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های اصلی عظمت و اقتدار کشورها در جهان امروز هستند. اگرچه وجود هرچه بیشتر های علمی، از پایهسرمایهمقدمه :  

ی از این انسان یروینشک، ارزش دهد اما بیهای مادی نیز به یک کشور، اقتدار میمنابع زمینی و زیرزمینی و دیگر ظرفیت

 هاآن ،هایبه قول امروز ای نهیاستفاده به ،کشوری چگونه از منابع مادکند ، چراکه نیروی انسانی تعیین میاست منابع بیشتر

 است. معنوی، قابل توجه جنبه از و هم  مادی جنبه ازهم  ای کهارزش افزوده، ارزش افزوده کرد یرا دارا

به ثمر رساندن  ، از سوی دیگر،است یتوان فکر و شهیاند یپختگ ازمندین ،کشور کی یو فرهنگ یمنابع فکرکردن باور 

کشوری که  هر. دارد ازین یعیو طب یقدرت عالمانه تصرف در امور ماد ی ازکشور به مهارت آگاه یماد یهاهیسرما

 نشسته یو معنو یاز امکانات ماد یانوسیاق یروحتی اگر  -نباشد هرکهخواهد بود و  رومندین ،منبع باشد نیاحب اص

 ماند. می گرانید ازمندیمانده و نعقب مچنانه -باشد

 افتهیتوسعه یکه کشورها یکار ،دار استجهت اطالعاتخام به  یهاداده لیتبد یفناورمسائل مهم جهان امروز، از  یکی

روز  یازهایبا ن انطباقشکل و  رییهستند که قدرت تغ یجامعه افراد مستعد نانیکارآفر، ما دهیبه عقکنند. می نانیکارآفر با

حاصل کرد.  یراوانف هرهب ،حرکت نیو از ا تیجامعه هدا یازهاین تامین توان در جهتیاست. آنان را م شتریدر آنها ب

 .کشور است یصنعتو  یعلم یآنها در مجار یریبکارگ ،تر استمهم یاز مسائل اجتماع یحت ،نیافراد کارآفر یآنچه برا

ار باز ازین هیبر پا ،موجود یو آموزش یآن است که نظام دانشگاهبه بازار کار جذب افراد مستعد ی در مسیر مشکل اصل

کند. برای حل این مشکل، ها را دگرگون یتواند استراتژیبه سرعت م یطیمح طیو شرا زاردر با راتیینشده و تغ فیعرت

 با آنچه هایریادگیتا  ردیشکل بگ ازهایها در ارتباط تنگاتنگ با نآموزش کرده و رییتغ یریادگیما از آموزش و  فیتعر باید

 انجام دهیم، مغایر نباشد. میخواهدر عمل می

 مورخ 1/12/16680 نامه شماره بیقانون برنامه دوم توسعه و تصو 41تبصره  یاجرابر همین اساس و در راستای 

 یتخصص یهاتشکل تیا و فعالهنقش انجمن یو موثرساز تیتقو ،یسازنهیو به منظور زم یادار یعال یشورا 12/10/1377

خانه صنعت و  ،وزارت صنعت، معدن و تجارتویژه ، بهربطیذ یهاو کمک به تحقق اهداف مشترک آنها و وزارتخانه

که از این پس در این اساسنامه خانه نامیده می شود و غیر سیاسی و غیر انتفاعی است  معدن و تجارت جوانان ایرانیان

 مواد این اساسنامه و در چهارچوب مقررات حاکم فعالیت نماید.تاسیس می شود تا طبق 

 

 فصل اول: نام، مدت، نوع، تابعیت، مرکز اصلی، موضوع، هدف

سوی  صادره از 204980/60مطابق پروانه فعالیت به شماره  معدن و تجارت جوانان ایرانیان، خانه صنعت: نام: 1ماده

دارای شخصیت حقوقی مستقل  این اساسنامه به اختصار خانه نامیده میشود،باشد که در میتجارت  معدن ووزارت صنعت، 

نوع آن  گردد ومطابق قانون رسمی کشور تشکیل می ،که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مقرر در این اساسنامه

 است.غیرانتفاعی  و غیرتجاری، غیرسیاسی

 ست.: مدت فعالیت خانه از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ا2ماده 

 ایرانی است. ،: تابعیت خانه3ماده 

های جنب برج -بلوار علیخانی  -خیابان شیراز جنوبی  -از غرب به شرق  -بزرگراه همت  -مرکز اصلی خانه :4ماده 

یا  ء وامنا هیاتدر صورت نیاز، باشد که می 1436953641کد پستی  واحد یک -طبقه اول  - 41شماره  -ونک پارک 

 دهد.را تغییر تواند مرکز خانه مدیره می هیات

 : موضوع و اهداف:5ماده 
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وری در واحدهای تولیدی و برقراری ارتباط با مراکز علمی و ه و بررسی در چگونگی ارتقاء بهرهمطالع -1

 برای جوانان دانشگاهی

و های مختلف صنعتی ها و رستهاندیشی با بخشهم کالسیک وو  ، نوین، پیشرفتهعلمی، عملی متدارائه  -2

 برای کارآفرینان جوانمعدنی  ،معدنی برای به حداکثر رساندن ارزش افزوده حاصل از هر فعالیت صنعتی

صنایع نوین با توجه به ارزش افزوده حاصله از آنها با عنایت به وری افنفراهم کردن شرایط دستیابی به  -3

 المللیامکانات اقلیمی و کمک به فراهم کردن شرایط راهیابی به بازار بین

در  درآمد ملی افزایش نقش و سهم صنعت در تولید، اشتغال و ،معدن و تجارت، صنعتکمک به توسعه  -4

 حمایت از کارآفرینان جوان

صنعت، معدن وتجارت کمک به ارتقاء فرهنگ  مردم کشور با افزایش درآمد سرانه وکمک به رفاه عمومی   -5

تقویت بنیه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی، به منظور آگاهی مردم از اهمیت و نقش صنعت در 

 تکنولوژیکی و دفاعی کشور

در اقتصاد و صحنه اقتصادی کشور و حضور موثر  تجارت معدن و، صنعتکمک به تقویت نقش و جایگاه  -6

گیری از ارتباطات المللی و بهرهدر بازارهای داخلی و بین تجاری و و سودمند صادرات صنعتی، معدنی

 صنعت، معدن و تجارتوری افنعلمی و  ،معدنی المللی برای تقویت توان صنعتی،داخلی و بین

های توسعه و تحقق مشارکت آنها در برنامه ، تجاریمعدنی ،های تخصصی صنعتیکمک به تقویت تشکل -7

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

 کالن صنایع کشورهای ها و استراتژیاتخاذ تصمیمات الزم در جهت معرفی و پیشبرد سیاست -8

ها، ربط در تهیه و تدوین سیاستهای اجرایی ذیدستگاه سایر و، مقننه، مجریه هیقضایسه قوه همکاری با   -9

 در حمایت از کارآفرینان جوان و تجاری معدنی ،توسعه صنعتی یکساله و پنجساله هایخط مشی

 و خدمات فنی مهندسیمعدنی ، و توسعه صادرات صنعتی تحقیقافزاری و پشتیبانی خدمات نرم  -10

 های داخلی و خارجی و ایجاد بازارهای جدید ر مشارکت در مناقصهبه منظو معادن کشور و هدایت صنایع -11

های ییتواناگیری از شورها، کسب بازارهای جدید و بهرهمشارکت در اجالس همکاری مشترک با دیگر ک -12

 جوان نانیاز کارآفر تیدر حماتکنولوژیکی آن کشورها 

 و کارآفرینان جواناعضا ها در تامین نیاز جلب همکاری بانک -13

تحقیقات کاربردی مورد  ها و مراکز علمی تحقیقاتی در جهت توسعه تکنولوژی وعه همکاری با دانشگاهتوس -14

 نیاز اعضا

 جوان نانیاز کارآفر تیدر حما پشتیبانی حقوقی از اعضا  -15

 ، تجاری و خدمات فنی مهندسیمعدنی ،صنعتیو تضمین کیفیت تولیدات واحدهای کمک به ارتقا  -16

ی تخصصی و واحدهای هافنی و تخصصی انجمنهای یتوانایکمک به توسعه مدیریت کارآفرین و ارتقاء  -17

 تحت پوشش آنها

نایع متوسط و بزرگ ها با صهای تولید واحدهای تولیدی عضو تشکلها و زنجیرهکمک به توسعه پیمانکاری -18

 داخلی و خارجی

 جوان نانیاز کارآفر تیدر حما انک اطالعاتی مورد نیاز اعضاد بایجا -19
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 ینه خریدهای کالن مورد نیاز اعضافراهم نمودن زم -20

 وری واحدهای صنعتی و معدنیکمک به افزایش بهره -21

 های تخصصی دیگر و مجامع مشابه در سطح کشورکمک به توسعه همکاری اعضا با یکدیگر و با انجمن -22

 (سه قوهانجام مطالعه و شناسایی مشکالت مشترک واحدهای عضو )با حمایت و همکاری  -23

 های تخصصی انجمن های مشترک حساس مورد نیاز اعضاکمک به ایجاد آزمایشگاه -24

و کسب بازارهای جدید برای  های داخلی و خارجی، معرفی و عرضه تولیدات اعضاشرکت در نمایشگاه -25

 های فوقجهت شرکت در نمایشگاه اعضای راهنمایمعدنی و  نعتی وصادرات تولیدات واحدهای ص

کمک به ایجاد بازارهای مالی و شرکتهای فعال در بازار سرمایه با هدف تامین نیازهای مالی بخش صنعت  -26

 معدن و

گیری از سرمایه، اطالعات، تکنولوژی، فنون، تجربیات خارجی سازی امکانات ورود و بهرهکمک به فراهم -27

 جهت اقتصاد و صنایعدر 

اعم از جشنواره )سمینارهای تخصصیکنفرانس، همایش،  جشنواره، خارجی، ،برگزاری نمایشگاههای داخلی -28

کنفرانس  تجارت ایران، معدن و ،های ماندگار صنعتجوان، معرفی چهره و مدیران لیدکنندگانوتملی 

 المللی هلدینگ ایران و...(بین

 قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی عقد  -29

 .داخل و خارج از کشور ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در -30

 صالحیفوق، خانه نسبت به اخذ مجوز از مراجع ذ یهاتیاز فعال کیبه اخذ مجوز جهت هر  ازیدر صورت ن تبصره یک :

 .اقدام خواهد نمود

 

 ارکان خانه :فصل دوم

 بازرسان ،رهیمد هیات ،(العادهفوق ،ی)عاد یمجامع عموم ،امناء هیاتارکان خانه عبارتند از :  :6ماده 

 : امناء  هیات: 7ماده 

ادوار بازرسان  و رهیمد هیات یاز اعضا یامجموعهکه اعضا آن  شودیم لیتشکآن اعضاء  یاز اجتماع تمامامناء  هیات

توسعه  ریدر عرصه اقتصاد در مس ژهیبه و رانیو توسعه همه جانبه ا شرفتیو اعتقاد به پ نشیکه با هدف و ب گذشته خانه

و توسعه  سیتاس یالزم برا اتنسبت به انجام اقدام ،یمل یهاهیها و استعدادها و سرماییبا اتکا به توانا داریپا شرفتیو پ

به  لیدر تداوم توسعه و ن شانیا یهادهیو ا هایاز تجارب و توانمند یمنداند و به منظور بهرهخانه اقدام نموده شرفتیو پ

 .اندهآمدگرد هم  امنا هیاتاهداف خانه به عنوان 

 امنا :  هیاتالف :شرایط عضویت در 

 نداشتن محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد 

 مشهور به حسن امانتداری 

 تدین به یکی از ادیان رسمی کشور 

  یا بازرس خانه صنعت معدن تجارت جوانان  ایران یا استانها را  مدیره و هیاتحداقل سابقه یک دوره عضویت در

 دارا باشد.
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  ای دمات فنی مهندسی، شرکتهای مشاورهمدیره یا مدیر ارشد یا میانی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خ هیاتعضو

 ربوطه و پیمانکاری صنعتی و معدنی با معرفی واحد م

 یا موسسات آموزش عالی  هاهای فنی، مدیریتی، مهندسی، علوم پایه از یکی از دانشگاهالتحصیل در یکی از رشتهفارغ

 ک کاردانیبا حداقل مدر

  مات فنی مهندسی با ارائه مستنداتسال سابقه کار مدیریتی در واحدهای صنعتی، خد 15حداقل 

  معافیت دائم از خدمت برای آقایانارائه کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا 

 پرداخت حق عضویت ساالنه 

  سال  40حداقل داشتن سن 

 

تواند تعداد آن امنا می هیات عضومی باشد و با تصویب نصف بعالوه یک نفر  11الی  5مرکب از امنا  هیات: اعضا ب

 .  افزایش یابد

نفر  دو نفر رئیس، کی یاعضا، با اخذ را نیشدن از ب یکه حداکثر دو هفته پس از قطع یاجلسه نیاولدر امنا  هیات : ج

شدگان را جهت اطالع اعضاء و انتخاب یاسام یاصورت جلسه میو ضمن تنظانتخاب ، دبیر کیو  سیرئ بوابه عنوان ن

 .دینمایم میتسل صالحیبه مراجع ذ ینقانو فاتیانجام تشر نیهمچن

نفر  4هر علت دیگر به ، بیماری، برکناری، ناتوانی و یا مانند فوت، استعفاءبه علل مختلف امناء  هیات: چنانچه اعضاء د

امنا  هیاتماه برای عضویت در  3باید افراد جایگزین به تعداد مورد نیاز را ظرف مدت میامنا  هیاتاعضاء  کاهش یابد،

 . دینما نیگزیجاامنا  هیات حاضر در تیاکثر یاند با رابوده رهیمد هیات ضودوره ع کیکه قبال  یطیافراد واجد شرا نیب از

 باشدیم کباریو هرسه ماه  یابه صورت دورهامناء  هیاتجلسات  لیتشک : ه

مستعفی  ،جلسه غیرمتوالی و بطور غیرموجه شرکت نکنند 5جلسه متوالی یا  3در امناء  هیات: چنانچه هر یک از اعضای  ی

 شود.شوند و طبق مفاد ماده فوق جایگزین آنها تعیین میتلقی می

 باشد:یم ریبه شرح زامناء  هیات فی: وظا8ماده 

در  ایخانه راسا  یدر مقام مشاور به منظور اصالح امور و اقدامات خانه خطاب به مجمع عموم شنهاداتیارائه پ .1

 یپاسخ به استعالم نظر مجمع عموم

در  ایخانه راسا  رهیمد هیاتدر مقام مشاور به منظور اصالح امور و اقدامات خانه، خطاب به  شنهاداتیارائه پ .2

 رهیمد هیاتپاسخ به استعالم نظر 

زارش اساسنامه و ارائه گ 5های خانه در جهت نیل به اهداف تعیین شده موضوع ماده نظارت مستمر بر فعالیت .3

 سالیانه از نظارت و بازرسی 

بدون شرایط  یبا حق را ایران و استانها رهیمد هیات عضویت درجهت امناء  هیات ندهینما نفردو یک تا  نییتع .4

 سنی

 استانها ایران وو بازرس  رهیمد هیات در تیعضو یدایکاند تیصالح دییتا .5

  امنا هیات سیئامضا ر با مدیره ایران و استانها هیات اعضاهای اعتبارنامهصدور  تایید و .6

  یمال یهاصورت دییتا .7

 دعوت به مجمع عمومی سالیانه اعضا  .8
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 اعضا العادهفوق یمجمع عمومدعوت به تشکیل  .9

 خانه یکل یخط مش نییتع .10

 و معرفی اعضاء به مراجع قانونی استانها ایران و یا بازرس مدیرهت ئهیعزل انفرادی یا اجتماعی  .11

نصاب  رسمیت خواهد داشت و در صورتی که این حد اعضانصف بعالوه یک : مجامع عمومی عادی با حضور  9اده م

 یابدمیرسمیت  هباعضا  یک سوم  پانزده روز در مرحله دوم با حضورحاصل نشود به فاصلۀ 

 عالوه یک حاضرین معتبر خواهد بودتبصره دو: تصمیمات مجمع عمومی عادی با آراء حداقل نصف ب

ت مجمع تواند نسبت به دعومیامناء  هیاتیس ئرمدیره از دعوت مجمع عمومی،  هیاتتبصره سه: در صورت استنکاف 

 عمومی عادی اقدام نمایند.

 باشد:ع عمومی عادی به شرح ذیل می: وظایف مجم10ماده 

 مدیره و بازرس و تصویب آن هیاترسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش  -1

 های مالی خانهبررسی و تصویب ترازها و صورت -2

 و بازرسانمدیره  هیاتانتخاب و تأیید اعضأ  -3

 های خانهتعیین روزنامه کثیراالنتشار یا محلی به منظور درج آگهی -4

 گیری در مورد همکاری و یا ائتالف با سایر تشکلها و موسسات خارجیتصمیم -5

 پیشنهاد تصویب الحاق به سایر تشکلها یا پایان دادن به همکاری با سایر تشکلها. -6

 :شود و اختیارات آن بدین شرح استتشکیل میامناء  هیاتالعاده بنا به دعوت مجمع عمومی فوق: 11ماده 

 پیشنهاد تغییر و اصالح اساسنامه -1

 .تجارت معدن و ،ربط وزارت صنعتتسویه به کمیسیون ذی هیاتخانه و انتخاب اعضاء  یشنهاد انحاللپ -2

یابد و تصمیمات آن با حداقل رسمیت می اعضانصف بعالوه یک العاده با حضور : جلسات مجمع عمومی فوق12ماده 

 نصف بعالوه یک آرای حاضرین نافذ خواهد بود.

 العاده دعوت نمایند.توانند در مقاطع ضروری مجمع عمومی عادی را به طور فوقیمامنا  هیات: 13ماده 

روز خواهد بود.  40و حداکثر  روز 10حداقل تبصره چهار: فاصله بین تاریخ انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجمع عمومی 

 های  کثیراالنتشار درج گردد.وت باید حداقل در یکی از روزنامههای دعآگهی

 الزامی نخواهد بود. اعضا تشریفات الزم جهت دعوت اعضا در صورت حضور کلیه تبصره پنج:

بینی شده یا نسبت به آن در مجمع سنامه پیشجز در مواردی که در  اسا اخذ رأی در مجامع عمومی علنی است،: 14ماده 

 آید.گیری به عمل میعمومی تصمیم

 تواند بپذیرد .ا میوکالت یک عضو ر ،هر فرد و : حق رأی در مجامع عمومی قابل انتقال به دیگری است15ماده 

 .مدیره و بازرس خانه با رأی مخفی و کتبی صورت می هیات: انتخاب 16ماده 

ناظر یک  ای مرکب از یک رئیس و یک منشی ورئیسه هیات: ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی توسط 17ماده 

رئیسه  هیاتشور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در جلسه خاتمه نیابد  ،گردد. هرگاه در مجامع عمومیاداره می

عدی نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت تواند اعالم تنفس نموده و تاریخ جلسه بمی اعضا مجمع با تصویب

ای باشد. از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسهو نصاب الزم جهت رسمیت جلسه همان نصاب قبلی می
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رئیسه مجمع خواهد رسید. کلیه صورت جلسات و لیست اسامی حاضرین در مجمع  هیاتمنشی تنظیم و به امضا  توسط

 رسد.رئیسه می هیاتاعالم و نتایج انتخابات و تأئید صحت انتخابات به امضاء 

 داشته باشد( تواند حضورتجارت درجلسات مجمع به عنوان ناظر می معدن ونفر به عنوان نماینده وزارت صنعت، )یک 

 هیاتشد. تعداد اعضای اصلی بامسئول اداره امور خانه و حفظ حقوق و منافع مشروع اعضاء میمدیره،  هیات: 18ماده 

 دویک یا  وانتخاب  اساسنامهبا شرایط عضویت اعضا  توسط مجمع عمومی از بینکه  باشدمی نفر یازده پنج الی مدیره

بین اعضا انتخاب  نفر بازرس توسط مجمع عمومی ازیک سال  برای مدت سه گردندمی یمعرف امناء هیات یمعرف بانفر 

 بالمانع است.  و انتخاب مجدد آنانسال  برای مدت یک گرددمی

 خواهد بود. امنا هیات: احراز تشخیص شرایط الزم اساسنامه در مورد اعضاء هئیت مدیره با تبصره شش

خانه را  یمسئولیت امور مال رکلیو دب رهیمد هیات سرئی و دارخزانه ره،یمد هیاتدر صورت انقضاء دوره : هفتتبصره 

 .انتخابات مجدد کماکان برعهده خواهند داشت تیتا قطع

 مدیره در نوبت مکرر بالمانع است. هیاتانتخاب مجدد  تبصره هشت: 

 مدیره: هیات: وظایف و اختیارات 19ماده 

 .اجرای مصوبات مجمع عمومی 

  دریافت وام برای امورات مالی خانهافتتاح یا بستن حسابهای بانکی و. 

 و فروش و رهن یا اجاره اموال منقول و یا غیر منقول خرید. 

 حل اختالفات و یا استخدام و انتخاب وکیل قانونی قضائی حضور در مراجع. 

 جمعی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.انعقاد قراردادهای دسته 

 .تعیین حق عضویت ساالنه 

 و تهیه ارائه گزارش سالیانه به مجمع دعوت مجامع عمومی. 

 .ارائه خدمات و تسهیالت به اعضا 

 های داخلینامهتدوین آئین. 

 تخصصی هایتشکیل کمیسیون. 

 مدیره. هیاتهای دیگر خارج از یا سمت تعیین معاونت و 

شود از بین اعضا میای که حداکثر دو هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل مدیره در اولین جلسه هیات: 20ماده 

انتخاب و ضمن  کلدار و یک منشی و یک دبیرخزانه یک نفر ،رئیس وابن نفر دو مدیره، با اخذ رای یک نفر رئیس، هیات

صالح شدگان را جهت اطالع اعضاء و همچنین انجام تشریفات قانونی به مراجع ذیای اسامی انتخابتنظیم صورت جلسه

 مدیره نیز انتخاب شود. هیاتتواند خارج از می ضمنا دبیرکل نماید.تسلیم می

أی حاضرین ر 6ه و تصمیمات با رای موافق حداقل مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافت هیات: جلسات 21ماده 

 معتبر خواهد بود.

 هیات: غیبت در سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه ، موجب استعفاء از سمت عضویت در نه تبصره

 مدیره خواهد بود و عضو و یا اعضاء مستعفی خواهند بود.

مدیره مکلف است حداکثر دو ماه پس از دریافت گواهی ثبت خانه و طی نمودن دیگر مراحل قانونی در  هیات: 22ماده 

 .دنمای صالح، حساب بانکی به نام خانه افتتاحمراجع ذی
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با امضای رئیس هیت امنا، به همراه یک اسالمی و تعهدآور و قراردادها و عقود  امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار :23ماده 

 باشدمعتبر میه به همراه مهر برجسته مدیر هیاتمدیره یا دبیرکل  هیات مدیره یا خزانه دار هیاترئیس  نفر از سه نفر

به همراه مهر خانه معتبر خواهد  کلدبیر یا مدیره و هیاتبا امضاء رئیس  : کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادیهدتبصره 

 بود.

البدل با تقدم آراء و اعضای علی ،مدیره هیاتفوت و یا فقدان صالحیت هر یک از اعضای ، : در صورت استعفاء24ماده 

مدیره سمت  هیاتید مذکور خواهند شد و در صورت صالحد العاده جایگزین عضویا فوقتأیید مجمع عمومی عادی 

 گردد.مدیره مجدداً با اخذ رای تعیین می هیاتاعضاء 

مدیره به دالیل فوق تغییر یافته یا تعویض گردند انتخابات کلیه  هیاتاعضای اصلی  سوم : چنانچه تعداد دویازدهتبصره 

 مدیره مجدداً برگزار خواهد شد. هیاتاعضای 

 واجد شرایط مجمع عمومی را اعضاءمدیره،  هیاتمدیره مکلف است سه ماه قبل از پایان دوره اعتبار  هیات: 25ماده 

 .دنمای دعوت

 مدیره: هیات: وظایف و اختیارات رئیس 26ماده 

  مدیره و تعیین زمان و دعوت به ایشان هیاتاداره جلسات 

 دبیرکل و دارخزانهامنا و  هیاترئیس ی خانه مشترکاً با مسئول امور مال 

 مدیره به دبیر و سایر مسئوالن  هیاتابالغ تصمیمات مجمع عمومی و و  مراقبت در حسن انجام جریان امور خانه

 .خانه

 :کل: وظایف دبیر 27ماده 

 باشدتشکیالت اداری و اجرائی می دار بوده و مسئولریاست امور دبیرخانه را عهده 

  هیات مدیرهاستخدام و یا عزل و نصب کارکنان اداری و متخصصین با تائید 

 وخزانه دارمدیره  هیاترئیس  امنا و هیاترئیس خانه مشترکاً با  یمسئول امور مال. 

 مدیره: هیات دار: وظایف خزانه28ماده 

  دبیرکل مدیره و هیاترئیس  امنا و هیاتمسئول امور مالی خانه مشترکاً با رئیس 

  به حسابهای بانکی و وصول مطالباتتنظیم دفاتر و اسناد مالی و رسیدگی 

 محل خانه در دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرس، کلیه دفاتر و اسناد مالی را برای رسیدگی در خزانه

 اختیار آنان قرار دهد

 .تهیه و ارائه گزارش مالی به بازرس 

مسئولیت امور مالی خانه دبیرکل و  مدیره هیاتدار و رئیس مدیره، خزانه هیات: در صورت انقضاء دوره دوازده تبصره 

 کماکان برعهده خواهند داشت. ارا تا قطعیت انتخابات مجدد

 : وظایف و اختیار بازرس : 29ماده 

 رسیدگی به دفاتر و اوراق و اسناد مالی 

 رسیدگی به شکایات اعضاء 

  مجمع عمومی امنا و هیاتتهیه و ارائه گزارش عملکرد به 

 مدیره: هیات: شرایط انتخاب اعضاء  30ماده 
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 نداشتن محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد 

 مشهور به حسن امانتداری 

 تدین به یکی از ادیان رسمی کشور 

  یک نفر می تواند انتخاب از هر استان  "صرفا کهمتبوع عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت جوانان استان

گردد و در غیر اینصورت بنا به تشخیص هیئت امناء می باشد که طی آئین نامه داخلی نحوۀ کاندیدا و اخذ رأی ابالغ 

 میگردد.

  ای مشاورهدمات فنی مهندسی، شرکتهای ، صنعتی، معدنی، خمدیره یا مدیر ارشد یا میانی واحدهای تولیدی هیاتعضو

 با معرفی واحد مربوطه  و معدنیو پیمانکاری صنعتی 

  داشتن یکی از شرایط عضویت 

 موزش عالی با یا موسسات آ هاهای فنی، مدیریتی، مهندسی، علوم پایه از یکی از دانشگاهالتحصیل یکی از رشتهفارغ

 حداقل مدرک کاردانی

  مهندسی با ارائه مستندات صنعتی، خدمات فنیحداقل سه سال سابقه کار مدیریتی در واحدهای 

  برای آقایان یا معافیت دائم از خدمتنظام وظیفه ارائه کارت پایان خدمت 

 پرداخت حق عضویت ساالنه 

  خانه  امنا هیاتتائید 

  سال 40سال و حداکثر سن  20حداقل داشتن سن 

 فصل سوم: شرایط عضویت و منابع مالی

موازین  معدنی خدمات فنی مهندسی با رعایت قوانین و واحدهای صنعتی و: اعضای رسمی حقوقی که شامل کلیه 31ماده 

 توانند به عضویت خانه درآیند.میجاری جمهوری اسالمی ایران 

 دارای یک حق رای می باشد.  عضوهر : زدهسیتبصره 

: اعضای رسمی حقیقی: شامل کلیه مدیران شاغل در واحدهای تولیدی بخش خصوصی و تعاونی در حوزه مرتبط 32ماده 

 آیند.توانند به عضویت خانه درخانه میبا فعالیت 

 راالتحصیالن دانشگاهی دانشجویان و فارغ بازرگانی و معدن و شامل کلیه فعاالن بخش صنعت :اعضای افتخاری :33ماده 

 به عضویت افتخاری خانه درآیند.  توانندمی

 شود.های داخلی تعیین مینامه: سایر شرایط اختصاصی اعضاء رسمی و افتخاری حسب آییندهچهارتبصره 

 : شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضا:34ماده 

 آرای صادره از دادگاه قضائی درباره محرومیت از حقوق اجتماعی عضو 

 مدیره. هیاتعضا توسط تشخیص عدم صالحیت ا 

 منابع مالی خانه عبارتست از: :35ماده 

 های مالی داوطلبانه اعضاء در حد توانایی و اختیارات آنان و دیگر هدایا کمک 

 حق عضویت ساالنه اعضاء 

  ات و سازمانها و شرکتهابابت ارائه خدمات به اعضا و سایر موسسها دریافتیسایر 

 .تسهیالت پولی و مالی بانکی 
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 کلیه اعضاء خانه موظفند هر ساله حق عضویت خود را به موجب فیش بانکی به حساب خانه واریز نمایند. :36ماده 

 تواند منابع مالی خانه را خارج از حدود مقررات در این اساسنامه مصرف نماید.مدیره خانه نمی هیات: دهپانزتبصره 

 فصل چهارم: انحالل و مقررات مربوط به آن

 انحالل و مقررات مربوط به آن: 37ماده 

  مجمع عمومیبراساس تصمیمات متخذه توسط 

 براساس رأی صادره از طرف مراجع قانونی ذیصالح 

  مدیره و عدم تجدید انتخابات هیاتاز پایان مدت اعتبار  ماههشت در صورت گذشت 

  قانون تجارت خواهد بود. 114انحالل خانه مطابق ماده 

باشد که کامالً پرداخت شده است و این اساسنامه در ریال می مبلغ هفت میلیون وهشتصد هزارمیزان سرمایه  :38ماده 

است مطابق با موازین ماده و پانزده تبصره الحاقی تنظیم گردید. و در مواردی که در آن اشاره نشده  هشتسی و 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

 

 


