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بخـش اول
(متقـاضـی عضـویـت)
عضویت در انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران
این آئین نامه با هدف تعیین شرایط و نحوه رسیدگی و پذیرش درخواست شرکتهای متقاضی عضویت در انجمن
تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران تدوین گردیده تا با فراهم شدن امکان عضویت برای کلیه متقاضیان حائز شرایط ،و پیگیری
امور عضویت شرکتهای عضو ،انجمن بتواند به عنوان نهادی فراگیر جایگاه آرمـانی خود و شرکت های عضو را بدست آورد.
شرایط عضویت در انجمن
کلیه اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر  ،میتوانند به عضویت انجمن درآیند :
 .1تابعیت ایران .
 .2قبول و تعهد به اجرای عم لی مفاد این اساسنامه  ،میثاقنامه های مصوب مجمع عمومی ،و به طور کلی کلیه تصمیمات
و مصوبات قانونی هیئت مدیره انجمن.
 .3پرداخت ورودیه وهمچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب .
مدارک الزم جهت عضویت
کلیه اشخاص حقوقی که مدارک ذیل را دارا باشند  ،میتوانند به عضویت انجمن درآیند:
.1

تقـاضـا نامه عضـویـت .

.2

تصـویـر شنـاسنـامـه و مدرک تحصیلی مـدیـر عـامـل .

.3

ارائه مستندات حضور مهندس برق در شرکت(می تواند عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل یا یکی از مدیران ارشد باشد).

.4

دارا بودن یکی از مدا رک شناسائی پروانه بهره برداری  ،جواز تأسیس  ،گواهی فعالیت صنعتی یا مدارکی دال بر فعالیت شرکت در امر تابلوسازی مشتمل
بر مجموعه شرایط آتی
) 4- 1آخرین لیست بیمه مرتبط با فعالیت تابلوسازی و اظهارنامه مالیاتی  ،گواهی ثبت و داشتن مالکیت یا اجاره نامه برابر حداقل  055متر مکعب فضای
تابلوسازی یا موفقیت در ارزیابی انجمن و گزارش بازدید دبیر و نماینده کمیته عضویت انجمن در خصوص فعالیت شرکت و معرفی حداقل یکی از اعضای
انجمن .

.0

تصـویـر آگهـی تـأسیـس و آخـریـن تغییـرات روزنـامـه رسمــی .

.6

کـروکـی محــل استقــرار کــارخـانـه یــا کــارگــاه .

.7

تکمیـل فـرم های پرسشنامـه عضـویت همراه با امضاء مجاز.

.8

پرداخت نصف مبلغ ورودیه عضویت که در صورت عدم پذیرش مسترد نخواهد شد و پس از پذیرش عضویت مابقی مبلغ مطالبه میگردد.

.9

نبودن هر یک از آیتم های فوق موجب لغو عضویت از طرف انجمن خواهد بود .

بخـش دوم
(گردش کار کارگروه عضـویـت )
تعلیق یا محرومیت از عضویت
الف  -وقوع هر یک از موارد زیر می تواند موجب محرومیت از عضویت انجمن شود:
 .1تغییر تابعیت .
 .2تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مورد نظر انجمن بیش از  6ماه متوالی با تشخیص هیئت مدیره انجمن.
 .3آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشور .
 .4رأی صادره توسط هیئت داوری انجمن.
 .0عدم پرداخت حق عضویت به مدت مندرج در تبصره  3این ماده.
ب -موارد زیر موجب تعلیق عضو از عضویت انجمن می گردد:
 .1رأی صادره از سوی هیئت داوری.
 .2عدم پرداخت حق عضویت به مدت  9ماه مطابق اعالم مسئوالن مالی انجمن .
تبصره  – 1پس از  6ماه تأخیر در پرداخت حق عضویت و پیش از به اجرا گذاشته شدن تعلیق ،دبیر انجمن هر ماه یکبار اخطار نامه ای با
امضاء دبیر و خزانه دار انجمن به عضو مربوطه ارسال می نماید  .پس از  9ماه تأخیر غیر مجاز در پرداخت حق عضویت  ،هیئت مدیره
می تواند نسبت به تعلیق عضو اقدام نماید .حکم تعلیق طی نامه ای با امضاء دبیر و رئیس هیئت مدیره به عضو تعلیقی ابالغ می شود.
تبصره  –2در صورت تعلیق هر یک از اعضاء تا رفع تعلیق  ،عضو تعلیقی فاقد حق رأی بوده و از تمام خدمات انجمن محروم خواهد بود .
تبصره  -3در صورت عدم انجام اقدامات منجر به رفع تعلیق طی  6ماه پس از به اجرا گذاشته شدن تعلیق  ،از جمله تسویه حساب کامل
با انجمن  ،عضو مورد نظر اخراج و مراتب طی اطالعیه ای به او و سایر اعضاء اعالم می گردد.
تبصره  -4عضو تعلیقی یا اخراجی طی حد اکثر یک ماه پس از دریافت حکم  ،می تواند شکایت یا اعتراض خودرا به دبیرخانه انجمن
تسلیم نماید .دبیرخانه موظف است اعتراض یا شکایت معترضین را ثبت نموده و در اولین نشست مجمع عمومی مطرح نماید .نظر مجمع
قطعی خواهد بود.
تبصره  – 0اعضاء تعلیقی یا اخراج شده ملزم به انجام تعهدات قبلی خود می باشند.
تبصره  – 6عضو اخراج شده  ،در صورتیکه دوباره برای به عضویت درآمدن انجمن مراجعه نماید  ،ضمن الزام به تسویه کلیه بدهی های
گذشته خود  ،مانند اعضاء تازه وارد  ،ورودیه پرداخت نموده و از نو ارزیابی می گردد.

