
 

 پذیرش عضویتارزیابی و  ینامهآیین
 

 های اتوماسیون صنعتیی انجمن صنفی شرکتهیأت مدیره کننده: تأیید

         

 رییس هیأت مدیره ؛حسین فرهادی         

 

 

 نایب رییس هیأت مدیره ؛مهدی شهابی         

 

 

 خزانه دار و عضو هیأت مدیره ؛مهران باباپور         

 

 

 عضو هیأت مدیره ؛مسعود مهرداد          

 

 

 عضو هیأت مدیره  ؛امیرنصرت ذوالفقاری          

 
 های اتوماسیون صنعتیانجمن صنفی شرکت 59مجمع عمومی سال  تصویب کننده:

 ناظر  اول              ناظر دوم   رییس مجمع عمومی      نایب رییس مجمع عمومی          منشی مجمع عمومی         
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 مقدمه .1

 ی پذیرش عضویتنامه، آیینهای اتوماسیون صنعتیصنفی شرکت ی انجمناساسنامه 4ی ماده 8ی براساس تبصره

، به پیشنهاد هیأت مدیره و با تصویب مجمع عمومی عادی انجمن، الزم االجراست. از همین رو این انجمن در

ی ورهی دی هیأت مدیرهبراساس مصوبه ی جدید پذیرش،تدوین پیش نویس آیین نامههای موجود و بازبینی رویه

 ی ارزیابی و تشخیص صالحیت انجمن قرار گرفت.در دستور کار کمیته ،هشتم انجمن

 هدف .2

ن های اتوماسیوتشخیص صالحیت شرکتو  تعیین الزامات مورد نیاز جهت ارزیابی ،نامهآیینهدف از تدوین این 

ان امک ،طوری که پس از ارزیابیب های اتوماسیون صنعتی است؛جهت عضویت در انجمن صنفی شرکتصنعتی 

متقاضی و فعال در این حوزه فراهم های به شرکت ی عضویت با مدت اعتبار مشخصنامهگواهیصدور و اعطای 

 شود.

 کاربرد یدامنه .3

وماسیون های اتصنفی شرکتمتقاضی عضویت در انجمن سیون صنعتی های اتومانامه جهت ارزیابی شرکتآییناین 

 کاربرد دارد.  ،گیردصورت میانجمن ی ارزیابی و تشخیص صالحیت توسط کمیتهصنعتی که 

 مراجع .4

های اتوماسیون صنعتی مصوب مجمع عمومی ی انجمن صنفی شرکتمفاد اساسنامهنامه از  آییندر تدوین این 

ی ارزیابی و تشخیص صالحیت انجمن استفاده شده و نیز نظرات کارشناسی کمیته 12 دی ماه 21مورخ ی ساالنه

 است. 

 تعاریف .9

 ؛انجمن: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی .5-2

های اتوماسیون صنعتی، ی انجمن صنفی شرکتاساسنامه 4ماده  2ی صنعتی: براساس تبصره. اتوماسیون 5-1

 دخالت کاهش هدف با اطالعات فناوری و کنترل هایسامانه اتوماسیون صنعتی عبارت است از بکارگیری

 هایامانهس به بوطمر امور یبرگیرنده در رشته این .صنعتی آالتماشین و فرآیندها ها،سازوکار کنترل در انسان

 ابزار نظارت، و پایش هایسامانه ها،داده آوریجمع هایسامانه دور، راه هایپایانه گسترده، و متمرکز کنترل

 مصنوعی، هوش هایسامانه و رباتیک دور، راه از سنجش و کنترل ماشین، و انسان رابط متری، تله دقیق،

 و هاپانل میمیک کنترل، هایپانل و واسط تابلوهای کنترل، هایاتاق و هاسایت گیری،اندازه هایسامانه

 رکتح تشخیص هایسامانه مکانی، موقعیت تشخیص هایسامانه نشانگرها، و هاثبات گسترده، نمایش صفحات
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 کنترل هایکابل ها،دهنده هشدار و پیغام نمایش هایسامانه گاز، و دود و آتش تشخیص هایسامانه سرعت، و

 هوشمند مدیریت هایسامانه صنعتی، چاپگرهای و هارایانه کدگذاری، و شناسایی هایسامانه دقیق، ابزار و

 یک،نیومات و هیدرولیک کنترل هایسامانه ایزوالتورها، و تغذیه منابع صنعتی، هایمبدل و گرهاحس ساختمان،

 فرآیندها، و تولید خطوط و آالتماشین پایش و کنترل هایسامانه افزار،ماشین عددی کنترل هایسامانه

 .است آن نظایر و ترافیک تردد، هوشمند نظارت و کنترل هایسامانه

 های اتوماسیون صنعتی؛. عضویت: عضویت در انجمن صنفی شرکت5-3

 های اتوماسیون صنعتی؛ی انجمن صنفی شرکت. هیأت مدیره: هیأت مدیره5-4

 های اتوماسیون صنعتی؛انجمن صنفی شرکتی . دبیرخانه: دبیرخانه5-5

 ی؛های اتوماسیون صنعتی ارزیابی و تشخیص صالحیت انجمن صنفی شرکتی ارزیابی: کمیته. کمیته5-6

 اتوماسیون یمتقاضی و فعال در حوزه صالحیت شرکتتشخیص صالحیت: فرآیندی است که طی آن . 5-7

 گردد.ارزیابی و تعیین می ،نامه آیینبر اساس این  جهت عضویت در انجمن صنعتی

پذیرش شرکت مدرکی است که بر اساس الزامات این آیین نامه و پس از ارزیابی و  عضویت: گواهی .5-8

ی به واز سوی انجمن صنفی  عضویت شرکتبه منظور اعالم ی اتوماسیون صنعتی، متقاضی فعال در حوزه

 گردد.اعطاء می

ه شده از که بر اساس شواهد و مدارک ارای سنجش کمی و کیفیهای ارزیابی: معیارهای قابل شاخص .5-1

در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن ها عضویت متقاضی  شرکتسوی 

 .شوددرخواست عضویت شرکت متقاضی تصمیم گیری می

 های اتوماسیون صنعتی؛انجمن صنفی شرکتعضویت در متقاضی  شرکتمتقاضی:  شرکت .5-21

ود ش. ورودیه: مبلغی که در بدو پذیرش عضویت شرکت متقاضی و تنها برای یک بار از وی دریافت می5-22

 گردد؛و مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی تعیین می

های بازهاعضای انجمن موظفند به عنوان حق عضویت خود در انجمن و در . حق عضویت: مبلغی که 5-21

و ...( در وجه انجمن پرداخت کنند که این کند )ماهانه، شش ماهه، ساالنه زمانی که انجمن به ایشان اعالم می

   گردد. مبلغ توسط مجمع عمومی عادی انجمن تعیین می

 کلیات ارزیابی. 6

، تیاتوماسیون صنعهای عضویت در انجمن صنفی شرکتاتوماسیون صنعتی و متقاضی  یهای فعال در حوزهشرکت

 خانهدبیرپیوست این آیین نامه( به  هایفرم)مطابق  تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز

  ارجاع می نماید. ی ارزیابیکمیتهنیز مدارک مذکور را جهت بررسی به  دبیرخانه نمایند.ارسال می
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ورد می ارزیابی کمیتهنامه توسط  آیینه شده با الزامات این بی و انطباق مدارک و مستندات ارایهای ارزیاشاخص

صالحیت یا عدم صالحیت شرکت متقاضی جهت عضویت در انجمن مشخص بررسی قرار گرفته و بر اساس آن 

شرکت  یپرونده ی ارزیابی پیرامون پذیرش درخواست شرکت متقاضی،. در صورت مثبت بودن نظر کمیتهشودمی

ی، ی ارزیابشده و هیأت مدیره براساس نظر کمیتهمتقاضی جهت تصویب نهایی پذیرش به هیأت مدیره ارسال 

 . کندعضویت شرکت متقاضی را تصویب می

و تصویب هیأت مدیره، پذیرش یا عدم پذیرش درخواست عضویت شرکت متقاضی ارزیابی  یبرابر نتیجهدبیرخانه 

اعالم کرده و در صورت پذیرش عضویت، ضمن صدور گواهی عضویت، نسبت به ثبت به وی به صورت کتبی را 

ی صنعت ، سایت و ماهنامهی اداری دبیرخانههای اطالعاتی مربوطه در سامانهاطالعات شرکت عضو در بانک

 نماید. اقدام می هوشمند

 های متقاضیشرکتپذیرش تقاضای عضویت شروط الزم جهت  .7

 :است شرط الزمزیر های داشتن شاخص عضویت در انجمنهای متقاضی صالحیت شرکت هت بررسی و ارزیابیج

ا یکی از عناوین اتوماسیون صنعتی، کنترل، ابزاردقیق، ای که یشاغل در صنعت اتوماسیون صنعتی به گونه. 6-2

 شده باشد؛ ی شرکت متقاضی درجنامه در موضوع فعالیت اساسنامهاین آیین 1-4سایر موارد مندرج در بند 

ها یا سایر نهادهای مرتبط )مانند وزارت تعاون، کار و رفاه ی ثبت شرکتاداره ثبت شرکت متقاضی در. 6-1

 ؛اجتماعی(

 ی انجمن و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن؛قبول و تعهد اجرای مقررات مندرج در اساسنامه. 6-3

ره از تحصیالت دانشگاهی یا سوابق کاری مرتبط با اتوماسیون برخورداری مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدی

 صنعتی؛ 

 بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی؛ هایاتاقیکی از . داشتن کارت بازرگانی یا کارت عضویت در 6-4

  پرداخت ورودیه و حق عضویت مطابق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی؛. 6-4

 ی مدارک زیر:. ارایه6-5

  روزنامه رسمی تأسیس؛تصویر 

 ی رسمی که در آن آخرین تغییرات شرکت درج شده باشد؛تصویر آخرین روزنامه 

 ی شرکت؛تصویر اساسنامه 

 تأمین اجتماعی؛ یسه لیست اخیر بیمه 

 های عضویت )به پیوست( که بطور کامل تکمیل شده باشند.فرم  

 .در انجمن نمی باشدداشتن سهامدار دولتی منعی برای عضویت شرکت  -1 یتبصره
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ی اجرای پروژه و زمان تأسیس شرکت مالک پذیرش یا رد درخواست عضویت برخورداری از سابقه -2 یتبصره

 .باشدنمی

 موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت در انجمن .8

 موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت در انجمن عبارت است از:ی انجمن، اساسنامه 8و  5 مواربرابر 

 حداکثر مدت در اعضا از کی هر چنانچهبدین ترتیب که  ؛شده تعیین عضویت حق موقع به پرداخت عدم. 7-2

 داده کتبی اخطار وی به دارخزانه طرف از نماید، خودداری عضویت حق پرداخت از موجه دلیل بدون ماه سه

 با ننماید، افتاده عقب عضویت حق پرداخت به اقدام ماه کی ظرف حداکثر اخطار، تاریخ از چنانچه و شودمی

 تعضوی سلب. آیددرمی تعلیق حالت به صنفی، انجمن در مذکور حقوقی شخص عضویت مدیره، هیأت تصویب

 .باشدمی عادی عمومی مجمع اختیارات از مذکور اعضای

 خواهد مدیره هیأت با عضویت، حق موقع به پرداخت عدم خصوص در نظر مورد اعضای دلیل بودن موجه تشخیص

 فرصتی اساس بر است مجاز دارخزانه شد، داده تشخیص موجه مدیره هیأت سوی از پرداخت عدم دلیل اگر و بود

 .دهد فرصت معوق دیون پرداخت برای مذکور عضو به کندمی اعالم مدیره هیأت که

 هیأت تشخیص با) انجمن ارکان از کی هر قانونی تصمیمات و هاتوصیه اساسنامه، مفاد رعایت عدم. 7-1

 ؛(صنفی انجمن یمدیره

 اساسنامه؛ 4 یماده در مندرج شرایط دادن دست از. 7-3

 ؛عضو شرکت فعالیت مجوز لغو بر مبنی کشور قضایی مراجع سوی از صادره قطعی آراء. 7-4

 .ی شرکت عضواساسنامه در شرکت فعالیت موضوعات از صنعتی اتوماسیون حذف. 7-5

 تعلیق حالت به عمومی مجمع تشکیل تا نظر مورد عضو عضویت 5-7 تا 2-7 بندهای موارد در -1 یتبصره

 محروم انجمن خدمات یکلیه از و داشت نخواهد را عمومی مجامع در رأی حق مربوطه عضو و آیددرمی

 .گرددمی قطعی عادی عمومی مجمع رأی با عضویت از محرومیت. شد خواهد

 مورد این در مجمع تصمیمات و مطرح عمومی مجمع یجلسه اولین در باید معلق عضو اعتراض -2 یتبصره

 .نماید اعالم عمومی مجمع به را معترض شکایت است موظف دبیرخانه و است االجراالزم و قطعی

 .باشدمی خودی مال تعهدات انجام به موظف گرددمی عضویت تعلیق که عضوی -3 یتبصره

از عضویت در انجمن انصراف دهد و یا عضویت وی تعلیق گردد و یا پس اگر عضوی به هر دلیل  -4 یتبصره

از تعلیق با تصویب مجمع، عضویت وی در انجمن لغو گردد؛ در صورت درخواست عضویت مجدد الزم است 

ی جاری، ی درخواست جدید براساس مبلغ حق عضویت دورههای معوق خود را تا تاریخ ارایهحق عضویت

ی عضویت وی در انجمن از تاریخ ارایه درخواست جدید و پذیرش غیر این صورت سابقهپرداخت نماید. در 

  آن از سوی انجمن منظور خواهد شد.


