرای آن از سوی مقامات دولتتی جمهتوری استالمی ایتران بته
انجمن واگذار میگردد.
 -3انجام اموری که طبق موازین قانونی برای انجمن استانی و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.
 -27تعیین و اعزام نماینده به کمیتههای همکاری و مشارکت فعا های اقتصادی ،بازرگانی و فنی بارعایت شرایط مندرج در آیین نامتههتای
مربوطه
 -22تهیه ،تدوین و تصویب مقررات آییننامه های داخلی برای اداره بهتر امور انجمن استانی در چارچوب اساسنامه و اختیارات تفویضی.
 - 21راهنمایی اعضاء در امور اجرایی ،مدیریتی ،مالی و مالیاتی ،بیمه ،مسائل قراردادی و حقوقی در صورت رجوع به انجمن استانی.
 -29تدوین پیش نویس بودجه انجمن استانی برای تصویب از طریق مجامع مربوطه.
 -24تهیه صورت دارایی و دیون انجمن استانی پس از انقضای سا مالی و ارائه آن به بازرس و نیز تنظیم ترازنامته و حستاب عملکترد هتای
سا گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی.
محل امضاء اعضای هیئت موسس:
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 -25هیئت مدیره میتواند عضو متخطی از اهداف و مقررات اساسنامه انجمن استانی را از عضویت در انجمن استتانی اختراج نمایتد و علتت
اخراج عضو را با ارائه دالیل آن به انجمن ملی و اتاق گزارش کند .تصمیم اتاق در این خصوص قطعی است.
 -26برگزاری همایشهای تخصصی و صنفی با دعوت از صاحبنظران برای ارتقای کیفی سطح دانش اعضاء.
 -20تهیه گزارشهای ساالنه و دورهای در صورت نیاز از عملکرد انجمن استانی و ارسا آن به اتاق و انجمن ملی.
 -28پیگیری کلیه اهداف انجمن استانی.

ماده  - 45خزانه دار
خزانهدار مسئو اداره امور مالی انجمن استانی بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورت جلسات مالی انجمن استانی را تنظیم ،وصولیها و
پرداختها را کنتر و اسناد مربوطه به آن را ثبت و ضبط و نگهداری و حفاظت نماید و یا به درخواست بتازرس مبنتی بتر بررستی دفتاتر و
اسناد مالی انجمن ،با اطالع رئیس هیئت مدیره در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

ماده  - 41حق امضا
کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهدآور با امضای متفق دو نفر از سه نفر رئیس انجمن ،نایب رئیس و خزانهدار بتا مهتر انجمتن استتانی معتبتر
خواهد بود .در ضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری و معمولی با امضای رئیس انجمن استانی یا نایب رئیس و یا دبیتر همتراه بتا مهتر انجمتن
استانی معتبر خواهد بود.

ماده  - 42بازرس
 -2شرایط انتخاب بازرس با رعایت ماده  19اساسنامه است.
 -1یك نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علی البد از میان اعضاء اصلی توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یك سا انتخاب و انتخاب
مجدد آنها بالمانع است.
 -9در صورت فوت ،استعفاء یا سلب شرایط مندرج در ماده  19و ماده  15اساسنامه از بازرس اصلی ،وظیفته او را بتازرس علتیالبتد انجتام
خواهد داد.

محل امضاء اعضای هیئت موسس:
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ماده  - 41وظایف بازرس
 -2نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه ،مصوبات مجمتع عمتومی و
جاری کشور از وظایف بازرس میباشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیئت مدیره اطالع و رفع آن را درخواستت
مینماید.
 -1بازرس ،ترازنامه تهیه شده توسط هیئت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی ساالنه و همچنین در صورت لزوم کلیه استناد و اوراق متالی
انجمن را مورد بررسی قرار داده و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.
 -9بازرس حداقل  27روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطالع اعضاء تهیه و ارائه خواهد نمود.
 -4بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده نظارت نماید.
 -4بازرس موظف است یك نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه انجمن استانی تحویل دهد.

ماده  - 44كمیتهها و مشاوران
انجمن استانی به منظور پیشبرد اهداف و ایفای مطلوب وظایف خود بایستی کمیته هایی متشکل از نمایندگان شرکت های عضو و اعضتای
حقیقی انجمن استانی تشکیل دهد .نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضای آن و طرز انتخاب آنان و وظایف کمیتهها براساس آیتین نامتهای
خواهد بود که توسط هیئت مدیره تهیه و تصویب می گردد.

فصل پنجم :منابع مالی
ماده  - 40ورودیه
اشخاص حقوقی داوطلب عضویت در انجمن استانی موظف به پرداخت مبلغی به عنوان ورودیه به حستاب جتاری انجمتن استتانی و تستلیم
قبض آن به دبیرخانه میباشند .ورودیه به میزان مبلغ مصوب مجمع عمومی بوده و فقط یکبار دریافت میگردد.

ماده  - 46حق عضویت ساالنه
هر عضو عالوه بر ورودیه ،موظف است مبلغ حق عضویت ساالنه خود را به حساب جاری انجمن استتانی واریتز و قتبض رستید آنترا تحویتل
دبیرخانه نماید .حق عضویت ساالنه به میزان مبلغ مصوب مجمع عمومی بوده و هر سا یك بار دریافت میگردد.
تبصره :حداقل ورودیه و حق عضویت باید به تصویب هیئت مدیره انجمن ملی برسد.
محل امضاء اعضای هیئت موسس:
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ماده  - 47هدایا
انجمن استانی میتواند با رعایت مقررات مالی و اداری انجمن ملی از کمكهای مالی ،هدایا ،عطایا ،وقف ،قبو وصیت و کمكهتای نقتدی و
غیرنقدی اعضاء یا حمایت کنندگان برخوردار گردد.

ماده  - 41خدمات
انجمن استانی میتواند از محل ارائه خدمات ،تامین مالی نماید.

فصل ششم :تعهدات ،مسئولیتها و وظایف انجمن استانی در قبال انجمن ملی
ماده  - 45تعهدات حقوقی
 -2انجمن استانی متعهد و موظف است ،در صورتی که پیشنهاد تغییر و اصالح در اساسنامه انجمن استانی خود را دارد ،موارد را رستما بته
انجمن ملی ارسا نماید .انجمن ملی پس از بررسی در صورتی که موارد را قابل تعمیم به همه انجمنهای استانی دیگتر تشتخیص داد،
موارد را به همه انجمنهای استانی اعالم مینماید و پس از دریافت موارد از استانها در هیئت مدیره انجمتن ملتی متوارد انجمتنهتای
استانی را بررسی و به اتاق اعالم و پس از تایید به کلیه انجمنهای استانی اعالم تا ظرف مدت سه ماه ،ضمن رعایتت تشتریفات قتانونی
نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی یا عادی به صورت فوقالعاده و نسبت به تصویب تغییرات اساسنامه اقدام نمایند.
تبصره :در صورت عدم تصویب پیشنهادات انجمن استتانی در خصتوص تغییتر در اساستنامه ،تغییراتتی در اساستنامه استتانی صتورت
نمیگیرد.
 -1انجمن استانی متعهد و موظف است ،که کلیه آئیننامهها ،روشهای اجرائی ،مقررات و ابالغیههای صادره خود را به اطالع انجمتن ملتی
برساند .انجمن ملی موظف است طی مدت دو هفته وجود تطابق یا مغتایرت یتا همتاهنگی آنهتا را بتا اهتداف و سیاستتهتای کلتی یتا
آئیننامهها ،روشهای اجرائی ،مقررات و ابالغیههای انجمنهای استانی یا انجمن ملی بررسی نماید و نظر خود را در خصوص اعمتا یتا
عدم اعما آنها اعالم نماید .نظر انجمن ملی در این خصوص برای انجمنهای استانی الزماالجرا است.
 -9انجمنهای استانی موظفند ،کلیه آئیننامهها ،روشهای اجرائی ،مقررات و ابالغیههایی یا تغییرات اساسنامهای که از طرف انجمتن ملتی
ابالغ یا صادر میشوند ،را مورد اجرا قرار دهند.

محل امضاء اعضای هیئت موسس:
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ماده  - 05تعهدات مالی
 -2انجمنهای استانی متعهد و موظفند %97 ،از درآمدهای ناشی از حق ورودیه و حق عضویت اعضا را طبق روش و دورههای زمانی که
توسط انجمن ملی به آنها اعالم میشود ،به انجمن ملی پرداخت نمایند.
 -1انجمنهای استانی متعهد و موظفند %17 ،از سایر همه درآمدهای خود را طبق روش و دورههای زمانی که توسط انجمن ملی به آنها
اعالم میشود ،به انجمن ملی پرداخت نمایند.
تبصره :این موارد شامل هدایا ،موضوع ماده  40نمیشود.

فصل هفتم :انحالل و تصفیه
ماده  - 01انحالل
انجمن استانی به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رأی نهایی و قطعی محاکم قضایی منحل میشود.

ماده  - 02هیئت تصفیه
چنانچه انحال انجمن استانی از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع هیئت تصفیهای را متشتکل از سته نفتر از نماینتدگان اعضتای
حقوقی انتخاب مینماید .انتخاب اعضای هیئت مدیره انجمن استانی قبل از انحتال در مقتام اعضتای هیئتت تصتفیه بالمتانع استت.چنانچه
انحال انجمن استانی از سوی محاکم قضایی اعالم شود محکمه هیئت تصفیه را تعیین خواهد نمود.

ماده  - 01تحویل اسناد
پتتس از اعتتالم انحتتال انجمتتن استتتانی و تعیتتین اعضتتای هیئتتت تصتتفیه ،متتدیران ستتابق انجمتتن استتتانی مکلتتف متتیباشتتند تمتتامی
اوراق،اسناد،دفاتر،اموا و اثاثیه انجمن استانی را با تنظیم صورتجلسه تحویل انجمن ملی نمایند.

ماده  - 04وظیفه هیئت تصفیه
هیئت تصفیه با نظارت نماینده اتاق وضعیت بدهیها و دارایی ها را روشن و پس از تسویه،کلیه اموا منقو و غیرمنقو باقیمانده در اختیار
انجمن ملی قرار خواهد گرفت.

محل امضاء اعضای هیئت موسس:
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ماده  - 00مرجع قانونی هیئت تصفیه
وظایف و تکالیف و اختیارات هیئت تصفیه در رابطه با اموا موجود ،مطالبات و دیون انجمن استانی و به طور کلی امر تصفیه طبق مقتررات
الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  2940/21/14و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هشتم :موارد متفرقه
ماده  - 06حكمیت
انجمن استانی میتواند در امور تخصصی خود اقدام به پذیرش امر حکمیت یا داوری نماید .در این صورت هیئت مدیره از بتین ختود و ستایر
نمایندگان آزمایشگاههای عضو و یا اشخاص حقیقی عضو یا سایر اشخاص واجتد شترایط را تعیتین و پتس از جلتب موافقتت ،آنهتا را متامور
رسیدگی و اعالم نظر نماید.

ماده  - 07تفسیر اساسنامه
در صورتیکه اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد ،این امر به ترتیب اولویت توسط انجمن ملی ،اتاق استان و یا اتاق ایران صورت میپتذیرد و
نظر ایشان الزم االتباع است .همچنین رعایت آئیننامههای انجمن ملی و اتاق الزامی میباشد.

ماده  - 01الزامات
رعایت کلیه آییننامهها ،مصوبات و دستورالعملهای انجمن ملی و اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان انجمن استانی الزماالجراء میباشد.

ماده  - 05مواد اساسنامه
این اساسنامه در یك مقدمه و  8فصل و  53ماده و  98تبصره در روز چهارشنبه تاریخ  2936/27/17به تصویب مجمع عمومی موسسین
انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون استان همدان به تصویب رسیده است .



محل امضاء اعضای هیئت موسس:
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