
  9از  1صفحه 

  
  

  های غیرمخرب ایران انجمن جوشکاری و آزمایش
  )های غیرمخرب در جمهوری اسالمی ایران سسه مرجع ملی در زمینه تکنولوژی جوشکاری و آزمایشمؤ(

  
  
  

  ها  دراستان دفاتر نمایندگیتشکیل  نامه ینیآ
  

  
  
  
  

  کلیات  –فصل اول 
  

  مقدمه :  1ماده 
منظور ه ایران که از این پس انجمن نامیده می شود ب های غیرمخرب انجمن جوشکاری و آزمایش      

نظران و کارشناسان  محققین ، صاحب ، گسترش و ایجاد ارتباط و هماهنگی بیشتر بین اساتید ، بهبود
ی تحت یها روابط انجمن با پایگاه ای غیرمخرب تصمیم به توسعه ه صنایع مرتبط با جوشکاری و آزمایش

  4نامه بر اساس ماده   ینیو این آ کشور نموده استهای مختلف  تانعنوان دفاتر نمایندگی در اس
  .تدوین گردیده است  30/02/1369اساسنامه انجمن مصوب  در تاریخ  

  
  

  دفتر نمایندگی :   2ماده  
 ، طبق الزامات اساسنامه دای از انجمن در هر استانی بوده و بای عنوان زیر مجموعه هگی بددفتر نماین     

  .به انجام برساند مدیره انجمن وظایف خود را   و مصوبات هیئت نامه  ینآیاین 
  
  



  9از  2صفحه 

  نمایندگی  تشکیل دفتر:   3ماده  
پذیر  امکان های زیر و در مکان نامه ینینمایندگی با توجه به شرایط مندرج در این آ شکیل دفترت 

  .است
  
مرتبط با انجمن  های ا رشتهی ه دارای رشتهـکی های ،  دانشگاه) صنایع مادر(رگ های بز رکتش  3-1

ی اختصاص یک دفتر کار به عنوان دفتر نمایندگی  یکه تواناانجمن  یعضوهای سازمان و یا هستند
دفتر  عالقمندی جهت تشکیلتوانند درخواست کتبی خود را مبنی بر  می ،باشند انجمن را داشته
مدیره انجمن در   هیئت ، نامه ینییس انجمن ارسال نمایند و با رعایت مفاد این آینمایندگی به ر

 ، خصوص آن تصمیم گیری خواهد نمود

    های ذکر شده در  تشکیل دفتر نمایندگی توسط اعضاء فردی و بدون حمایت یکی از گروه  3-2
 باشد ، مقدور نمی  1-3  بند

 در هر استان تنها یک دفتر نمایندگی حق فعالیت دارد ،  3-3

) ده(  10 یک عضو سازمانی و حداقل دواهد شد باینمایندگی در آن تشکیل خ استانی که دفتر  3-4
) ای حرفه ی و عم از وابسته ، افتخاری ، دانشجویا(از اعضاء دیگرنفر   )بیست( 20نفر عضو پیوسته و 

  .ورت مجاز به فعالیت نخواهد بودصنداشته باشد در غیر ای
  

باشند ولی صالحیت آنها از  نمی ی که شرایط فوق الذکر را دارایها ها و یا دانشگاه شرکت :  1تبصره  
  .نمایندگی خواهند بود مدیره انجمن محرز تشخیص داده شود مجاز به تشکیل دفتر  نظر هیئت

  
  نمایندگی  اهداف تشکیل دفتر:  4ماده  

 ،اعتال ء هر چه بیشتر انجمن با تاکید بر حفظ یکپارچگی در سطح ملی   4-1

 ،بین انجمن و سایر مراکز  فنی عاتبرقراری و تبادل اطال ط مناسب جهتیایجاد شرا  4-2

های  مرتبط با جوشکاری و آزمایش صنایع   در  فراگیر تعالی   رشد و و  رسانی  اطالع  بهبود  4-3
 ،غیرمخرب 

 ، ی کشورفرینی و خودکفایآترغیب دست اندرکاران صنایع در جهت کار  4-4

 ، در سطح ملیهای غیرمخرب  در صنایع جوشکاری و آزمایشهای یکسان  تهیه و اجرای رویه  4-5

  ، گسترش ارتباط بین صنعت و دانشگاه بصورت فراگیر  4-6



  9از  3صفحه 

م با گاهای غیرمخرب ایران هم وردهای علمی و صنعتی جوشکاری و آزمایشاتوسعه دست  4-7
  ، دنیانوین صنعتی در نقاط مختلف  های پیشرفت

  ،ها  صنایع در استان فعاالن ه خدمات عضویت به عالقمندان و  یتسهیل در معرفی و ارا  4-8
بین محققان و سایر کارشناسان  ی، تحقیقاتی و آموزشی و برقراری ارتباط علمی ، فنی یشناسا  4-9

  ، های غیرمخرب فعالیت دارند های جوشکاری و آزمایش که به نحوی در زمینه
  .های انجمن در سایر مراکز سنجی جهت افزایش فعالیت نیازسنجی و امکان  4-10
  

  نمایندگی  های دفتر مسئولیت  :  5ماده 
خصوصی و معرفی انجمن به  و ها و نهادهای دولتی ها ، صنایع ،سازمان ایجاد ارتباط با دانشگاه  1- 5

دهی تحقیقات دانشگاهی به سمت نیازهای  ای و جهت های حرفه وری و همکاری منظور افزایش بهره
  ،صنعتی 

  ،ها  انای در است اجتماع و حرفه صنعتی ضروریاتوشش در استقرار نظام مناسب و منطبق با ک  2- 5
اجتماع نسبت به انجمن و نقش و مسئولیت های فنی و صنعتی  کوشش در جهت باال بردن آگاهی  3- 5

  ،آن 
  ،های یکسان به کلیه صنایع مرتبط  یری رویهگرسانی و معرفی مزایای بکار اطالع  4- 5
  ،های موضوع انجمن  های مربوط به حرفه حرکت در جهت تقویت و اعتالی فرهنگ و ارزش  5- 5
  های صنایع جوشکاری و آزمایش) حقیقی و حقوقی(اد ارتباط و ترغیب فعاالن ، ایجی یشناسا  6- 5

اطالعاتی آن از طریق انجمن و تکمیل بانک  ءارتقامخرب جهت عضویت در انجمن به منظور غیر 
  ،به دفتر مرکزی تهران ارسال اطالعات 

همکاری با آنها  کاری انجمن و در حداقل یک کمیته نمایندگی   شـورایای ـاعضی از ـعضویت یک  7- 5
نمایندگی جهت تهیه و تجدید  ه پیشنهادهای کتبی دفتریجلسات تخصصی و ارااز طریق مشارکت در 
  ،نظر مصوبات انجمن 

  ،ه شده از طرف انجمن یهای ارا ها و دستور العمل اجرای بخشنامه  8- 5
ر امر ن انجمن دابازرس/ بازرسها و  همکاری با کمیته روابط عمومی و هماهنگی امور استان  9- 5

  ها ، نظارت بر  عملکرد دفاتر نمایندگی در استان
  ،ها  ط عمومی و هماهنگی امور استانبهای فصلی عملکرد دفتر به کمیته روا ه گزارشیارا  10- 5
، مراکز و موسسات آموزشی ، ها  آموزشی و همکاری با دانشگاه  های دوره برگزاری   11- 5

یق کمیته روابط عمومی و هماهنگی امور یس انجمن از طریها و سمینارها با هماهنگی ر کنفرانس
  ، ها استان



  9از  4صفحه 

ید کمیته آموزش انجمن یتا هب دی باییها محتوای دوره و صالحیت مدرس چنین دوره :  2تبصره   
  .رسیده باشد

  
نظارتی ، ، ی یهای الزم به منظور تسهیل در عقد قراردادهای امور اجرا ساختزیر  کردن هموار  12- 5

  ،با انجمن در استان  یو آموزش یپژوهش
استان و اخذ تبلیغات  صنعتی مطالب ویژه رسانی اطالعهمکاری با نشریات انجمن به منظور   13- 5

  ،ها  شرکت
  .استان جهت اعضاء انجمن  عتیواحدهای مختلف صن تهیه برنامه و برگزاری بازدید از   14- 5

  
رد اهداف های مدیریتی مدیران ، توافقاتی که در جهت پیشب به منظور حفظ قابلیت :  3تبصره  

رسیده باشد قابل مدیره انجمن   تئید هییه آگاهی و تانمایندگی  ب انجمن از طرف نماینده دفتر
  .اجرا خواهد بود

  
  نمایندگی  محرومیت از همکاری در دفتر:   6ماده 

  : نمایندگی محروم خواهند شد اعضاء در شرایط زیر از همکاری در دفتر 
  
نامه از  ینیآاین نامه و یا  سدر انجمن را طبق مفاد اساکه یکی از شرایط عضویت  در صورتی  1- 6

  گی ابالغ شده باشد ،دنماین دست داده باشند و مورد از طرف انجمن به دفتر
نامه که در سطح استان و منطقه  ینتخلف از اساسنامه انجمن و این آی در صورت بروز هرگونه  2- 6

انجمن ، کمیته روابط عمومی و هماهنگی  نمایندگی فعالیت به وقوع بپیوندد ، از طریق مدیر دفتر
و پس از  گزارشیس انجمن یربازرسان انجمن موارد بصورت کتبی به / بازرسها و یا  امور استان

نامه محرومیت از عضویت و همکاری در دفتر  ینیآ این احراز تخلف و بر اساس اساسنامه انجمن و
  .نمایندگی توسط انجمن به ایشان ابالغ خواهد شد

  
های شخصی و یا گروهی  و یا نمایندگی انجمن جهت استفادههرگونه سوء استفاده از نام  :  4صره  تب

          باشد تخلف محسوب شده و به تشخیص 5و  4موارد تعریف شده در مواد خارج از که 
بدیهی است در چنین شرایطی بر حسب  .مدیره موجب محرومیت از همکاری خواهد شد   هیئت

  .مدیره انجمن با خاطی برخورد قانونی خواهد شد  بازرسان و هیئت/ رستشخیص باز
  

  



  9از  5صفحه 

  ارکان:  فصل دوم 
   

  ارکان نمایندگی :   7ماده 
  :ارکان نمایندگی عبارت است از      

  
  نمایندگی  مجمع دفتر -                   
  نمایندگی دفتر   شورای -                   

  
   نمایندگی مجمع دفتر  1- 7

فردی و یا  اءعضاز ا نفر حداقل نصف بعالوه یک و حق رایاستان با حضور نمایندگی  مجمع دفتر       
نماینده به  نفر حداقل دودر آن استان و ) از هر سازمان یک نماینده(نمایندگان عضوهای سازمانی 

  .گردد تشکیل می معرفی شده باشند از طرف انجمنکه ناظر عنوان
  

ی نمایندگان معرفی شده از طرف انجمن در ینمایندگی با نظر نها ات مجمع دفترمصوب :  5تبصره  
  .مدیره انجمن نافذ خواهد شد  آن مجمع و تصویب هیئت

  
ا پایان اردیبهشت برگزار حداکثر تیک بار و  نمایندگی در هر سال مجمع عادی دفتر  7-1-1

  گردد ، می
 دتوان واست حداقل یک سوم اعضاء مینمایندگی در سایر مواقع و با درخ مجمع دفتر  7-1-2

  بصورت فوق العاده برگزار گردد ،
 :نامه دارای اختیارات زیر است  ینینمایندگی طبق این آ فترمجمع د  7-1-3

 

  ،نمایندگی  انتخاب شورای دفتر  –الف              
  .نمایندگی رسیدگی به گزارش سالیانه شورای دفتر  – ب               

  
شود ، کلیه  مجمع دفتر نمایندگی که جهت انتخاب شورای دفتر نمایندگی برگزار می در :  6تبصره  

اعضاء حقیقی یا نمایندگان اعضاء حقوقی که تمایل به احراز پست مدیر دفتر نمایندگی دارند 
مراه خالصه سوابق کاری به ه و درخواست کتبی خود را به نندباید اعالم آمادگی ک

  .دنارایه نمای نمایندگان انجمن/نماینده



  9از  6صفحه 

رسمیت یافتن جلسه مجمع عادی نمایندگی در نوبت اول حضور ، حداقل حد نصاب برای   7-1-4
 دوو در استان از اعضاء فردی و یا نمایندگان عضوهای سازمانی انجمن  نفر نصف بعالوه یک

  خواهد بود ،اند رفی شده معطرف انجمن به عنوان ناظر  نماینده که ازنفر 
  

روز از  15به فاصله  دین جلسه که بایدومورت عدم حصول حدنصاب فوق ، در در ص :  7تبصره  
عنوان  نماینده که بهنفر  دوبا حضور حداقل بیش از یک سوم اعضاء و  اولین جلسه تشکیل گردد

دو سوم  آراء رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریتهستند ناظر معرفی شده از سوی انجمن 
  ،د از حاضرین نافذ خواهد بو

  
یس انجمن و یا حداقل یک سوم از اعضاء فردی نمایندگی بنا به دعوت ری مجمع عادی دفتر  7-1-5

  العاده تشکیل گردد، شرایط و فوق تواند به صورت و یا نمایندگان اعضاء سازمانی انجمن می
  .باشد اختیارا ت مجمع عادی با مجمع فوق العاده یکسان می

  
   نمایندگی شورای دفتر   2- 7

باشد  البدل می نفر عضو علی )دو( 2نفر عضو اصلی و  ) سه( 3 شامل نمایندگی  فترشورای د  1- 7-2
انتخاب و یا اعضاء فردی انجمن ) از هر سازمان یک نفر(که از بین نمایندگان اعضاء سازمانی 

  که مقیم آن استان باشند ،شوند  می
داوطلب  اعضاء نمایندگی تشکیل و از میان ترـمجمع دف 1- 7ط مندرج در ماده طبق شرای  2- 7-2

نفر به عنوان عضو   )دو( 2نفر به عنوان عضو اصلی و  )سه( 3 ،ط باشند یز شرایای که حا شده
  شوند ، نمایندگی انتخاب می ی دفتردر شورا سال) دو( 2برای مدت  البدل علی

  
دعوت برای تشکیل جلسه مجمع دفتر نمایندگی در استان باید ضمن هماهنگی الزم با  :  8تبصره  

رییس انجمن صورت پذیرد و جلسه انتخاب شورای دفتر نمایندگی تنها با حضور نمایندگان 
  .انجمن رسمیت خواهد یافت 

  
  نمایندگی   دفتر وظایف شورای  3- 7-2

  .است 5 های مندرج در ماده نظارت و بررسی کلیه مسئولیت نمایندگی، دفتر  وظایف شورای     
  
  



  9از  7صفحه 

  نمایندگی در استان  دفترمدیر   3- 7
  .های انجمن در استان است نمایندگی به عنوان هماهنگ کننده کلیه فعالیت مدیر دفتر     
  

   نمایندگی انتخاب مدیر دفتر  3-1- 7
یک  باید نمایندگی انجمن در استان نمایندگی ، شورای دفتر جهت احراز پست مدیریت دفتر        

به  به آنها اشاره شده است را  6ره تبصکه در  یا نمایندگان اعضاء حقوقی نفر از اعضاء حقیقی
) دو( 2برای مدت  این شخص مدیره انجمن  هیئتید پس از تای و نمایدیس انجمن معرفی ری

  .شد خواهد منصوب  نمایندگی به عنوان مدیر دفترسال 
  
   نمایندگی ط احراز سمت مدیر دفتریشرا  3-2- 7

  ،انجمن باشد و یا نماینده عضو حقوقی  عضو حقیقی - الف
  نجمن باشد ،در ا )حقیقی یا حقوقی( سال سابقه عضویت )دو( 2دارای حداقل    -  ب 
  مهندسی داشته باشد ، کارشناسیحداقل مدرک   -  پ
  .اعالم کرده باشدنمایندگی کتباً  در خواست خود را برای احراز مدیر دفتر -   ت

  
   نمایندگی وظایف مدیر دفتر   3- 7-3

             مدیر  در محدوده استان جزء وظایف 5ده های مندرج در ما تکلیه مسئولیی اجرا       
  .نمایندگی خواهد بود دفتر

  
یس انجمن انجام می گیرد،  با کاتبات رسمی انجمن با امضاء ریکه کلیه م ییاز آنجا :  9تبصره  

یندگی نما یس انجمن به مدیر دفتراء مکاتبات استانی از طرف ریـدیره امضـم  یئتـتصویب ه
  .گردد در استان تفویض می

  
  نمایندگی روابط با انجمن و نظارت بر دفتر  4- 7-3

اساسنامه انجمن از طریق کمیته روابط عمومی و باید مطابق با  نمایندگی  های دفتر کلیه فعالیت       
بازرسان انجمن / بازرسها با انجمن هماهنگ شده و تحت نظارت مستقل  هماهنگی استان

  .باشد
  



  9از  8صفحه 

  نمایندگی  های دفتر درآمدها و هزینه : 8ماده 
یا   ساالنه ویت ـعض ق ـح  افتـدری ،  راردادها ـ، ق  ها تـالیـکلیه درآمدهای حاصله از فع  8-1

ودجه ـهای دفتر نمایندگی بر اساس ب انجمن واریز و کلیه هزینه حسابه ـوض بـع     های بال کمک
  .گردد مدیره پرداخت می  مصوب هیئت

که در بودجه سالیانه و در ردیف از امور مالی خود ،  نمایندگی می تواند تا سقف معینی دفتر  8-2
  .ه نماید یآن را به انجمن ارامثبته و اسناد  کند  هزینه را مربوطه مشخص شده است 

یس یید ریدار انجمن و تا با هماهنگی خزانه 2-8  ی بیش از مبلغ بیان شده در مادهها هزینه  8-3
  .یر خواهد بودپذ امکان انجمن

 خواهد اسفند ماه همان سال پایان هرسال آغاز و تاوردین دفترنمایندگی از اول فرسال مالی   8-4
  .اقدام نمایدمدیر دفترنمایندگی باید نسبت به تسویه حساب با انجمن  در پایان هر سال مالی، بود و

  
مدیره   با تصویب هیئتهای روزمره دفترنمایندگی و  در فعالیت به منظور تشویق  :  10تبصره  

 به عنوان پاداش  هتواند ب درصد از سود سالیانه هر دفتر می) بیست( 20حداکثر تا سقف  
  .اختصاص یابددفترنمایندگی 

  
  بینی نشده  موضوعات و موارد پیش:  9ماده  

بینی نشده باشد و یا در مواردی که  نامه پیش ینیدر مورد کلیه مطالب و مواردی که در این آ  9-1
  ه پیشنهادات مکتوب به یبا اراموضوع  باید،  باشد  غییرات و اصالحاتی در مواد آن ضروریت
بخشنامه   غالپس از اب  و انجمن  مدیره  هیئت  در تصویب پیگیری شده و در صورت  یس انجمن یر

  .د بود جرا خواهاال به دفاترنمایندگی الزم
با  دکلیه مکاتبات روی اوراق بای، نمایندگی  به منظور هماهنگی و همسانی عنوان و امضاء دفتر  9-2

  .عنوان و امضای زیر صورت پذیرد
  

  ایرانی غیرمخرب ها انجمن جوشکاری و آزمایش                                     
  )های غیرمخرب در جمهوری اسالمی ایران و آزمایش سسه مرجع ملی در زمینه تکنولوژی جوشکاریمؤ(                                                               

     ...............................دفتر نمایندگی استان                                      
                                                                                      

  
  امضاء                                                                                                      

  نمایندگی  مدیر دفتر                                                                                                                                                        



  9از  9صفحه 

  نمایندگی  دفتر انحاللشرایط :  10ماده  
  :خواهد شد  منحلنمایندگی در موارد ذیل  دفتر     
  

مایندگی غیرفعال تشخیص داده ن انجمن دفتر بازرسان/ که بر اساس گزارش بازرس در صورتی  10-1
  شود ،

بیش از حد معمول تشخیص  های وارده های غیرمتعارف ، زیان که به واسطه هزینه در صورتی  10-2
  داده شود ،

  ، اهداف انجمن باشد نمایندگی مغایر مشی و عملکرد دفتر که خط در صورتی  10-3
  
مدیره  یس انجمن ارجاع شده و پس از تصویب هیئتیبه ر ها در هر یک از موارد فوق گزارش 

پس از آگاهی رساندن به کلیه نمایندگی  مدیر دفتر ، و گردد نمایندگی ابالغ می مراتب به مدیر دفتر
  . ه کلیه مدارک باید با انجمن  تسویه حساب نمایدیو با ارااستان نمایندگی   شورای واستانی اعضاء 

  
  نامه  ینیهای آ مواد و تبصره : 11ماده  

  تاریخمدیره انجمن در  تبصره در جلسه هیئت )ده( 10 ماده و  )یازده( 11 نامه در ینیاین آ 
نسخه به امضاء کلیه اعضاء  )دو( 2ر  و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و د  30/3/1387

  .نجمن رسید و قابل اجرا خواهد بودمدیره ا  هیئت
 


