بسمه تعالي
« اساسنامه کانون انجمن های صنفي کارفرمايي آموزشگاه های آزاد فني و حرفه ای کشور »
فصل يكم  -کليات
ماده  - 1هدف :
دراجرای مادة  131قانون كار جمهوری اسالمي ايران و آييننامه چگونگي تشکيل  ،حدود وظايف  ،اختيارات ونحوه
عملکرد انجمن های صنفي و كانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادی
كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد ؛ اين كانون تشکيل ميگردد.
ماده -2نام  ،حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني کانون :
نام  :کانون انجمن های صنفي کارفرمايي آموزشگاه های آزاد فني و حرفه ای کشور كه در اين اساسنامه به اختصار
« كانون » ناميده ميشود.
حوزة فعاليت كانون  :حوزة جغرافيايي كل كشورجمهوری اسالمي ايران بوده و محل استقرار دفتر مركزی آن در استان تهران
 ،شهرستان تهران شهران شمالي خيابان شهيد مهدی علي عسگری پالک  167طبقه همکف مي باشد .
تبصره  -هيأت مديره ميتواند هر زمان كه ايجاب نمايد  ،نشاني كانون را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را
همزمان با اطالع به اعضاااء از طريقي كه به تصااويب مجمع عمومي رساايده باشااد و به طور كتبي به وزارت تعاون  ،كار و رفاه
اجتماعي نيز منعکس نمايد.
ماده  -3وظايف اساسي وعام کانون :
 1 - 1كوشش در جهت استيفای حقوق و خواستهای مشروع و قانوني اعضا
 -2همکاری در جهت تأسيس ،تقويت و گسترش شركت های تعاوني وصندوق قرض الحسنه و ساير موسسات مرتبط با فعاليت
كانون به منظور برخورداری اعضا از امکانات رفاهي و تسهيالت بيشتر.
 -3حمايت ،دفاع و پشتيباني از حقوق و منافع صنفي و حرفهای اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان
های دولتي و ملي نسبت به هدف های كانون.
 -4خريد  ،فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول كانون به نام و به حساب كانون مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع
نباشد.
 -5پيوستن به كانون های انجمن های صنفي ديگر به منظور تشکيل يا عضويت در كانون انجمن های صنفي مربوط .
 -6همکاری با ساير تشکل های صنفي مربوط و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة كانون قرار
داده شده يا خواهد شد.
محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

محل تأييد وزارت تعاون  ،کارورفاه اجتماعي:

 -7ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهای مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي  ،مسائل رفاهي و
حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.
 -8ايجادارتباط با تشکل ها و سازمان های داخلي و بين المللي مرتبط با وظايف كانون در چهار چوب قوانين و مقررات موضوعه.
 -9بررسي ،تحقيق و جمع آوری اطالعات در باره مشکالت ،نياز ها و الويت های كارفرمايان.
 -10شركت در مذاكرات حرفه ای و انعقاد پيمان های دسته جمعي باسازمان های كارگری ياساير سازمان های كارفرمايي ذی
ربط.
 -11كوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفيت توليد  ،انتقال و نوآوری تکنولوژيك.
 -12همکاری با دستگاه های اجرايي و مراجع ذيربط به منظور حسن اجرای قوانين و مقررات مربوط.
 -13جمع آوری وروديه ،حق عضويت و كمکهای مالي داوطلبانة به ترتيبي كه در اساسنامه مقرر مي شود.
 -14برنامه ريزی برای تامين نيازها  ،توسعه و گسترش فعاليت ها.
 -15سعي در بهبود كيفيت توليد  ،بررسي  ،شناخت و استقرار روشهای نوين كنترل كيفيت.
 -16ك وشش درجهت هماهنگي در امر آموزش و ارتقای مهارت نيروی انساني مورد نياز  ،همکاری با وزارت تعاون  ،كار و رفاه
اجتماعي و ساير دستگاه ها و نهادهای ذيربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.
 -17قبول مسئوليت و همکاری با وزارتخانه ها  ،سازمانها و نهادهای رسمي در انجام وظايف و تکاليفي كه اين دستگاه ها به
كانون محول مي كنند و آمادگي برای ارائه مشورتهای الزم به آنها.
 -18ايجاد هماهنگي بين اعضا به منظور پيشبرد امور.
تبصره  :انتخاب نمايندگان قانوني كارفرمايان در مراجع و مجامع قانوني داخلي و بين المللي با توجه به مقررات مربوط و با
تصويب هيات مديره كانون مربوط انجام مي شود .
ماده  -4وظايف اختصاصي کانون :
كانون درچارچوب نيازها و اهداف عاليه راسا و نيز از طريق مشاوره  ،ايجاد وحدت رويه و اعمال هماهنگي ها با انجمن ها ی
صنفي آموزشگاه های فني و حرفه ای آزاد وابسته به خود درسراسركشور برای تحقق بخشيدن به اهداف زير فعاليت مي نمايد:
)1

ترويج و تحکيم مشاركت  ،همکاری و تعاون بين آموزشگاه های فني وحرفه ای آزاد كشور از طريق تقويت هرچه

بيشترانجمن های صنفي شهرستانها و ايجاد تعاوني های مرتبط به هدايت مهارتها و توسعه آموزشگاه ها وآموزش های فني
وحرفه ای .
)2

تالش وهماهنگي درجهت تامين نيازهای مشترک اقتصادی  ،اجتماعي و فرهنگي اعضای كانون .

محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

محل تأييد وزارت تعاون  ،کارورفاه اجتماعي:

)3

تالش و همکاری با سازمان های ذيربط به منظورسازماندهي و توسعه آموزشگاه های فني وحرفه ای آزادكشور و تركيب

آموزش های مهارتي وكار بمنظوركمك به اشتغال پايدار.
)4

ارتباط با مجامع فني و حرفه ای داخلي و بين المللي به منظور ،روزآمد وكارآمد نمودن آموزش های فني وحرفه ای .

)5

كمك به كاهش تصدی گری دولت در بخش های مختلف آموزش فني و حرفه ای  ،منطبق با اصل  44قانون اساسي

 ،ازطريق قبول تصدی بخشي از امور غير حاكميتي دولت و احاله بخش مهمي از اين وظايف به اعضای كانون .
)6

تالش درجهت ارتقای كمي وكيفي آموزش های مهارتي درآموزشگاه های فني وحرفه ای آزاد كشور.

)7

جلب حمايت های مالي  ،فني  ،آموزشي و تشويقي در داخل و خارج ازكشور واحاله بخش مهمي از اين وظايف به

انجمن های صنفي وابسته بمنظورتقويت بيشترآنها .
)8

برقراری ارتباط  ،همکاری وتعامل مستمروقانونمند با بخش های صنعت وخدمات ومراكزآموزشي داخلي وخارجي

وسازمانهاونهادهای مشابه داخلي وخارجي وخصوصا سازمان آموزش فني وحرفه ای كشورجهت تحقق اهداف عاليه كانون
كشوری .
)9

ارائه مشاوره به انجمن های صنفي شهرستان ها با رعايت اصل عدم مداخله در امور داخلي آنها بمنظورايجاد هماهنگي

و وحدت رويه دراهداف مشترک .
)10

همکاری با سازمان های دولتي وخصوصي و نهادهای ملي  ،تخصصي و مردم نهاد درايجاد بانك های اطالعاتي تخصصي

درارتباط با نيازهای مهارت آموزی منطقه ای وكشوری و همکاری درجهت توسعه مراكز تحقيقاتي درحوزه آموزش های مهارتي
و فني وحرفه ای و تکنولوژی های پيشرفته ..
)11

تالش درجذب حداكثری آموزشگاه های فني وحرفه ای آزاد كشور از طريق ترغيب آنها به عضويت موثردرانجمن های

صنفي موجود ويا تاسيس انجمن صنفي جديد طبق قوانين جاری كشور.
)12

تالش در معرفي و عرضه آموزش های مهارتي و فني وحرفه ای درسطوح مختلف جامعه و آشناكردن آحاد مردم به

اهميت اين آموزش ها و نقش آنها در ايجاد اشتغال پايدار.
)13

برگزاری سمينارها وكنفرانس های منظقه ای و ملي درزمينه آموزش های علمي  ،مهارتي و فني وحرفه ای با هدف

ترويج كارآفريني .
)14

ايجاد صندوق قرض الحسنه بمنظورتامين منابع مالي موردنياز اعضا وآموزشگاه های فني وحرفه ای آزاد براساس ضوابط

و مقررات جاری كشور واستفاده ازتسهيالت باعقوداسالمي بانکها ومشاركت با بانکها و موسسات مالي واعتباری .
)15

ارائه مشاوره و خدمات در زمينه های نشر ،دريافت و توزيع آيين نامه  ،شيوه نامه ها  ،دستورالعمل ها و قراردادهای

اجرايي تيپ و استانداردهای آموزشي وكتب و جزوات آموزشي وكمك آموزشي با اخذ مجوز ازمراجع ذيربط .
محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

محل تأييد وزارت تعاون  ،کارورفاه اجتماعي:

)16

همکاری درتهيه و تنظيم و تقديم طرح و لوايح به هيات دولت  ،مجلس شورای اسالمي  ،شورای عالي انقالب فرهنگي

وديگرنهادهای ذيربط بمنظوراحقاق حقوق آموزشگاه های فني وحرفه ای آزاد و موسسان و مديران فعال درآنها وحل مشکالت
معيشتي وتالش وپيگری اين امورتاحصول نتيجه وكسب امتيازات حمايتي .
فصل دوم
شرايط عضويت ،تعليق ،سلب عضويت و منابع مالي
ماده  – 5شرايط عضويت :
ع ضويت كليه انجمن های صنفي آموز شگاه های فني و حرفه ای آزاد درحوزه جغرافيايي سرا سرك شوركه دارای گواهينامه
ثبت از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي باشند در اين كانون بالمانع ميباشد .
 -1داشتن گواهينامه ثبت و تاييديه معتبر وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي .
 - 2قبول و تعهد اجرای مقررات اين اساسنامه و مصوبات قانوني اركان كانون .
 -3پرداخت وروديه و حق عضويت به طور مرتب .
تبصره  -1كليه واجدان شرايط ميتوانند آزادانه عضويت كانون را بپذيرند و هيچ كس را نميتوان به عضويت در كانون مجبور
يا از قبول عضويت آن منع نمود.
تب صره  -2شکايت در خ صوص عدم پذيرش ع ضويت متقا ضيان به دليل عدم احراز شرايط ع ضويت تو سط هيات مديره و يا
تعليق عضويت اعضا توسط هيات مديره در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح مي شود و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي
است.
تبصره  -3كليه انجمن های صنفي عضو مکلف ميباشند هرگونه تغييرات در هيات مديره و غيره خودرا ظرف مدت بيست
روزكاری كتبا به كانون اطالع دهند.
تبصره  -4درصورتيکه هريك از انجمن های عضو شرايط عضويت كانون را ازدست بدهد  ،ازعضويت دركانون مستعفي شناخته
مي شود  ،ليکن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .
ماده  - 6موارد تعليق يا محروميت از عضويت کانون :
 -1عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده  9اين اساسنامه (با اعالم مسووالن مالي كانون )
 -2عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و تصميمات قانوني هريك از اركان كانون (با اعالم هيأت مديره كانون ).
 -3از دست دادن شرايط عضويت مندرج در ماده  5اين اساسنامه.
 -4آرای قطعي موثر صادره از سوی مراجع قضايي كشور.
 -5انحالل انجمن صنفي مربوطه .
محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

محل تأييد وزارت تعاون  ،کارورفاه اجتماعي:

تبصره – در موارد بندهای 1و  2عضويت انجمن مورد نظر تا تشکيل مجمع عمومي به حالت تعليق در مي آيد و تا رفع تعليق
توسط مجمع عمومي عادی  ،حق رای نخواهد داشت  (.با رای مجمع عمومي محروميت ازعضويت اعضا و يا رفع تعليق قطعي
مي گردد) .
ماده  -7منابع مالي کانون :
 ) 1منابع مالي كانون از محل وصول حق عضويت های ساليانه كه هرانجمن صنفي به ازای هرآموزشگاه عضوانجمن به صورت
مبلغ ثابت به كانون پرداخت مي نمايد  .ميزان اين مبلغ درجل سه مجمع عمومي عادی و برا ساس پي شنهاد هيات مديره كانون
مشخص و تعيين ميگردد.
 ) 2ميزان وروديه هرانجمني كه برای اولين بار به عضويت كانون در مي آيد مبلغي است كه به پيشنهاد هيات مديره وتصويب
مجمع عمومي عادی خواهدرسيد وفقط يك بار دريافت مي گردد.
 ) 3كمك های مالي داوطلبانه اعضا ويا ساير اشخاص حقيقي وحقوقي در حد توانايي و به اختيار كمك دهنده .
تبصره  -2كانون بايد دارای حداقل  3دفتر با عنوانهای دفتر عضويت و دفتر امورمالي و دفتر صورتجلسات هيات مديره باشد .
ماده  -8كليه اع ضا بايد باتوجه به ماده  7حق ع ضويت ساليانه خود را مرتبا ًوحداكثر تا پايان خرداد ماه هر سال به ح ساب
بانکي كه كانون تعيين و اعالم مي كند واريز و رسيد بانکي را به خزانهدار تسليم نمايند.
تبصره  -1مبالغي كه به عنوان وروديه وحق عضويت دريافت ميشود  ،قابل استرداد نيست.
تبصره  -2هيأت مديره نميتواند منابع مالي كانون را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند .
ماده  - 9چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر  3ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضويت خود داری نمايد  ،از طرف
خزانهدار به وی اخطار داده مي شاااود  .چنانچه از تاريخ اخطار ،حداكثر ظرف يك ماه بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق
عضاويت عقب افتاده ننمايد  ،با تصاويب هيات مديره ،عضاويت شاخص مذكوردركانون  ،به حالت تعليق در مي آيد  .اخراج يا
قبول مجدد عضويت آنان از اختيارات مجمع عمومي عادی ميباشد .
تبصره  -1تشخيص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر ،با هيأت مديره خواهد بود .
تبصااره  -2ابالغ اخطار و اعالم زمان واريز حق عضااويت عمومي بوده و از طريق سااايت رساامي كانون انجام و به منزله ابالغ
قانوني مي باشد .
فصل سوم
ارکان کانون
ماده  -10ارکان کانون عبارت است از :
 -1مجمع عمومي
محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

 -2هيأت مديره

 -3بازرسان
محل تأييد وزارت تعاون  ،کارورفاه اجتماعي:

الف  -مجمع عمومي  ،حدود وظايف و اختيارات آن :
ماده  – 11مجمع عمومي كه عاليترين ركن كانون ا ست  ،از اجتماع نمايندگان اع ضای دارای حق رای هيات مديره انجمن
های صنفي آموزشگاه های فني و حرفه ای آزاد كشور  ،به دو صورت عادی و فوق العاده تشکيل مي گردد.
تب صره  -1معرفي نمايندگان دارای حق رای هيات مديره انجمن های صنفي ع ضو كانون كه از اع ضای ا صلي هيات مديره مي
باشند جهت حضور درمجمع عمومي به موجب صورتجلسه هيات مديره انجمن متبوع خواهد بود .
تبصاره  -2انجمن های صانفي عضاوكانون حداقل يك هفته قبل از برگزاری مجمع عمومي  ،آخرين فهرسات اعضاای انجمن
صانفي به همراه گواهينامه ثبت انجمن وآگهي تجديد انتخابات را ازطريقي كه توساط هيات مديره اعالم مي شاود  ،به دعوت
كنندگان مجمع عمومي ارائه مي نمايند .
تب صره  – 3برای ت شکيل مجامع عمومي عادی وفوق العاده ،هيأت مديره موظف ا ست ن سبت به دعوت اع ضاء ازطريق روزنامه
كثيراالنتشار كه در آن ،روز ،ساعت  ،مکان تشکيل و د ستور جلسه بطور رو شن قيد شده با شد ؛ اقدام نمايد  .بديهي ا ست از
تاريخ دعوت اعضااا تا تشااکيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي  ،بايد حداقل  20روز فاصااله باشااد و
حداكثر اين فاصااله نبايد از  45روز تجاوز نمايد .هيات مديره موظف اساات آگهي دعوت به مجمع را ازطريق و سااايت رساامي
كانون به آدرس  www.irankanon.ir/comجهت دسترسي آسان اعضا منتشرنمايد.
تب صره  – 4دعوت مجامع عمومي به ت صويب هيات مديره خواهد بود و در صورت ا ستنکاف هيات مديره ،بازر سان مي توانند
راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند  .همچنين در صورت خودداری بازرسان  ،حداقل يك چهارم اعضا مي توانند
مجمع عمومي را دعوت نمايند .
تب صره  – 5دعوت كنندگان مجامع عمومي عادی يا فوق العاده  ،مکلفند مو ضوع و تاريخ ت شکيل مجمع عمومي را حداقل 20
روز پيش از تشکيل  ،طي دعوتنامه كتبي به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي اعالم نمايند.
تبصااره  – 6اخذ رای در جلسااات مجامع عمومي علني اساات مگردر مورد انتخاب هيات مديره  ،هيات داوری و بازرسااان و
ساير مواردی كه مجمع عمومي تصويب نمايد؛ بطور كتبي و مخفي به عمل خواهد آمد.
تبصره  - 7هر يك از اعضای مجمع عمومي مي تواند حداكثر وكالت يکي ديگر از اعضا را برعهده گيرد.
تبصره  -8انجمن های صنفي دارای تا يکصد عضو دارای يك رای و انجمن های صنفي دارايبيش از يکصد عضودارای دو 2/رای
درمجمع خواهند بود .
ماده  -12مجمع عمومي عادی هر سااااال يك بار با حضاااور دساااات كم نصاااف بعالوه يك اعضااااا رسااام يت
مي يابد  .چنانچه بار اول به نصاب الزم نر سد ؛ برای بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا ر سميت
خواهد يافت .
محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

محل تأييد وزارت تعاون  ،کارورفاه اجتماعي:

تب صره  – 1مجمع عمومي عادی در مواقع ضروری بنا به ت شخيص و دعوت هيأت مديره يا بازر سان يا يك چهارم اع ضا بطور
فوق العاده تشااکيل مي گردد .اين مجمع نيز دارای همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادی مي باشااد و ترتيب دعوت و
تجديد دعوت و نصاب آن نيز ،همانند مجمع عمومي عادی خواهد بود .
تبصاره  -2تصاميمات مجمع عمومي عادی در كليه مراحل ،با اكثريت نصاف بعالوه يك آرای حاضاران معتبر اسات  ،مگر در
موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آرای حاضران نافذ خواهد بود .
ماده  - 13وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادی عبارتست از :
 -1اسااتماع گزارش هيأت مديره و بازرسااان در مورد كارهای انجام شااده و رساايدگي و اتخاذ تصااميم در مورد تصااويب آن و
همچنين اتخااذ تصميم نسبت به پيشنهادهای مربوط به برناماه هاای ساال جاری و آتاي كانون .
 -2استماع  ،رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي كانون .
 -3دادن رهنمود و تصويب سياست های كلي و تعيين خط مشي و برنامه های آتي كانون.
 -4تعيين نحوه اطالع رساني به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومي وساير موارد .
 -5بررسي وتصويب يا رد تقاضای متقاضيان عضويت در كانون كه صالحيت آنان از سوی هيأت مديره تأييد نشده باشد .
 -6رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه  ،از عضويت كانون معلق يا سلب عضويت شده
اند ( موضوع ماده  6اساسنامه ) .
 -7تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهای دسته جمعي در جهت استيفای حقوق و خواست های قانوني اعضا.
 -8ايجاد كميته ها و همکاری در جهت تأسيس و تقويت شركتهای تعاوني وسايرمراكزمرتبط.
 -9انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعي اعضای هيأت مديره و بازرسان كانون .
 -10تعيين ميزان وروديه و حق عضويت اعضا و يا تغيير آن.
ماده  – 14مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده  ،15با حضور دست كم نصف بعالوه يك اعضا
تشکيل خواهد شد  .چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت مي يابد و
در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم ،با اكثريت  (3/4سه چهارم) آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده  -15وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از :
 -1تغيير و اصالح اساسنامه .
 -2انحالل كانون و انتخاب هيأت تصفيه.
تبصره  -پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصالح اساسنامه  ،بايد به طور مشخص و كتباً حداقل  20روز قبل از برگزاری مجمع
عمومي فوق العاده به اطالع كليه اعضا و وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي رسانده شود.
محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

محل تأييد وزارت تعاون  ،کارورفاه اجتماعي:

ماده  -16پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضای حاضر و اعالم رسميت جلسة مجمع عمومي توسط رئيس يا يکي از اعضای
هيات مديره  ،بالفاصله هيأت رييسه مجمع عمومي مركب از دست كم يك رييس ،يك نايب رييس و يك منشي از بين اعضای
حاضر با رأی اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة جلسه را بر عهده خواهند گرفت  .چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا يکي از
آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد ؛ دو نفر ديگر نيز به عنوان ناظر از بين اعضای حاضر در جلسه با رای اكثريت اعضا
انتخاب مي شوند .
تبصره  -1اعضای هيأت رئيسه و نظارت بر انتخابات نبايد كانديدای عضويت درهيأت مديره و بازرسان باشند(مگردرصورت نظر
مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي ) .
تبصره  -2برگزار كنندگان مجامع عمومي عادی يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضای كانون را تهيه و پيش
از آغاز مجمع عمومي ،آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.
تبصره  -3هيات رييسه و نظارت بر انتخابات  ،مکلفند در پايان رای گيری  ،پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت
آرا  ،اعضای اصلي و علي البدل هيأت مديره  ،بازرسان اصلي و علي البدل را طي صورتجلسه تعيين نمايند.
تبصره  -4هرگاه در مجمع عمومي  ،شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد  ،هيات رييسه
مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي تواند اعالم تنفس نموده  ،تاريخ جلساه بعدی را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛
معين كند  .تمديد جلسه  ،نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب الزم برای تشکيل جلسه همان نصاب
قبلي مي باشد كه در صورت عدم تشکيل  ،در مرحله بعدی  ،مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد
شد .
ماده  -17چنانچه اعضای شركت كننده در مجمع عمومي ظرف يك هفته از تاريخ تشکيل مجمع عمومي با ذكر داليل به
چگونگي برگزاری مجمع عمومي كتباً اعتراض نمايند  ،هيأت رييسه و نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود  ،حداكثر ظرف يك
هفته از تاريخ رويت اعتراض  ،به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطالع اعضای كانون خصوصاً اعضای معترض برسانند
و رونوشت آن را به وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند .
تبصره  -1چنانچه اعتراض رسيده وارد باشد  ،هيأت رييسه و نظارت  ،ابطال انتخابات را اعالم و به ترتيب مقرر در اساسنامه ،
نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد انتخابات  ،اقدام خواهد شد .
ب  -هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن
ماده  -18هيأت مديره دارای  11نفر عضو ا صلي و  2نفر عضو علي البدل بوده كه از بين داوطلبان واجد شرايط ،بارأی كتبي
و مخفي اعضاای حاضاردرجلساه مجمع عمومي عادی ،برای مدت  3ساال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب آنان برای دوره
های بعدی در صورت حفظ شرايط الزم  ،بالمانع است.
محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

محل تأييد وزارت تعاون  ،کارورفاه اجتماعي:

ماده  -19هيأت مديره مکلف است ،پس از قطعيت انتخابات  ،ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشکيل و از بين خود  ،يك
رئيس ،يك نايب رئيس و يك خزانه دار و همچنين درصورت لزوم يك دبير از بين اعضای هيأت مديره يا خارج از آن انتخاب و
صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالي و اوراق تعهد آور را طي صورتجلسه ای به اطالع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه
مذكور را به همراه مدارک مو رد نياز به منظور انجام تشريفات ثبت  ،به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد .
ماده  -20جلسات عادی هيأت مديره با حضوراكثريت اعضا(حداقل 7نفر)رسميت مي يابد و تصميمات آن با آرای اكثريت
اعضای حاضر درجلسه معتبرخواهد بود و همچنين برحسب ضرورت  ،بنا به دعوت رئيس ،نايب رئيس يا  1/3اعضای هيأت
مديره بطور فوق العاده تشکيل مي گردد .
تبصره  - 1برنامه زماني و مکان برگزاری جلسات و نحوه دعوت ازاعضای هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره تعيين خواهد
شد.
تبصره  -2خدمات هيأت مديره افتخاری است ،مگر اينکه مجمع عمومي دراين م ورد ترتيب ديگری اتخاذ و به تصويب برساند .
تبصره  -3غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب ،بدون ارايه عذر موجه به عنوان استعفای شخصي از سمت هيأت
مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضای علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد .تشخيص موجه يا
غيرموجه بودن عذر برعهده هيأت مديره خواهد بود.
ماده  -21هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت تعاون  ،كار
و رفاه اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت كانون  ،به نام كانون و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالي
كانون  ،در بانك يا بانك های كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به كانون را در آن واريز نمايد .
ماده  – 22كليه مکاتبات اداری و اوراق عادی كانون با امضاء رئيس هيات مديره يا نايب رئيس هيات مديره و دبير ،ممهور به
مهر كانون و كليه اسناد مالي ،اوراق رسمي بهادار و قراردادهای تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند با امضاء
مشترک صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر كانون معتبر خواهد بود.
ماده  - 23در صورت استعفا  ،از دست دادن شرايط  ،سلب عضويت يا غيبت غير موجه اعضای هيات مديره در سه جلسه
متوالي يا  5جلسه متناوب  ،اعضای علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضای مزبور خواهند شد  .هيات مديره
مکلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد .
تبصره  -1مادامي كه اكثريت اعضای هيأت مديره ،سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تکميلي برای باقي مانده دوره
برگزار مي گردد .
تبصره  -2در صورت استعفاا ،فوت ،از دست دادن شراياط يا سلب عضاويت اكثريت اعضای هياأت مديره ،انتخابات هيأت مديره
بايد تجديد گردد  .حداكثر ظرف  2ماه بازرسان نسبت به تشکيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اخطار مي دهند  .ودرصورت
عدم اقدام بازرسان يا عدم اعتبار آنها  ،يك سوم اعضای كانون موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند .به
محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

محل تأييد وزارت تعاون  ،کارورفاه اجتماعي:

هر حال چنانچه ظرف  6ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد ،بازرسان مکلفند انحالل كانون را به وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي اعالم نمايند.
تبصره  – 3درصورت استعفا يا سلب عضويت هركدام از اعضای هيات مديره يا بازرسان كه منجر به تجديد انتخابات هيات مديره
و بازرسان شود  ،فرد مستعفي يا سلب عضويت شده در اولين انتخابات نمي تواند كانديدا شود .
تبصره  -4مالک تعيين حد نصاب اعضای تعيين كننده  ،تعداد شركت كنندگان درآخرين مجمع عمومي عادی ميباشد .
ماده  - 24هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني ،درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور
تجديد انتخاب مسئوالن كانون اقدامات الزم را بعمل آورد.
تبصره  –1هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت  ،تا تعيين هيأت مديره جديد ،مسوول حفظ كليه دارايي ها و اموال و اسناد
و مدارک كانون خواهد بود  .ليکن تحت نام كانون حق فعاليت نخواهد داشت .
تبصره  -2هيات مديره در پايان دوره ماموريت و يا تغييرات طي مدت ماموريت و در زمان تعيين هيات مديره جديد ملزم به
تحويل كليه دارايي ها و اسناد و مدارک كانون به هيات مديره جديد ميباشند.
ماده  - 25ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره :
 -1تهيه دفاتر رسمي و قانوني كانون (دفاتر مالي  ،عضويت و صورت جلسات هيات مديره).
 -2اجرای دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.
 -3دعوت مجامع عمومي درموعدمقررو بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در كانون .
 -4بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
 -5تشکيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاری كانون .
 -6تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزی كانون .
 -7انتخاب و معرفي نماينده به مراجع ذی صالح برای موارد خاص و معين.
 -8بررسي وضع مالي كانون و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه های جاری و ضروری آن.
 -9همکاری درجهت تاسيس و تقويت شركتهای تعاوني و ايجاد امکانات رفاهي برای اعضا.
 -10وكالت و نمايندگي كانون درمراجع قانوني  ،حقوقي  ،قضائي  ،دستگاههای دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه .
 -11اتخاذ تصميم در مورد پيمانهای دسته جمعي و بررسي وتصويب آيين نامه های داخلي .
 -12تهيه گزارش عملکرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .
 -13تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختالف و كميته های مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت
كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني.
 -14تشکيل كميته های اجرايي وكارگروه های تخصصي مورد نياز براساس تصميم هيات مديره
محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

محل تأييد وزارت تعاون  ،کارورفاه اجتماعي:

 -15اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به تشکل های مرتبط و يا خارج شدن ازتشکل های مذكور.
ماده  - 26وظايف رييس هيأت مديره :
 -1مراقبت در حسن جريان امور كانون و دعوت از اعضای هيأت مديره به تشکيل مرتب جلسه .
 -2اداره جلسات هيأت مديره و تنظيم صورتجلسه ها با همکاری منشي جلسه .
 -3ابالغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي و هيأت مديره به دبير و ساير مسئوالن كانون  ،جهت اجرا و پي گيری آن.
 -4امضای كليه قراردادها و احکام استخدامي كارشناسان ،مشاوران ،دبير و ساير مسووالن كانون كه با تصويب هيأت مديره
استخدام يا به كار گمارده خواهند شد.
 -5امضای كليه چکها واسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر كانون .
 -6امضای كارت های عضويت اعضا به اتفاق خزانه دار كانون .
 -7انجام ساير اموری كه به موجب اساسنامه بر عهده رييس قرار دارد.
تبصره -1قسمتي از وظايف رييس هيات مديره كه مربوط به اموراداری مي باشد ،قابل واگذاری به نايب رئيس هيات مديره ويا
دبيركانون خواهد بود.
تبصره  – 2در غياب رييس هيات مديره  ،نايب رييس انجام وظايف بند های  1و  2و 3و 4را به عهده خواهد داشت.
ماده  - 27هيات مديره نسبت به استخدام دبيراز بين اعضای اصلي هيات مديره يا خارج از آن اقدام مي نمايد .با پايان اعتبار
هيات مديره  ،رابطه استخدامي دبير با كانون نيز ملغي مي شود .
تبصره -دبيرخانه كانون تحت مسووليت مستقيم دبير كانون كشوری و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشکيالت اجرايي
واجرای مصوبات هيأت مديره درمركز اصلي كانون صنفي داير و مي تواند دارای كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد رييس هيأت
مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره  ،به كار گمارده مي شوند .
ماده  – 28وظايف واختيارات دبير :
دبير در صورت تفويض از طرف هيات مديره  ،دارای وظايف به شرح ذيل خواهد بود:
 -1حفظ و نگهداری كليه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر كانون.
 -2انجام مکاتبات اداری و جاری كانون .
 -3تهيه و صدور و ابالغ دعوتنامه ها و امضای كارت های عضويت اعضا به اتفاق خزانه دار كانون .
 -4تهيه دفاتر «عضويت» و « امور مالي» با نظر وزارت تعاون ،كارورفاه اجتماعي وهمچنين دفاترانديکاتوروثبت وصدور نامه ها .
 -5تهيه و تنظيم نشريات مربوط به كانون در حدود مقررات قانوني.
 -6ابالغ اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه های دولتي و ساير مقررات قانوني برای آگاهي و استفاده مسووالن و اعضای كانون
.
محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

محل تأييد وزارت تعاون  ،کارورفاه اجتماعي:

 -7مهيا ساختن مکان تشکيل جلسات مجامع عمومي  ،هيأت مديره و بازرسان.
 -8ابالغ مصوبات و تصميمات اركان كانون و احکام و نامه های واصله از مراجع قانوني و دستگاه های اداری به مسووالن مربوط.
 -9انجام ساير اموری كه به نحوی از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.
تبصره -كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسوول هستند .
ماده  -29وظايف واختيارات خزانه دار :
خزانه دار مسوول امور مالي كانون بوده و دارای وظايف و اختياراتي به شرح ذيل است :
 -1امضای كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رييس هيأت مديره و ممهور نمودن آن به مهر كانون.
 -2اداره امور مالي كانون  ،تهيه و تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب های كانون .
 -3رسيدگي به صحت اسناد و مدارک تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضای صورت حساب های
مربوط .
 -4امضا و صدور كارت عضويت اعضا و به اتفاق رييس هيأت مديره يا دبير .
 -5نظارت برخريد  ،فروش ،اجاره و هر نوع عمل مالي و مسو وليت درحفظ اموال منقول ،غير منقول ،وجوه ،اسناد  ،مدارک مالي
و صحت معامالت كانون.
 -6ثبت كليه دريافتي ها و هزينه های كانون در دفاتر رسمي كانون.
 -7پيش بيني بودجه و هزينه های يك ساله كانون و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.
تبصره  -1خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکيل مجمع عمومي ساالنه ،گزارش مالي كانون را جهت ارايه به مجمع
عم ومي تنظيم و پس از امضای خود و رييس هيأت مديره ،رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد.
تبصره  -2خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان ،كليه دفاتر و اسناد مالي كانون را برای رسيدگي در محل
كانون در ازای رسيد و برای مدت معين  ،در اختيار آنان قرار دهد.

بازرسان ،حدود وظايف واختيارات آنان
ماده  - 30بازرسان كانون  ،متشکل از  3نفر بازرس اصلي  1نفر بازرس علي البدل كه با رای مستقيم و مخفي اعضا از بين
داوطلبان واجد شرايط عضو كانون برای مدت  1سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به
حفظ شرايط الزم بالمانع است.
تبصره -در صورت استعفا  ،فوت  ،از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها  ،بازرسان علي البدل برای بقيه دوره
جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.
محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

محل تأييد وزارت تعاون  ،کارورفاه اجتماعي:

ماده  -31وظايف و اختيارات بازرسان :
 -1ن ظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه و همچنين مراقبت دركليه امور مربوط به دعوت
مجامع عمومي عادی و فوق العاده.
 -2رسيدگي و نظارت به دفاتر واوراق واسناد مالي وهزينه های كانون و مراقبت درحسن جريان امور مالي واداری كانون .
 -3پي گيری و رسيدگي به شکايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و همچنين
ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد).
 -4رسيدگي و اظهار نظر در مورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي .
 -5اقدام به دعوت و تشکيل مجمع عمومي در صورت لزوم  ،با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه .
 -6شركت در جلسات هيأت مديره(درصورت لزوم) ،بدون داشتن حق رای .
تبصره  :بازرسان بايد پيش ازتاريخ تشکيل مجمع عمومي ساالنه ،گزارش مالي وكليه محاسبات كانون را رسيدگي و نظر مثبت
يا منفي خود را به دبيرخانه كانون تسليم دارند .همچنين بازرسان ملزم هستند خالصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا در
مواقع نياز به مجمع عمومي(گزارش ساالنه)  ،يا وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي ارايه نمايند .
فصل چهارم
ساير مقررات
ماده -32داوطلبان عضويت در هيأت مديره و بازرسان بايد دارای شرايط زير باشند:
 -1تابعيت جمهوری اسالمي ايران.
 -2التزام عملي به قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران.
 -3عدم وابستگي به احزاب و گروه های سياسي غيرقانوني.
 -4نداشتن محکوميت قطعي كيفری موثر.
 -5عدم اشتهار به فساد اخالق.
 -6عدم اعتياد به مواد مخدر.
 -7عضويت در هيات مديره يکي ازانجمن های صنفي آموزشگاه های فني و حرفه ای آزاد كه عضويت كانون راداشته باشد و
اعتبارنامه آن معتبرياشد
 -8دارای مدرک تحصيلي ليسانس يا باالتر با حداقل  5سال سابقه تاسيس و اداره آموزشگاه فني و حرفه ای آزاد و يا فوق
ديپلم با حداقل  7سال سابقه تاسيس و اداره آموزشگاه فني وحرفه ای آزاد و يا ديپلم با حداقل 10سال سابقه تاسيس و اداره
آموزشگاه فني و حرفه ای آزاد .
 -9داشتن پروانه تاسيس آموزشگاه فني وحرفه ای آزاد معتبر و فعال .
محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

محل تأييد وزارت تعاون  ،کارورفاه اجتماعي:

 -10داشتن حداقل  25سال تمام .
 -11حداقل سه سال سابقه عضويت در هيات مديره انجمن های صنفي آموزشگاه های فني و حرفه ای آزاد .
 -12هركدام از اعضای كانون به شرط ارائه صورت جلسه موافقت هيات مديره انجمن صنفي متبوع مي تواند  ،داوطلب عضويت
در هيات مديره و بازرسان باشد.
 -13ازمجموع انجمن های صنفي هراستان كه دارای كمتر از  750آموزشگاه عضو درمجموع انجمن های آن استان مي باشند
 ،بيش يك نفر حق عضويت درهيات مديره يا بازرسان را ندارد  .مالک تعيين فرد منتخب عالوه بر كسب نصاب آرا درشمارش
كل آرای اخذ شده تعداد بيشتر آرای كسب شده نسبت به ساير داوطلبان انجمن های آن استان نيز مي باشد  .بنحوی كه از
هراستان فردی منتخب شمرده مي شود كه نسبت به ساير داوطلبان انجمن های آن استان حائز آرای بيشتری شده باشد .
 -14از مجموع انجمن های صنفي هراستان كه دارای بيش از 750آموزشگاه عضو درمجموع انجمن های آن استان مي باشند،
حداكثردو نفر و به ترتيبي كه دربند  13آمده حق عضويت در هيات مديره يا بازرسان را خواهند داشت .
ماده  – 33در اجرای ماده  18آيين نامه انجمن های صنفي و كانون های مربوط  ،به منظور ثبت و آموزش اعضا  ،هر دوره
حداقل 5درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعالم شده از طرف اداره كل سازمان های كارگری و كارفرمايي واريز
خواهد شد .
ماده  - 34در صورت بروز اختالف بين اعضای هيات مديره با يکديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضای كانون با هريك از
اعضای هيات مديره يا بازرسان  ،حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوری صورت گيرد  .به اين منظور در صورت
درخواست هريك از طرفين اختالف  ،مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشکيل و از بين خود  3يا  5نفر را
جهت حل اختالف انتخاب مي نمايد .در صورت عدم پذيرش رای هيات داوری از سوی طرفين اختالف  ،مطابق مواد اين
اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي شود  .هيات داوری پس از صدور رای خود  ،منحل مي گردد .
ماده  -35مسووالن كانون  ،مکلفند هر نوع مدارک  ،دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي را جهت
بررسي در محل كانون يا خارج ازآن  ،دراختيار وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي قرار دهند .
ماده  -36کانون در موارد زير منحل مي گردد :
 -1در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده.
 -2گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره و عدم تجديد انتخابات آن.
 -3در صورت صدور رأی قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.
تبصره -1انحالل كانون  ،موجب تضييع حق يا اسقاط تکليف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.

محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

محل تأييد وزارت تعاون  ،کارورفاه اجتماعي:

تبصره  -2چنانچه كانون بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد ،مجمع مذكور مکلف است در همان جلسه از بين
اعضای حاضر در جلسه نسبت به انتخاب  3يا  5نفر به عنوان اعضای هيأت تصفيه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضای
صورتجلسه ،به وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي اعالم نمايد .
تبصره  -3چنانچه كانون به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره درمهلت مقررقانوني يا براساس رای مراجع قضايي منحل
گردد و تشکيل مجمع عمومي فوق العاده امکانپذيرنباشد  ،حداكثر ظرف دو هفته بازرسان و رييس هيات مديره با نظارت وزارت
تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي اين وظيفه را عهده دار خواهندشد  .درصورت عدم وجود ،حداكثر ظرف دو هفته بايد هيأت تصفيه
ای مركب از  3يا  5نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع كانون  ،بانظارت وزارت تعاون ،كارورفاه اجتماعي تشکيل گردد .
ماده  – 37چنانچه حداكثر تا پايان دوره اعتبار هيات مديره  ،نسبت به تشکيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره
اقدام نشده باشد ؛ بازرسان نسبت به تشکيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي دهند  .پس از اخطار بازرسان،
حداكثر  2ماه پس ازپايان اعتبارهيات مديره نيز مي تواند نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايد  .بازرسان و يك سوم
اعضای كانون حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه در اين
مدت ( حداكثر  6ماه پس از پايان دوره اعتبار هيات مديره ) تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد  ،بازرسان مکلف هستند
انحالل كانون را به وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي و در صورت دارا بودن عضويت كانون عالي ،به كانون ذی ربط اعالم نمايند
.
ماده  -38هيأت تصفيه مکلف است حداكثر ظرف شش ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون  ،كارورفاه اجتماعي به كليه
حسابهای كانون رسيدگي نموده  ،فهرست كاملي از كليه دارايي های كانون شامل اموال منقول و غيرمنقول وهمچنين صورتي
از بدهي های كانون را تهيه نموده ،دارايي كانون را پس از تسويه كليه حساب هاای بدهکااران و بستانکااران و تأديه بدهي ها،
ضمن تنظيم و امضاای صورتجلسه ای مابقي درصورت مازاد با نظارت وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي دراختيار اعضای كانون
قراردهند .
ماده  -39هر گونه ابهامي در اجرای مقررات اين اساسنامه  ،تابع نظر وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي مي باشد .
ماده  – 40هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه  ،پس از موافقت وزارت تعاون  ،كارورفاه اجتماعي قابل اجراست.
ماده  -41مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطيل خواهد بود .
اين اساسنامه در 4فصل و 41ماده  118بند  48تبصره در تاريخ  1397 /....../.....با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي فوق
العاده كانون انجمن های صنفي كارفرمايي آموزشگاه های فني وحرفه ای آزادكشور ،رسيد .

محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

محل تأييد وزارت تعاون  ،کارورفاه اجتماعي:

رديف

سمت

1

رييس مجمع

2

نايب رييس مجمع

3

منشي مجمع

محل نام و امضاي اعضاي هيات رييسه :

نام و نام خانوادگي

محل امضا

محل تأييد وزارت تعاون  ،کارورفاه اجتماعي:

