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 نامه چگونگي تشكيل و اداره نـــآئي

 توليد کنندگان تابلوهای برق ایرانصنفي کارفرمایي کميته های انجمن 

 فهرست: 

  

                                                            هاکميته تشكيل  -

                                                               در هر دوره  ها کميتهفعاليت زمان دت ـــم -

 ات تشكيل جلس -

                                                         هيئت رئيسهمعــــارفه  -

 ریاست کميتهوظايف  -

                                                            ریاست کميته استعفــــــــــــــای  -

                                                                           هر کميته دبير خانه  -

                                                                         ی هر کميتهوظايف اعضا -

                                                                         در کميته گردش كار  -

 کميته  پيشنهادات اعضای-

                                                         کميتهتصميمات  -

 اده پاياني ـــــــم -
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 تشكيل و نحوه فعاليت کميته های انجمن توليد کنندگان تابلوهای برق  بشرح زير تشكيل و اداره مي شود:

  

 :ها کميته تشكيل 

انجمن توليد  اعضـــــــــــــــایاز بين  منتـــــــخب تن از اعضاء  3تخصصي با عضويت حداقل  هکميتهر  -1ماده 

 شود. تشكيل ميکنندگان تابلوهای برق ایران 

از کميته های انجمن توليد کنندگان تابلوهای برق  کميته توانند حداكثر عضو دو هر يك از اعضاء مي -1تبصره 

 .باشند

 شركت نمايند:ميته ها حق راي در جلسات ك با داشتنير مي توانند افراد ز -2ماده 

 هيئت مــدیره  ریاست –الف 

 هيئت مــدیرهنائب رئيس   –ب 

 كارشناسان و مشاوران اعضاء ،   –ت 

 دبيـــــــــــر انجمن –ت 

انجام خواهد  ـــربوطه مـــو دبيرخانه کميته  رئيـــسبا هماهنگي  ،  شركت افراد اشاره شده در جلسات -2تبصره 

 شد. 

 :  در هـر دوره کميته هازمان فعاليت  مدت 

 تا پایان دوره هيئت مــــــدیره فعاليت می نماید.  و شود سال تشكيل مي 2براي مدت  کميتههــــــــــــر  – 3ماده 

 هيئت مدیره تعيين می گردند. تأیيداعضـــــای هر کميته با فراخوان عمومی و  -الف

هيئت رئيســـه هر کميتــــــــه در هر دوره با تعيين و تأیيد هيئت مــــدیره از بين متقاضيان انتخاب می  – ب
 گردند. 

 

به حد نصاب در ســـــــــه جلسه متوالی به دليل عدم استقبال  کميتــــــــــــهدر صورتي كه جلسات  -3تبصره 

به جهت اخــــــذ تصميم  کميتــــــــــــهریاست ق و مراتب توسط معل کميتــــــــــــهنرسيده و تشكيل نشود 
 . گزارش مي شودهيئت مــــــدیره 
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 : اتتشكيل جلس

تشكيل مي شود. ساير  انجمن هيئت مــــــــدیره محترم با دعوت رياست  کميتــــــــــــهاولين جلسه  – 4ماده 

 کميتـــــــــــــــهنائب رئيـــــس با دعوت و درغياب ايشان  ــــــــــهکميتــبا دعوت رئيس  کميتــــــــــــهجلسات 
 مي شود. تشكيل 

دعوت به جلسه بايستي حداقل يك هفته قبل به طور كتبي و يا از طريق پست الكترونيك به اطالع اعضاء  – 5ماده 

 برسد. 

مي  انجمنهيئت مـــــــــــدیره ریاست محترم  يدتأیبا  کميتــــــــــــهدعوت به برگزاري جلسه اضطراري  -4تبصره 

 بعمل آيد. از زمان جلسه  تواند دو روز قبل 

 دعوت نامه ذكر شود.  همراه با دستور كار جلسه بايد به صراحت – 5تبصره 

 د يافت. رسميت خواه کميتــــــــــــهرئيس  نـــــــــائببا حضور حتمي رئيس يا  کميتــــــــــــهجلسات  -6ماده 

 حداقل يك بار در ماه تشكيل جلسه خواهد داد.در صورت لزوم بنا به دعوت رئيس  کميتــــــــــــههــــــــــر  – 7ماده 

بيش از يك بار در ماه تشكيل جلسه خواهد  دبيــــــــر انجمن یا اعضای کميتــــــــــــهو يا درخواست کميتـــــــــــه 
 داد. 

 هيئت رئيسه:  ه معــــــــــارف

  اعضای کميتــــــــــــه معرفی می شوند. بهرئيس  نـــــــــائب و  رئيس کميتــــــــــــهدر اولين جلسه  -8ماده 

رئيس  نـــــــــائبرئيس و يا جــــدی در صورت استعفا، يا هر دليل ديگري كه باعث عدم حضور  –6تبصره 

 مي شود.  انتخاب توسط هيئت مــــــدیرهجایگزین آنان  ا  جددم در جلسات شود،  کميتــــــــــــه

 رئيس خواهد بود.  نـــــــــائبرئيس و در غياب ايشان با  با کميتــــــــــــه جلســــــــات رياست  -9ماده 

  ریاست کميته : وظایف 

  بشـــرح ذيل می باشد :   کمیته هاهــــر رياست وظايف  – 10ماده 

با بيشترين بهره وري و كمترين  کميتــــــــــــهو تامين شرايطي كه برنامه ریزی ،  کميتــــــــــــههبري را  -الف 

 به اهداف خود دست يابد.  زمـــــــان

 . مـــــــــدون  بصورت يك برنامه کميتــــــــــــهتنظيم تاريخ تشكيل جلسات عادي  –ب 

  معين شده.در محدوده زماني  کميتــــــــــــه اتتشكيل جلس جهت اعضا  از  دعوت –پ 
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 .تشكيل جلسات اضطراري  جهت اعضا از دعوت در صورت لــــــــزوم   -ت

 . کميتــــــــــــهافراد غير عضو  دعــــــــــوت از  -ج

 ها.بر اساس الويت  کميتــــــــــــهتنظيم دستور كار جلسات  -چ

 مربــــــــــــــــوطه.بر اساس آئين نامه   ــــــــــــهکميتجلسات و اداره  رياست  -ح

 .کميتــــــــــــه انجام راي گيري در مورد تصميمات متخذه در  -خ

 . کميتــــــــــــه رـــــــــــــــــــــنظارت بر تنظيم صورت جلسات توسط دبي -د

 يشان.در محدوده وظايف ا کميتــــــــــه ارجاع كارها به دبير -س

کار و حصــــــول براي انجام  کميتــــــــــــهــــــای اعضــــــ  بين  تشكيل جلسات ، تقسيم كار -ص

 .بهترنتـــــــــــــــــــــایج 

  کميتــــــــــهور كار ـــــــــــــــــدر دست ات جهت ملحوظ نمودن دريافت پيشنهاد -ض

 مدیره جهت توضيح رونـــــــــــــــــــــد کار کميته و یا طرح مسائلشـــــــــرکت در جلســـــات هيئت  -ف

 مربــــــــــــــــوطه.

مي توانند وظايف را تقسيم كنند، اما مشتركا  مسئول  کميتــــــــــــه اعضـــــــــــــــــــــــــایریاست و  – 11ماده 

  ی باشند.امــــــــــــــــور کميتـــــــــــــــــــــه م

  

 استعفــــای ریاست کميته : 

کميتــــــــــــه جدید جهت انتخاب ریاست هيئت مــــــــــدیره مايد، ن استعفا ریاست کميتهدر صورتي كه  – 12ماده 

 نمایند.  می اقدام

 رخانه: ـــدبي

 کميتـــــــــــــــــــه هر  دبير .د بودنخواهمستقــــل داراي يك دبيرخانه  کميتـــــــــــــــــــه ها تمــــــامی – 13ماده 

در محل دبيرخانه ها  کميتـــــــــــــــــــهدبيرخانه .منصوب مي شود ریاست کميتـــــــــــــــــــهبه پيشنهاد مربوطه 
  د.نمی باش انجمن توليد کنندگان تابلوهای برق مستقـــــــــــــــــــــــر 

 ک نفر می تواند در صورت لـــــــــــــزوم دبير چند کميته بطور همزمان باشد.ی  –7تبصره 
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  ل مي باشد :ـذی وظایف دبيرخانه بشرح  – 14ماده 

 ددرانجام وظايف خو کميتـــــــــــــــــــه کمک به ریاست –الف 

  ميته.ک ریـــــــــــاستزير نظر  کميتـــــــــــــــــــهانجام امور اجرايي  -ب

اعضای به اطالع رسانی آن کميتــــــــــــــه و در صورت لـــــــــــــــــــزوم صورت جلسات  تهيـــــــــه و تنظيم  -پ

 توليد کنندگان تابلوهای برق ایران.انجمــــــــــن 

 و ........... ازــــــــــــــمورد نيو اطالعات شامل جا، مدارك کميتـــــــــــــــــــه  هایتامين نياز -ت

به  کميتـــــــــــــــــــهدر دستور كار  قبال  كه  موارد اجرائی مربوطه در خصوص  ریاست کميتهارائه گزارش به  -ج

 .تصويب رسيده است

  مـــــــــــــــــدیره.به هيئت کميتـــــــــــــــــــه انتقال تصميمات متخذه در  – چ

 ـه اسناد و مــــــــــدارک دبيرخانه ها در دبير خانه انجمن . نگهداری کليــــــــ – ح

 وظایف اعضاء:

مشاركت فعال داشته باشند.  کميتـــــــــــــــــــهموظفند در فعاليت هاي  کميتـــــــــــــــــــه ها یاعضا – 15ماده 

داشته  ریاست کميتـــــــــــــــــه  الزم را باهماهنگی  کميتـــــــــــــــــــهاعضاء بايستي برای عدم حضور خود در 
لسه متناوب در يكسال به ج  5در سه جلسه متوالي و يا   کميتـــــــــه رئيس عدم حضور بدون موافقت  باشند.

 تلقي مي شود.  کميتـــــــــــــــــــهمعني استعفا از 

 یلغو عضويت آنها، اعضایا و  ـــــهــــاعضــــاء در کميتــ در صورتيكه به علت عدم حضور –8تبصره 

جهت جایگزینی  موظف است ـــــهکميتـــــــد، رئيس نــــنفر تقليل ياب 2به كمتر از  کميتـــــــــــــــــــه
 عضـــــــــــــو جدید اقدام نماید.

 توسط رئيسو غياب اعضاء همراه با گزارش حضور  کميتـــــــــــــــــــهگزارش عملكرد سه ماهه هر ضـــروریت 
 گـــردد.در جلسه هيئت مـــــــــــــــدیره طرح  کميتـــــــــــــــــــه
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 : در کميتــــــه  گردش کار

 مي تواند مربوط به موارد زير باشد: ها  کميتـــــــــــــــــــهدستور کار  -16ماده 

 ــدیره امور ارجـــــاع شده توسط رئيس هيئت مــــــــــــــ 

 

 دريافت مي نمايد.از طریق اعضـــــــــــــــاء  ریاست کميتـــــــــــــــــــهطرحها و پيشنهاداتي كه  

 

مربوط  توليد کنندگان تابلوهای برق ایرانوايحي كه در دولت و مجلس طرح و به ـــــــــــــــــــــــطرحها و ل 
 د. نمي شو

 

ملهايي كه از سوي دولت و دستگاههاي اجرايي به اجرا گذاشته مي ن نامه ها و دستورالعـــــــــآئي 
 د.نبرق مرتبط می باشتـــــــــــــــــابلو و با صنعت  دنشو

 

 امور مربوط به پيشبرد اهداف انجمن 

 

 امضــــای رئيس کميته و دبيــــــــــــــــر خواهد بود.انجمن با  یمکاتبات داخل 

 

ضـــــــــــــــــــــای رئيس کميته و رئيس هيئت مـــــــــدیره و یا دبيــــــــــر مکاتبات خارجی انجمن با ام 
  خواهد بود.

 :کميتـــــــــــــــــــه  یپيشنهادات اعضا

ا مي گردد تارجــــاع  کميتـــــــــــــــــــه بهرح هر پيشنهاد براي دستور كار، موضوع ــــــــــــــــــپس از ط – 17ماده 

بــــــــــــــــــــررسی   و  صالحيت رسيدگي به پيشنهاد مطرح کميتـــــــــــــــــــهو وظايف  موضوعبر اساس 
  گردد.

 ریاست کميتـــــــــــــــــــهتشخيص داده شود از طریق  کميتـــــــــــــــــــهدر صالحيت  مـــــــــــوضوعدر صورتيکه 
 ـری خواهد گردید.پيگيـــــــــــــــــــ

تشخيص داده می شود، بایستی تعيين  کميتـــــــــــــــــــه هاپيشنهادهایی که در صالحيت بررسی  -18ماده 

و یا تقسيم می گردند و بر اساس تاریخ وصول  3و2و1به اولویت های  هـــــــــــاد. پيشنهادنویت شوـــــــاول
 .وظيفه تنظيم نوبت دستور کارها را دارد  ير کميتـــــــــــــــــــهدبدر نوبت بررسی قرار می گيرند. اهميت 
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د. کار نتشکيل ده گــــــــــــــروهکار  ،پيگيری موضوعات مشخصبه منظور کميتـــــــــه ها می توانند  – 19ماده 

مسئوليت تشکيل و  ــس کميتهرئيــگردد.  تشکيل میو  مصــــــــوب کميتـــــــــــــــــــه یگروه با پيشنهاد اعضا
 گروهها را بعهده دارد.کاراین کار پيشبرد 

منوط به بررسی کارشناسی هر امـری را بررسی و اخذ تصميم درباره  کميتـــــــــــــــــــهدر صورتيکه  – 20ماده 

کارشناس یا کارشناسان ــــــه هر کميتــــــکارشناس نماید.  استفــاده ازبه  اقـــــــــــــــــداممی تواند و  بداند
با تایيد و  انجــــــــــــــمن بهره گيری از توان کارشناسی مشاوران خارج ازبـــــــا مورد نظر را از طریق دبيرخانه 

 به خدمت خواهد گرفت. هيئت مـــــــــدیره انجمن ریاست 

 :کميتــــهتصميمات  

 می گردند.معتبر  کميتـــــــــــــــــــه هابر اساس رای گيری در  کميتـــــــــــــــــــهتصميمات  –21ماده 

اعالم هيئت مـــــــــــــدیره به بيـــــــــــر دو صورتجلسات مربوطه توسط  کميتـــــــــــــــــــهتصميمات  – 22ماده 

 کميتــــه ها نيز آن به  عـــــــــــــــــودت و  کميتـــــــــــــــــــه هاپيشنهادات و گزارشات  یــــــــهگردد. تائيدمي
 پذيرد.انجام مي انجمــــــــــــــــــن دبيـــــــــــر توسط 

مــــــــــــــدیره   در هيئت کميتـــــــــــــــــــه مسئول دفاع از تصميمات  رؤســـــای کميتـــــــــــــــــــه ها – 23ماده 

 فرد دیگری را برای این کار تعيين نماید.  کميتـــــــــــــــــــهد. مگر اینکه نباش می انجمـــــــــــــن

 خواهد یافت.بررسی و تغيير و ترميم  کميته هاچنانچه اصالحاتی در این آیين نامه نياز باشد توسط  – 24ماده 

انجمن هيئت مــــــــــــدیره  ه تصویبب   04/05/90   تبصره در تاریخ 8ماده و  42این آئين نامه در  – پایانيماده 

  توليد کنندگان تابلوهای برق رسيد.

 

 

 

 

  


