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فصل اول1

2

ماده 1)
در اجراي ماده (12) قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان 
نرم افزارهاي رايانه اي و به منظور حمايت عملي از حقوق ياد 

شده در آن، نظم بخشي و ساماندهي فعاليت هاي تجاري 
رايانه اي مجاز، نظام صنفي رايانه اي توسط اعضاي صنف ياد 

شده به وجود مي آيد

ماده 1) در اجراي ماده ( 12) قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان 

نرم افزارهاي رايانه اي و به استناد تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي كشور و 

اصالحيه هاي آن به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون، 

نظم بخشي و ساماندهي فعاليت¬هاي تجاري مجاز فناوري اطالعات و 

ارتباطات ( فاوا)  ،سازمان نظانم مهندسي ارتباطات و فناوري اطالعات 

استان (  نمافا  استان)  توسط اعضاي صنف ياد شده به وجود خواهد آمد. 

مجازات¬هاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازات¬هاي جرايم 

ياد شده در اليحه قانوني امور صنفي خواهد بود.»

ماده 1) در اجراي ماده ( 12) قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي و 

به استناد تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي كشور و اصالحيه هاي آن به منظور حمايت عملي 

از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم بخشي و ساماندهي فعاليت¬هاي تجاري مجاز فناوري 

اطالعات و ارتباطات ( فاوا)  ،سازمان نظانم صنفي رايانه اي استان تهران ( نصر تهران)  توسط 

اعضاي صنف ياد شده به وجود خواهد آمد. مجازات¬هاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، 

برابر مجازات¬هاي جرايم ياد شده در اليحه قانوني امور صنفي خواهد بود.»
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تبصره1 ماده 1: به استناد تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي كشور و 

اصالحيه هاي آن ، اين قانون ( قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار) ، 

قانوني خاص محسوب شده و لذا  از شمول قانوني نظام صنفي كشور 

مستثني است.

تبصره 2 ماده 1 :  فناوري اطالعات و ارتباطات ( فاوا)   شامل و نه محدود به 

كليه فعاليت هاي نرم افزاري، توليد محتوي، سخت افزاري، شبكه،اينترنت، 

مهندسي فناوري اطالعات و ارتباطات،هوشمند سازي صنايع، اقتصاد 

ديجيتال،كسب و كارهاي نوين مبتني بر پلتفرم،شركت هاي نوپاي فضاي 

مجازي، مهندسي فضاي مجازي، رمز ارزها، فناوري هاي هوش مصنوعي و 

علم داده، اينترنت اشيا مي باشد.

تبصره 1 ماده 1 :  فناوري اطالعات و ارتباطات ( فاوا)   شامل و نه محدود به كليه فعاليت هاي 

مشاوره، نظارت، طراحي، توليد، نصب وراه اندازي، توسعه و پشتيباني،آموزش و پژوهش در 

هر يك از حوزه هاي سخت افزار، ارتباطات ، نرم افزار، خدمات فاوا  اعم از سيستم هاي 

نرم افزاري ، توليد محتوي، شبكه،اينترنت، مهندسي فاوا ،مديريت خدمات فاوا،مديريت 

دانش، امنيت فاوا، هوشمند سازي صنايع،كسب و كارهاي نوين مبتني بر پلتفرم، شركت 

هاي نوپاي فضاي مجازي، مهندسي فضاي مجازي، رمز ارزها، فناوري هاي هوش مصنوعي و 

علم داده، اينترنت اشيا، اقتصاد ديجيتال، اقتصاد اشتراكي، اقتصاد پلتفرمي ، اقتصاد گيگي 

مي باشد. حوزه هاي دامنه فعاليت فاوا مي تواند بر اساس رشد فناوري و بنا به نياز با تاييد 

شوراي مركزي نظام صنفي كشور بروز رساني گردد.
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ماده 2)نام نظام «نظام صنفي رايانه اي استان تهران» مي باشد 

كه از اين پس «نظام صنفي» ناميده مي شود.

ماده 2) نام سازمان «نظام مهندسي  ارتباطات و  فناوري اطالعات استان 

تهران» مي باشد كه از اين پس «نمافا تهران» ناميده مي شود.

5
تبصره 1: هيچ گونه فعاليت سياسي تحت نام «نظام صنفي» 

مجاز نيست.

تبصره 1 ماده 2: هيچ گونه فعاليت سياسي تحت نام «نمافا تهران» مجاز 

نيست.

6

ماده 3)مركز اصلي و حوزه فعاليت نظام صنفي رايانه اي استان 
تهران:نشاني: تهران، خيابان سهروردي شمالي، خيابان 
خرمشهر، خيابان شهيد عربعلي، كوچه نهم، شماره 13

حوزه فعاليت تهران است.

ماده 3) مركز اصلي و حوزه فعاليت  نمافا تهران:نشاني: تهران، خيابان 

سهروردي شمالي، خيابان خرمشهر، خيابان شهيد عربعلي، كوچه نهم، 

شماره 13

حوزه فعاليت استان تهران است.

ماده 3) مركز اصلي و حوزه فعاليت  نمافا تهران:نشاني: تهران، خيابان سهروردي شمالي، 

خيابان خرمشهر، خيابان شهيد عربعلي، كوچه نهم، شماره 13

حوزه فعاليت استان تهران است.

4

7

تبصره 1: هر زمان كه ايجاب نمايد، هيات مديره مي تواند 

اقامتگاه قانوني نظام صنفي را تعيين و مراتب را در 

روزنامه كثيراالنتشار منتشر نمايد.

تبصره 1ماده 3 : هر زمان كه ايجاب نمايد، هيات مديره مي تواند اقامتگاه 

قانوني نمافا تهران را تعيين و مراتب را در روزنامه كثيراالنتشار منتشر 

نمايد.
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تبصره 2: هيات مديره مي تواند در صورت صالحديد و با 

تأييد شوراي مركزي نظام صنفي، در هر يك از شهرهاي 

استان دفتر نمايندگي داير نمايد.

تبصره 2 ماده 3: هيات مديره مي تواند در هر يك از شهرهاي استان دفتر 

نمايندگي داير نمايد. دفتر نمايندگي مي تواند در حدود اختيارات تفويض 

شده از طرف هيئت مديره نمافا استان اقدام نمايد.

تبصره 2 ماده 3: هيات مديره مي تواند در هر يك از شهرهاي استان دفتر نمايندگي داير 

نمايد. دفتر نمايندگي مي تواند در حدود اختيارات تفويض شده از طرف هيئت مديره نظام 

صنفي اقدام نمايد.

4
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تبصره 3: در صورتي كه در هر يك از استان هاي همجوار 

نظام صنفي تشكيل نشده باشد، با تأييد شوراي مركزي 

سازمان نظام صنفي، نزديك ترين نظام صنفي مي تواند 

امور مربوط به استان هاي همجوار را سرپرستي و اداره 

نمايد.

حذف بند
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ماده 4)
عضويت در اين نظام صنفي براي كليه فعالين صنف الزامي است 

و كساني كه بدون اخذ مجوز فعاليت از اين نظام صنفي به 
فعاليت بپردازند، مشمول مجازات هاي مربوط به تخلفات صنفي 
مذكور در قانون امور صنفي مصوب اسفندماه 1382خواهند بود.

شاخه هاي نظام صنفي عبارتند از:
الف- شركتها:

ب- فروشگاه ها:
ج- شاخه مشاوران:

ماده 4) 

عضويت در سازمان نمافا تهران  براي كليه فعاالن حوزه فناوري اطالعات و 

ارتبطات الزامي است و كساني كه بدون اخذ مجوز فعاليت از اين نظام 

صنفي به فعاليت بپردازند، مشمول مجازات هاي مربوط به تخلفات صنفي 

مذكور در قانون امور صنفي  و اصالحيه هاي آن خواهند بود.

شاخه هاي نظام صنفي عبارتند از:

الف- شركتها:

ب- فروشگاه ها:

ج- شاخه مشاوران:

د - اشخاص حقيقي:

ماده 4) 

عضويت در نظام صنفي  براي كليه فعاالن حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات الزامي است و 

كساني كه بدون اخذ مجوز فعاليت از اين نظام صنفي به فعاليت بپردازند، مشمول 

مجازات هاي مربوط به تخلفات صنفي مذكور در قانون امور صنفي  و اصالحيه هاي آن 

خواهند بود.

شاخه هاي نظام صنفي عبارتند از:

الف- شركتها:

ب- فروشگاه ها:

ج- شاخه مشاوران:

د - اشخاص حقيقي:
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تبصره 1 ماده 4: اتحاديه ها، انجمن ها، سنديكاها و تشكل ها متشكل از 

شاخه هاي نظام صنفي مي توانند در چارچوب قانون و مصوبات هيئت 

مديره نمافا استان فعاليت نمايند. در اين حالت نحوه مشاركت آنها در 

اموراجرايي، مديريتي و نظارتي  به موجب آيين نامه اجرايي مصوب هيئت 

مديره نمافا استان كه به تاييد مجمع عمومي نمافا تهران مي رسد تعيين 

خواهد شد.

تبصره 1 ماده 4: اتحاديه ها، انجمن ها، سنديكاها و تشكل هاي استاني  متشكل از شاخه 

هاي نظام صنفي مي توانند در چارچوب قانون و مصوبات هيئت مديره  فعاليت نمايند. در 

اين حالت نحوه مشاركت آنها در اموراجرايي، مديريتي و نظارتي  به موجب آيين نامه 

اجرايي مصوب هيئت مديره كه به تاييد مجمع عمومي مي رسد تعيين خواهد شد.
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تبصر 2 ماده 4: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون خدمات مديريت 

كشوري از شمول اين بند مستثني هستند.

تبصر 2 ماده 4: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون خدمات مديريت كشوري از 

شمول اين بند مستثني هستند.
8

13

ماده 5) در هر مورد كه در اين اساسنامه اصطالحات 

مندرج در اين ماده به كار برده شود، معاني و مفاهيم زير 

را خواهد داشت:
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1-5- «نظام صنفي رايانه اي»: مجموعه قواعد و مقرراتي 

است كه در جهت ساماندهي، ايجاد تشكيالت، تعيين 

وظايف و نظم بخشي به فعاليت تجاري رايانه اي مجاز و 

حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار وضع و تحت 

نظارت شوراي عالي انفورماتيك كشور تنظيم و تنسيق 

مي گردد و از اين پس نظام صنفي رايانه اي خوانده 

مي شود.

5-1- «نظام مهندسي ارتبطات و فناوري اطالعات»: مجموعه قواعد و 

مقرراتي است كه در جهت ساماندهي، ايجاد تشكيالت، تعيين وظايف و 

نظم بخشي به فعاليت هاي تجاري حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات مجاز  

تحت قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار وضع و تنظيم و 

تنسيق مي گردد و از اين پس نمافا يا سازمان خوانده مي شود.

5-1- «نظام صنفي رايانه اي»: مجموعه قواعد و مقرراتي است كه در جهت ساماندهي، 

ايجاد تشكيالت، تعيين وظايف و نظم بخشي به فعاليت هاي تجاري حوزه فناوري اطالعات 

و ارتباطات مجاز  تحت قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار وضع و تنظيم و 

تنسيق مي گردد و از اين پس  «نظام صنفي» خوانده مي شود.

10
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2-5- «فرد صنفي»: شخص حقيقي يا حقوقي است كه 

فعاليت خود را در زمينه امور تحقيقاتي، طراحي، توليدي، 

خدماتي، تجاري رايانه اي ( اعم از سخت افزار، نرم افزار و 

شبكه هاي اطالع رساني)  قرار مي دهد.

9حذف شدحذف شد
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3-5- «واحد صنفي»: هر واحد اقتصادي كه توسط فرد 

صنفي رايانه اي با اخذ پروانه كسب يا مجوز الزم براي 

فعاليت موضوع بند ( 2)  ماده 32 آيين نامه اجرايي قانون 

حمايت از پديدآورندگان نرم افزار دائر مي گردد، واحد 

صنفي ناميده مي شود.

9حذف شدحذف شد
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4-5- «عضو صنف»: دانش آموختگان رشته هاي رايانه، 

مهندسي برق، رياضي و رشته هاي مرتبط كه حداقل دو 

سال از زمان فارغ التحصيلي آنان در رشته هاي مزبور 

گذشته و يا در آزموني كه به همين منظور از سوي 

سازمان نظام برگزار مي گردد موفقيت الزم را احراز 

نمايند، به عنوان شخص حقيقي به عضويت سازمان نظام 

درمي آيد.

9حذف شدحذف شد
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2-5-           سازمان نظام صنفي رايانه ي استان در تمام آيين¬نامه ها و 

اساس نامه «نمافا تهران» يا «سازمان»  ناميده مي شود.

19

3-5-           عضو، شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت تجاري خود را 

در زمينه امور تحقيقاتي، طراحي، توليدي، خدماتي و يا بازرگاني ارائه 

خدمات و محصوالت فناوري اطالعات و ارتباطات ( فاوا)  بنا نهاده است.

2-5-           عضو، شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت تجاري خود را در حوزه فاوا 

مطابق با تبصره 1 ماده 1 اساسنامه بنا نهاده است.
9

20

4-5-           مجوز فعاليت ، مجوزارائه خدمات يا محصوالت حوزه فناوري 

اطالعات و ارتباطات  در هر يك از شاخه هاي سازمان است كه به اعضا 

حقيقي يا حقوقي مطابق با آيين نامه هاي اجرايي تاييد شده هيئت مديره 

در مجمع عمومي نمافا تهران،  ارائه مي شود.

3-5-           گواهي عضويت، گواهي كننده ارائه خدمات يا محصوالت حوزه فناوري 

اطالعات و ارتباطات  در هر يك از شاخه هاي سازمان است كه به اعضا حقيقي يا حقوقي 

مطابق با آيين نامه هاي اجرايي تاييد شده هيئت مديره در مجمع عمومي،  ارائه مي شود.
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5-5- «هيات عمومي»: مجمعي است كه به منظور 

هماهنگي در امور نظام  صنفي استان ها از كليه اعضاي 

هيات مديره نظام صنفي رايانه اي استان هاي كشور 

تشكيل مي شود.

حدف بند
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6-5- «شوراي مركزي»: شورايي است كه با رأي 

نمايندگان هيات عمومي صنف تشكيل و مسئول اداره 

امور كالن نظام صنفي رايانه اي كشور مي باشد.

حدف بند
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7-5- «رئيس سازمان»: باالترين مقام اجرايي و اداري 

سازمان بوده و با حكم رئيس جمهور به اين سمت 

منصوب و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي 

را به عهده دارد.

5-5- «رئيس سازمان»: منظور رييس  هيئت مديره نمافا تهران است.

24

8-5- «نماينده»: شخصي است حقيقي از سهامداران و يا 

اعضاي هيات مديره كه توسط «عضو حقوقي» به عنوان 

«نماينده» به « سازمان » معرفي شده باشد.

9حذف بند وانتقال به فصل انتخاباتحذف بند وانتقال به فصل انتخابات

  فصل دوم ـ اران25
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ماده 6) اركان « نظام صنفي » عبارتست از
1- مجمع عمومي، 2- هيات مديره، 3- بازرس 4- شوراي انتظامي

ماده 6)  اركان « نظام صنفي » عبارتست از

1- مجمع عمومي، 2- هيات مديره، 3- بازرس 4- شوراي انتظامي 5- مركز 

داوري 6- مركز پژوهش ها
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ماده 7) مجمع عمومي:
مجمع عمومي نظام صنفي هر استان از اعضا و يا نمايندگانآنان 

كه داراي حق رأي مي باشند، تشكيل مي گردد. حضور 
نمايندگان رسمي سازمان هاي دولتي و نهادهاي ملي در جلسات 

مجمع عمومي بالمانع است ولي حق رأي نخواهند داشت.

ماده 7)  مجمع عمومي:مجمع عمومي نمافا تهران  از اعضا  يا نمايندگان 

قانوني آنان تشكيل مي گردد. حضور نمايندگان رسمي سازمان هاي دولتي 

و نهادهاي ملي بدون حق راي در جلسات مجمع عمومي بالمانع است.

ماده 7)  مجمع عمومي:مجمع عمومي نظام صنفي  از اعضا  يا نمايندگان قانوني آنان 

تشكيل مي گردد. حضور نمايندگان رسمي سازمان هاي دولتي و نهادهاي ملي بدون حق 

راي در جلسات مجمع عمومي بالمانع است.

26
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تبصره 1: دارندگان حق رأي در مجامع عبارتند از: 

نمايندگان اعضاي حقوقي، اعضاي حقيقي داراي پروانه 

كسب و اعضاي حقيقي كه داراي رتبه مشاوره باشند.

تبصره1: دارندگان حق رأي در مجامع عبارتند از: نمايندگان قانوني اعضاي 

داراي مجوز فعاليت معتبر از نمافا تهران هستند.

تبصره1: دارندگان حق رأي در مجامع عبارتند از: نمايندگان قانوني اعضاي داراي گواهي 

عضويت معتبر از« نظام صنفي » هستند.
26
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 تبصره 2: تعداد حق رأي اعضاي حقوقي مطابق 
دستورالعملي خواهد بود كه از سوي شوراي مركزي 

تهيه و به تصويب هيات عمومي سازمان نظام صنفي 

رايانه اي خواهد رسيد.

تبصره 2:  نحوه معرفي نمايندگان قانوني اعضا و تعداد حق رأي آنها مطابق 

دستورالعملي خواهد بود كه از سوي هيئت مديره تعيين  و حداكثر طي 

مدت 6 ماه به تاييد مجمع عمومي (  عادي يا فوق العاده )  مي رسد.

 تبصره 2:  نحوه معرفي نمايندگان قانوني اعضا و تعداد حق رأي آنها مطابق 
دستورالعملي خواهد بود كه از سوي شوراي مركزي تهيه و به تصويب هيات عمومي 

سازمان نظام صنفي رايانه اي خواهد رسيد.

12
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تبصره 3: كليه اعضاي حقيقي كه عضو صنف شناخته و 

داراي كارت عضويت مي باشند، مي توانند منحصراً در 

رأي گيري مربوط به انتخاب مشاوران در هيات مديره 

شركت نمايند.

12حذف و انتقال به آيين نامهحذف و انتقال به آيين نامه

31

ماده 8: مجمع عمومي بر دو نوع است: مجمع عمومي 

عادي و مجمع عمومي فوق العاده.

مجمع عمومي عادي مي تواند بر حسب ضرورت به طور 
فوق العاده نيز تشكيل گردد.

32

8-1-مجمع عمومي عادي در پاييز هر سال و مجمع 

عمومي عادي به طور فوق العاده و مجمع عمومي 

فوق العاده در مواقع لزوم تشكيل مي شوند. مجمع انتخاب 

كننده هيات مديره و بازرس « نظام صنفي » بايد حداقل 

دو ماه قبل از پايان مدت تصدي آنان تشكيل شود.

8-1-مجمع عمومي عادي در پاييز هر سال و مجمع عمومي عادي به طور 

فوق العاده و مجمع عمومي فوق العاده در مواقع لزوم تشكيل مي شوند. 

مجمع انتخاب كننده هيات مديره و بازرس «نمافا تهران» بايد حداقل دو 

ماه قبل از پايان مدت تصدي آنان تشكيل شود.

33

8-2- دعوت نامه حضور در مجامع عمومي و دستورجلسه 

بايد حداقل پانزده و حداكثر چهل روز قبل از تشكيل 

جلسه از طرف هيات مديره يا بازرس در روزنامه 

كثيراالنتشار منتشر گردد.

34
3-7- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي هر استان به 

شرح زير است:
3-7- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي  به شرح زير است:

7-3-1- انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس35

36
2-3-7- تصويب خط مشي ها، سياست ها و برنامه ها و 

آيين نامه هاي اجرايي سازمان نظام

7-3-3- بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيات مديره37

38
4-3-7- تعيين ميزان وروديه، حق عضويت و ساير منابع 

درآمدي

7-3-5- عزل هيات مديره و بازرس39

40

7-3-6- بررسي و تصويب ترازنامه، صورتحساب درآمد 

و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي سازمان 

نظام

41
7-3-7- استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيات مديره 

درخصوص فعاليت هاي سازمان نظام

42

7-3-8- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور كه 

طبق قوانين، آيين نامه هاي مربوط در صالحيت مجمع 

عمومي است.
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 4-7- حد نصاب براي رسميت جلسه مجمع عمومي 
عادي، حضور حداقل نصف به عالوه يك تعداد اعضاي 

داراي حق رأي «نظام صنفي» مي باشد. هرگاه در 

نخستين دعوت، حدنصاب مذكور حاصل نشد، مجمع 

عمومي عادي ظرف حداكثر پانزده روز بعد با درج آگهي 

در روزنامه كثيراالنتشار و ارسال دعوت  نامه براي كليه 

اعضاء براي بار دوم تشكيل خواهد شد و جلسه مجمع 

عمومي نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاي داراي 

حق رأي تشكيل مي شود. تصميم گيري در مجامع 

عمومي عادي با اكثريت نسبي آراي حاضرين معتبر 

مي باشد.

44

تبصره 1: در صورت استنكاف هيات مديره از دعوت مجمع 

عمومي، بازرس مي تواند رأساً نسبت به دعوت مجمع 

عمومي اقدام نمايد.

45

 تبصره 2: در دوره فترت، دبير موظف به تشكيل 

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده با هماهنگي 

شوراي مركزي صنف خواهد بود.

 در دوره فترت، دبير موظف به تشكيل مجمع عمومي عادي به طور 

فوق العاده خواهد بود
5حذف بند
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5-7- مجمع عمومي فوق العاده بنا به دعوت هيات مديره 

«نظام صنفي» و يا بازرس و يا به تقاضاي كتبي حداقل 

يك سوم از اعضاء تشكيل مي شود و اختيارات آن به 

شرح زير است:

8-5- مجمع عمومي فوق العاده بنا به دعوت هيات مديره «نمافا تهران» و يا 

بازرس و يا به تقاضاي كتبي يا الكترونيكي حداقل يك سوم از اعضاء داراي 

حق راي تشكيل مي شود و اختيارات آن به شرح زير است:

8-5- مجمع عمومي فوق العاده بنا به دعوت هيات مديره «نظام صنفي» و يا بازرس و يا به 

تقاضاي رسمي (  اعم از كتبي يا الكترونيكي)  حداقل يك سوم از اعضاء داراي گواهي 

عضويت معتبر تشكيل مي شود و اختيارات آن به شرح زير است:

13

1-5-7- تغيير و اصالح مفاد اساسنامه نمافا تهران1-5-7- تغيير و اصالح مفاد اساسنامه نظام صنفي47

48

2-5-8- تصويب انحالل نظام صنفي؛ مصوبات مجمع 

عمومي فوق العاده پس از تصويب هيات عمومي صنف 

الزم االجراست.

2-5-8- تصويب انحالل نمافا تهران

49

6-8- حد نصاب براي رسميت جلسه مجمع عمومي 

فوق العاده، حضور نصف به عالوه يك تعداد  اعضاي داراي 

حق رأي « نظام صنفي» مي باشد. هرگاه در نخستين 

دعوت، حدنصاب مذكور حاصل نشد، مجمع عمومي 

فوق العاده ظرف حداكثر پانزده روز با درج آگهي در 

روزنامه كثيراالنتشار براي بار دوم تشكيل خواهد شد. 

جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم با حضور هر 

تعداد از اعضاي داراي حق رأي رسميت خواهد يافت. 

هرگونه تصميمي با رأي موافق دو سوم اعضاي داراي حق 

رأي حاضر در جلسه معتبر است.

6-8- حد نصاب براي رسميت جلسه مجمع عمومي فوق العاده، حضور 

نصف به عالوه يك تعداد  اعضاي داراي حق رأي « نمافا تهران» مي باشد. 

هرگاه در نخستين دعوت، حدنصاب مذكور حاصل نشد، مجمع عمومي 

فوق العاده ظرف حداكثر پانزده روز با درج آگهي در روزنامه كثيراالنتشار 

براي بار دوم تشكيل خواهد شد. جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم 

با حضور هر تعداد از اعضاي داراي حق رأي رسميت خواهد يافت. هرگونه 

تصميمي با رأي موافق دو سوم اعضاي داراي حق رأي حاضر در جلسه 

معتبر است.

8-7- ترتيب تشكيل و اداره جلسات مجمع عمومي:50

51

8-7-1- مجامع عمومي توسط هيات رئيسه اي مركب از 

يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شود. رياست 

مجمع عمومي با رئيس هيات مديره خواهد بود، مگر در 

مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها در 

دستورجلسه باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين 

اعضاي حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب مي شود.
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تبصره 1 : نحوه برگزاري مجمع مي تواند حضوري، آنالين و يا تركيبي 

باشد. هيئت مديره موظف است آيين نامه هاي اجرايي نحوه برگزاري 

مجامع آنالين و نحوه احراز هويت اعضا، نحوه اداره جلسات آنالين، نحوه  

تاييد و راي گيري مصوبات، شمارش آرا به تفكيك موافق، مخالف و ممتنع 

و همچنين اطالع رساني هاي به موقع و كافي به همراه اطمينان از امكان 

حضور حداكثري اعضا را حداكثر طي مدت ششماه تهيه و به تاييد مجمع 

فوق العاده سازمان برساند.

تبصره 1 : نحوه برگزاري مجمع مي تواند حضوري، مجازي و يا تركيبي باشد. هيئت مديره 

موظف است آيين نامه  اجرايي نحوه برگزاري مجامع مجازي و نحوه احراز هويت اعضا، 

نحوه اداره جلسات مجازي، نحوه  تاييد و راي گيري مصوبات، شمارش آرا به تفكيك 

موافق، مخالف و ممتنع و همچنين اطالع رساني هاي به موقع و كافي به همراه اطمينان از 

امكان حضور حداكثري اعضا را حداكثر طي مدت شش ماه تهيه و به تاييد مجمع عمومي 

برساند.

14
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2-7-8- هرگاه در مجمع عمومي شور و اخذ تصميم در 

موضوعات مطروحه در دستورجلسه خاتمه نيابد، هيات 

رئيسه مجمع با تصويب اعضا مي تواند اعالم تنفس نموده 

و تاريخ جلسه بعد را كه حداكثر از دو هفته متجاوز 

نباشد، تعيين نمايد. تمديد جلسه نياز به دعوت و انتشار 

آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب الزم جهت رسميت 

جلسه، همان نصاب قبلي مي باشد.

54

3-7-8- از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي، 

صورتجلسه اي توسط منشي تنظيم و به امضاي 

هيات رئيسه مجمع خواهد رسيد.

55

4-7-8- كليه صورت جلسات، فهرست اسامي حاضرين 

در مجمع، اعالم نتايج انتخابات، نسخه هاي اساسنامه 

مصوب و تأييد صحت انتخابات بايد به امضاي هيات 

رئيسه برسد.

56

8-7-5- مجامع عمومي، نماينده قانوني كليه اعضاء بوده 

و تصميمات آن در مورد تمام اعضاء ـ اعم از حاضرين يا 

غايبين ـ نافذ خواهد بود.

57
8-8- اخذ رأي در مجامع عمومي به صورت علني خواهد 

بود.

58

تبصره 1 : در صورت تقاضا اكثريت اعضا حاضر در جلسه راي گيري ها مي 

تواند بصورت مخفي انجام شود. در اين خصوص در صورت تقاضاي حداقل 

10 نفر از اعضا يا بازرس يا هر يك از اعضا هيئت مديره، رئيس جلسه ابتدا 

تقاضاي راي گيري مخفي را به راي مي گذارد و در صورت تصويب، راي 

گيري موضوع بصورت مخفي انجام خواهد شد.

59
9-8- در مجامع عمومي، انتخاب اعضاي هيات مديره و يا 

بازرسان به صورت مخفي با رأي كتبي انجام خواهد شد.

9-8- در مجامع عمومي، انتخاب اعضاي هيات مديره و يا بازرسان به 

صورت مخفي با رأي كتبي يا الكترونيكي انجام خواهد شد.

9-8- در مجامع عمومي، انتخاب اعضاي هيات مديره ، بازرسان، اصالح اساسنامه و يا 

انحالل به صورت مخفي با رأي كتبي يا الكترونيكي انجام خواهد شد.
14
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ماده 9) هيات مديره «نظام صنفي»:
هيات مديره مسئول اداره امور «نظام صنفي» و حفظ حقوق و 

منافع مشروع و قانوني اعضا مي باشد. نظام صنفي داراي 
هيات مديره اي خواهد بود كه از اعضاي داوطلب واجد شرايط 
شاخه هاي آن توسط اعضاي همان شاخه براي يك دوره سه 
ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنها براي يك دوره 

پيوسته ديگر بالمانع است.

ماده 9)  هيات مديره سازمان «نمافا تهران»:

هيات مديره مسئول اداره امور سازمان و حفظ حقوق و منافع مشروع و 

قانوني اعضا مي باشد. نظام صنفي داراي هيات مديره اي خواهد بود كه از 

اعضاي داوطلب واجد شرايط شاخه هاي آن توسط اعضاي همان شاخه براي 

يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنها براي يك دوره 

پيوسته ديگر بالمانع است.

61
تبصره 1: تا تعيين هيات مديره جديد، هيات مديره قبلي 

عهده دار كليه مسئوليت هاست.

تبصره1:  تا تشكيل هيات مديره جديد، هيات مديره قبلي عهده دار كليه 

مسئوليت هاست. زماني هيئت مديره جديد تشكيل مي شود كه انتخابات 

همه اعضا اصلي در تمامي شاخه هاي آن به تاييد هيئت رئيسه مجمع 

رسيده باشد.

تبصره1:  تا  تعيين كليه اعضا هيات مديره جديد، هيات مديره قبلي عهده دار كليه 

مسئوليت هاست. زماني هيئت مديره جديد تشكيل مي شود كه انتخابات همه اعضا اصلي 

در تمامي شاخه هاي آن به تاييد مجمع رسيده باشد.

16
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تبصره 2: هيئت مديره قبلي موظف است حداكثر طي مدت 60 روز نسبت 

به برگزاري انتخابات و تشكيل هيئت مديره جديد اقدام نمايد.

تبصره 2: در صورتيكه پس از 60 روز از انتخابات وضعيت هيئت مديره جديد مشخص 

نشود بازرس موظف است نسبت به برگزاري مجمع و انتخاب اعضاي هيئت مديره اقدام 

نمايد.

16
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تبصره 3:چنانچه پس از پايان مهلت مقرر در تبصره 3 اكثريت اعضا هيئت 

مديره جديد انتخاب شوند، مسئوليت به هيئت مديره جديد انتقال مي 

يابد و ترميم هيئت مديره در انتخابات ميان دوره اي صورت مي پذيرد.

تبصره 3:چنانچه پس از پايان مهلت مقرر در تبصره  2 ماده 9 اكثريت اعضا هيئت مديره 

جديد انتخاب شوند، مسئوليت به هيئت مديره جديد انتقال مي يابد و ترميم هيئت مديره 

در انتخابات  مجمع عمومي فوق العاده  صورت مي پذيرد.

16
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تبصره 2: چنانچه نمايندگي عضو هيات مديره به هر دليل 

از طرف عضو لغو گردد، عضويت وي در هيات مديره نيز 

لغو مي گردد و جايگزيني عضو خارج شده، از طريق 

اعضاي علي البدل انجام مي شود.

65

 تعداد نمايندگان هر شاخه در هيات مديره سازمان نظام استاني، به 

شرح جدول زير خواهد بود.

ماده 10 - تعداد نمايندگان هر شاخه در هيات مديره سازمان نمافا تهران، بر 

اساس تعداد اعضا آن شاخه در بازه هاي مشخص شده  به شرح جدول زير 

خواهد بود.

 تعداد نمايندگان هر شاخه در هيات مديره نظام صنفي، به شرح جدول زير خواهد بود.
26

جدول سهميه اعضاجدول سهميه اعضا66

67

هيات  مديره هر دوره موظف است كه سه ماه قبل از پايان فعاليت 
خود، نسبت به انتشار اسامي اعضاء اقدام و براساس آن طبق جدول 
فوق، سهميه هر يك از شاخه ها را براي انتخابات دوره بعد مشخص 

نمايد

هيات  مديره هر دوره موظف است كه سه ماه قبل از برگزاري انتخاب، نسبت به 

انتشار اسامي اعضاء اقدام و براساس آن طبق جدول فوق، سهميه هر يك از 

شاخه ها را براي انتخابات دوره بعد مشخص نمايد.

هيات  مديره هر دوره موظف است كه سه ماه قبل از برگزاري انتخابات، نسبت به انتشار اسامي 

اعضاء اقدام و براساس آن طبق جدول فوق، سهميه هر يك از شاخه ها را براي انتخابات دوره بعد 

مشخص نمايد.

26
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تبصره: افزايش يا كاهش اعضاء پس از انتشار فهرست 

اعضاي پايان دوره هيات مديره تأثيري در ميزان سهميه 

شاخه ها نخواهد داشت.

26ماده 10)  شرايط داوطلبي عضويت در هيات مديره نظام صنفي:ماده 10)  شرايط داوطلبي عضويت در هيات مديره نظام صنفي:ماده 10) شرايط اعضاي هيات مديره:69

10-1- تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران70

71
10-2- پايبندي به اسالم و يا يكي از اقليت هاي ديني 

شناخته شده در قانون اساسي

3-10- عدم اعتياد به مواد مخدر72

73

4-10- داشتن حسن شهرت اجتماعي، شغلي، عملي، 

حرفه اي و عدم اشتهار به فساد اخالقي، به تأييد 5 درصد 

واجدان حق رأي در نظام صنفي است كه اين تعداد كمتر 

از 2 نفر نمي باشد.

4-10- داشتن حسن شهرت اجتماعي، شغلي، عملي، حرفه اي و عدم 

اشتهار به فساد اخالقي، به تأييد حداقل يكي از كميسيون هاي نظام 

صنفي است.

5-10- نداشتن پيشينه كيفري مؤثر74

75
10-6- داشتن كارت پايان خدمت سربازي يا معافيت يا كفالت براي آقايان 

يا معافيت تحصيلي كارشناسي به باال

76

7-10- در شاخه فروشگاه ها، نام داوطلب بايد به عنوان صاحب در مجوز 

ارايه شده ثبت شده باشد و داراي مجوز معتبر از نظام صنفي رايانه اي 

استان تهران باشد.همچنين داوطلب نبايد عضو هيئت مديره يا مديرعامل 

هيچ يك از  شركت هاي عضو سازمان باشد.

77

8-10- در شاخه مشاوران، داوطلب بايد داراي پروانه احراز صالحيت 

مشاوره معتبر از نظام صنفي رايانه اي استان تهران باشد. همچنين 

داوطلب نبايد عضو هيئت مديره يا مديرعامل هيچ يك از  شركت هاي 

عضو سازمان باشد.

78
9-10- اعضا علي البدل از اعمال محدوديت دو دوره براي ثبت نام در 

انتخابات مستثني هستند.



79

11-10- در صورتيكه اعضا حقيقي سازمان (  در هر كدام از شاخه هاي 

فروشگاه ها، مشاوران، اشخاص حقيقي) ، از مديران يا سهامداران شركت 

هاي عضو باشند، جهت عضويت در هيئت مديره صرفا مي توانند از شاخه 

شركت ها داوطلب حضور در   انتخابات هيئت مديره ثبت نام كنند.

80

12-10 هر شركت يا هر هلدينگ (  به انضمام تمامي شركت هاي زير مجموعه 

آن) ، براي عضويت در هيات مديره نظام صنفي فقط مجاز به معرفي يك نفر 

نامزد از سهامداران يا عضو هيات مديره( ها)  كه حائز شرايط باشد، خواهد بود.

81

ماده 11) 

زمان انتخابات و نحوه اعالم نامزدها
هيات مديره مكلف است دست كم دو ماه قبل از پايان دوره، 

مجمع عمومي را براي تجديد انتخابات دعوت نمايند.
هيات مديره «نظام صنفي» موظف است وفق ماده 10 اساسنامه, 

فهرست اسامي نامزدهاي واجد صالحيت را تا ده روز قبل از 
تاريخ انتخابات، كتباً به اطالع اعضاي «نظام صنفي» رسانيده و 

در سايت نظام صنفي نيز درج نمايد.

ماده 11)  

زمان انتخابات و نحوه اعالم نامزدها

هيات مديره مكلف است دست كم دو ماه قبل از پايان دوره، مجمع عمومي 

را براي تجديد انتخابات دعوت نمايند.

هيات مديره سازمان موظف است وفق ماده 10 اساسنامه, فهرست اسامي 

نامزدهاي واجد صالحيت را تا ده روز قبل از تاريخ انتخابات، از طريق 

رسانه هاي اطالع رساني رسمي سازمان به اطالع اعضاي سازمان برساند.

ماده 11)  

زمان انتخابات و نحوه اعالم نامزدها

هيات مديره مكلف است دست كم دو ماه قبل از پايان دوره، مجمع عمومي را براي تجديد 

انتخابات دعوت نمايند.

هيات مديره «نظام صنفي»  موظف است وفق ماده 10 اساسنامه, فهرست اسامي نامزدهاي 

واجد صالحيت را تا ده روز قبل از تاريخ انتخابات، از طريق رسانه هاي اطالع رساني رسمي 

سازمان به اطالع اعضاي سازمان برساند.

13
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تبصره 1 : الزم است نحوه اطالع رساني به اعضا به نحوي باشد كه شرايط 

الزم براي دريافت پيام ها و ارسال اطالعات را حداقل در يكي از كانال هاي 

اطالع رساني رسمي  براي هر عضو تضمين نمايد و در صورت درخواست 

عضو امكان اثبات ارسال اطالع رساني  وجود داشته باشد.

83

ماده 12) روش انتخابات:
هر يك از شاخه هاي نظام صنفي به تعداد اعضاي اصلي موردنياز 

همان شاخه، نامزدهاي مورد نظر خود را انتخاب و در صندوق 
رأي جداگانه  مي اندازند. نفرات اوليه حسب جدول ماده 9 به 

عنوان نفرات اصلي و نفرات بعدي به عنوان علي البدل انتخاب 
خواهند شد.

ماده 12)  روش انتخابات:

هر يك از شاخه هاي نظام صنفي به تعداد اعضاي اصلي موردنياز همان 

شاخه، نامزدهاي مورد نظر خود را انتخاب و در صندوق و يا بصورت 

الكترونيكي جداگانه  راي مي دهند. نفرات اوليه حسب جدول ماده 10 به 

عنوان نفرات اصلي و نفرات بعدي به عنوان علي البدل انتخاب خواهند شد.

ماده 12)  روش انتخابات:

هر يك از شاخه هاي نظام صنفي به تعداد اعضاي اصلي موردنياز همان شاخه، نامزدهاي 

مورد نظر خود را انتخاب و در صندوق و يا بصورت الكترونيكي جداگانه  راي مي دهند. 

نفرات اوليه حسب جدول ماده 9 به عنوان نفرات اصلي و نفرات بعدي به عنوان علي البدل 

انتخاب خواهند شد.

13

84
تبصره 1: رأي مكرر هر نفر به يك نامزد در يك برگ اخذ 

رأي، فقط يك بار محاسبه خواهد گرديد.

85

تبصره 2: در صورتي كه تعداد آراي دو يا چند داوطلب در 

انتخابات مساوي شود، به حكم قرعه نفرات منتخب 

مشخص خواهند گرديد.

86

تبصره 3: در صورت لزوم و با تاييد هيئت مديره، راي گيري مي تواند 

الكترونيكي باشد كه الزم است آيين نامه و روش برگزاري انتخابات 

الكترونيكي توسط دبيرخانه تهيه و به تاييد هيئت مديره برسد. هيئت 

مديره موظف است حداكثر طي مدت 6 ماه نسبت به تاييد و تصويب آييين 

نامه مذكور در مجمع عمومي فوق العاده اقدام نمايد. مدت مذكور با مصوبه 

مجمع عمومي فوق العاده قابل تمديد است.

تبصره 3: در صورت لزوم و با تاييد هيئت مديره، راي گيري مي تواند الكترونيكي باشد كه 

الزم است آيين نامه و روش برگزاري انتخابات الكترونيكي توسط دبيرخانه تهيه و به تاييد 

هيئت مديره برسد. هيئت مديره موظف است حداكثر طي مدت 6 ماه نسبت به تاييد و 

تصويب آييين نامه مذكور در مجمع عمومي فوق العاده اقدام نمايد. مدت مذكور با مصوبه 

مجمع عمومي فوق العاده قابل تمديد است.

13

87

 ماده 13) 

هيات مديره در اولين جلسه خود، رئيس، يك يا دو نايب 

رئيس و خزانه دار را از بين اعضاي خود انتخاب مي نمايد.

1-13- هيات مديره هر دوره در اولين نشست خود يك نفر را به عنوان 

رئيس و يك نفر را به عنوان خزانه-دار از بين اعضاي اصلي هيات مديره 

انتخاب مي-نمايد.
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2-13- هيئت مديره حداكثر يكماه پس از تشكيل نسبت به انتخاب ساير 

اعضا هيئت رئيسه شامل يك قائم مقام و دو نائب رئيس اقدام نمايد.

89

جلسات هيات مديره با حضور حداقل نصف به عالوه يك 

اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت نسبي آرا 

معتبر خواهد بود. مشروط بر آنكه اين تعداد از 40 درصد 

كل اعضاي هيات مديره كمتر نباشد.

90

تبصره 1: غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه 

متناوب در يك سال بدون ارائه عذر موجه و يا علل 

ديگري كه مانع انجام وظيفه هر يك از اعضاي اصلي 

هيات مديره گردد، موجب سلب عضويت در هيات مديره 

خواهد بود و عضو يا اعضاي علي البدل هر شاخه به 

ترتيب جانشين عضو يا اعضاي مستعفي خواهند شد

91
تبصره 2: تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر بر عهده 

هيات مديره مي باشد.

92
تبصره 3: اعضاي علي البدل در جلسات هيات مديره بدون 

حق رأي مي توانند شركت نمايند.

ماده 14) وظايف و اختيارات هيات مديره93

اهم وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح زير است:94

95
1-14- نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط 

اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه استان

96

2-14- تنظيم روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و 

ارائه اطالعات الزم به كارفرمايان در مورد اشخاص واجد 

صالحيت فني

3-14- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي صنف97

98
4-14- همكاري با مراجع ذي ربط در امر ارزشيابي، تعيين 

صالحيت و ظرفيت اشتغال

5-14- معرفي كارشناس حسب درخواست مراجع قضائي99

6-14- معرفي كارشناس جهت قبول داوري100

101

7-14- معرفي نماينده سازمان نظام جهت عضويت در 

كميسيون حل اختالف مالياتي، هيات هاي تشخيص 

مطالبات تأمين اجتماعي و ساير مراجع قانوني

8-14- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف102

103

9-14- برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ 

فناوري اطالعات در استان نظير برگزاري مسابقات 

حرفه اي و تخصصي، سمينارها و نمايشگاه ها در چارچوب 

قوانين و مقررات

104
10-14- انتخاب دبير نظام صنفي از بين خود و يا خارج از 

آن و يا عزل وي
10-14- انتخاب ، تاييد و يا عزل دبير نظام صنفي
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تبصره1 : در صورتيكه حداكثر طي مدت 2 ماه پس از تشكيل هيئت مديره، 

هيچكدام از گزينه هاي پيشنهادي رئيس سازمان توسط هيئت مديره 

تاييد نشود هيئت مديره مي تواند نسبت به انتخاب دبير موقت براي شش 

ماه از بين خود و يا خارج از آن اقدام نمايد.

106

تبصره 2: در صورت عدم توافق هيئت مديره با رئيس سازمان در خصوص 

تعيين دبير، هيئت مديره مي تواند نسبت به عزل رئيس سازمان اقدام 

نمايد.

11-14- تصويب حق الزحمه كاركنان سازمان11-14- تعيين حق الزحمه كاركنان نظام صنفي107

108

12-14- تنظيم دستورالعمل هاي اداري ـ مالي سازمان 

نظام استاني طبق مقررات و سازمان نظام نامه هاي مصوب 

هيات عمومي

1223-14- تصويب دستورالعمل هاي اداري ـ مالي سازمان12-14- تصويب دستورالعمل هاي اداري ـ مالي سازمان

109
13-14- معرفي اعضاي شوراي انتظامي وفق مقررات اين 

آيين نامه
1321-14- معرفي اعضاي شوراي انتظامي وفق مقررات  مربوطه13-14- معرفي اعضاي شوراي انتظامي وفق مقررات  مربوطه

1421-14- تشكيل مركز داوري ، مركز پژوهش يا ساير مراكز مورد نياز نظام صنفي14-14- معرفي اعضا مركز داوري سازمان وفق مقررات مربوطه110

111
14-14- تشكيل كميسيون هاي تخصصي استاني با 

رعايت نظام نامه هاي هيات عمومي و شوراي مركزي
1421-15- تشكيل كميسيون هاي تخصصي استاني14-15- تشكيل كميسيون هاي تخصصي استاني

112
15-14- بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادي 

نظام صنفي

113
14-17- نمايندگي بخش خصوصي فعال در حوزه فناوري اطالعات و 

ارتباطات در كليه مجامع، نهادهاي قانوني، كميته-ها و كميسيون-ها و...

14-17- نمايندگي بخش خصوصي فعال در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در كليه 

مجامع، نهادهاي قانوني، كميته-ها و كميسيون-ها و...
21

114
14-17- همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دستگاه¬هاي اجرايي در زمينه 

طرح¬ها و برنامه¬هاي فناوري اطالعات و ارتباطات

14-17- همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دستگاه¬هاي اجرايي در زمينه طرح¬ها و 

برنامه¬هاي فناوري اطالعات و ارتباطات
21

1421-18- همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي14-18- همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي115

116

14-19- هر يك از نمايندگان يا كارشناسان معرفي شده سازمان  در 

بندهاي 14-5 ، 14-14،6-7 ، 14-13 و 14-16 حداكثر مي توانند براي دو 

دوره متوالي سه ساله بعنوان نماينده سازمان معرفي شوند.

14-19- هر يك از نمايندگان يا كارشناسان معرفي شده سازمان  در بندهاي 5-14 ، 14-

7-14،6 ، 13-14 و 14-16 حداكثر مي توانند براي دو دوره متوالي سه ساله بعنوان 

نماينده سازمان معرفي شوند.

21

117
14-20- انجام تحقيق و تفحص نسبت به همه امور سازمان و اقدامات اركان 

، مديران و كاركنان سازمان

14-20- انجام تحقيق و تفحص نسبت به همه امور سازمان و اقدامات اركان ، مديران و 

كاركنان سازمان
21

118

تبصره : دبيرخانه موظف است كليه شرايط و امكانات الزم براي نظارت و 

انجام امور اجرايي اعضا هيئت مديره را فراهم آورده و هرگونه همكاري 

الزم با اعضا را داشته باشد.

تبصره : دبيرخانه موظف است كليه شرايط و امكانات الزم براي نظارت و انجام امور اجرايي 

اعضا هيئت مديره را فراهم آورده و هرگونه همكاري الزم با اعضا را داشته باشد.
21

119
15-20-  هيات مديره مي تواند قبل از پايان دوره نسبت به انجام تغييرات 

در تركيب هيات رئيسه مبادرت نمايد.

14-20-  هيات مديره مي تواند قبل از پايان دوره نسبت به انجام تغييرات در تركيب هيات 

رئيسه مبادرت نمايد.
21

1421-21- حضور در مراسم ها  و تشريفات رسمي و اداري سازمان

ماده 15)  وظايف رئيس سازمان:ماده 15) وظايف رئيس هيات مديره:120

121

1-15- رئيس هيات مديره نظام صنفي رايانه اي استاني باالترين مقام 

اجرايي و اداري سازمان در استان بوده و نمايندگي نمافا تهران را دركليه 

مراجع ذي صالح برعهده دارد.

1-15- رئيس هيات مديره نظام صنفي استان باالترين مقام اجرايي و اداري سازمان در 

استان بوده و نمايندگي نظام صنفي را دركليه مراجع ذي صالح برعهده دارد.
21

221-15- مسئول اجراي مصوباِت هيئت مديره است.2-15- مسئول اجراي مصوباِت هيئت مديره است.122

123
3-15- نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه هاي الزم 

به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به هيئت مديره.

3-15- نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه هاي الزم به منظور تحقق 

اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به هيئت مديره.
21



124
4-15-  نظارت بر عملكرد كميسيون ها با هماهنگي هيئت مديره به منظور 

حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت و شئونات حرفه اي.

4-15-  نظارت بر عملكرد كميسيون ها با هماهنگي هيئت مديره به منظور حسن جريان 

امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت و شئونات حرفه اي.
21

521-15- پيشنهاد  دبير سازمان به هيئت مديره5-15- پيشنهاد تعيين دبير سازمان به هيئت مديره125

126
6-15- افتتاح جلسات مجمع عمومي در مواقعي كه دعوت كننده هيئت 

مديره است.
621-15- افتتاح جلسات مجمع عمومي در مواقعي كه دعوت كننده هيئت مديره است.

721-15-  امضاء مكاتبات عادي و اداري سازمان.7-15-  امضاء مكاتبات عادي و اداري سازمان.127

128
1-15- دعوت اعضاي هيات  مديره براي شركت منظم در 

جلسات
821-15- دعوت اعضاي هيات  مديره براي شركت منظم در جلسات8-15- دعوت اعضاي هيات  مديره براي شركت منظم در جلسات

921-15- اداره جلسات هيات  مديره9-15- اداره جلسات هيات  مديره2-15- اداره جلسات هيات  مديره129

1021-15- مراقبت بر حسن جريان امور «نظام صنفي»10-15- مراقبت بر حسن جريان امور  سازمان3-15- مراقبت بر حسن جريان امور «نظام صنفي»130

131
4-15- ابالغ تصميمات مجمع عمومي و هيات مديره به 

دبير و ساير مسئوالن «نظام صنفي»

11-15- ابالغ تصميمات مجمع عمومي و هيات مديره به دبير و ساير 

مسئوالن سازمان
1121-15- ابالغ تصميمات مجمع عمومي و هيات مديره به دبير و ساير مسئوالن نظام صنفي

1221-15- ايجاد ارتباط با شوراي مركزي و رئيس سازمان كشوري12-15- ايجاد ارتباط با شوراي مركزي و رئيس سازمان كشوري5-15- ايجاد ارتباط با شوراي مركزي و رئيس سازمان132

133

6-15- رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار مشتركًا 

صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك و كالً مسئول اداري 

و مالي «نظام صنفي» بوده و حفظ كليه اموال، دارايي ها و 

اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالي به عهده آنان مي باشد.

13-15- رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار مشتركًا صاحبان امضاي 

مجاز اسناد و مدارك و كالً مسئول اداري و مالي  «سازمان» بوده و حفظ 

كليه اموال، دارايي ها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالي به عهده آنان 

مي باشد.

13-15- رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار مشتركًا صاحبان امضاي مجاز اسناد و 

مدارك و كالً مسئول اداري و مالي«نظام صنفي» بوده و حفظ كليه اموال، دارايي ها و اسناد 

و اوراق بهادار و دفاتر مالي به عهده آنان مي باشد.

21

134
14-15- رسيدگي و حل مشكالت اعالمي اعضا هيئت مديره در خصوص 

انجام وظايف نظارتي و اجرايي آنها.

14-15- رسيدگي و حل مشكالت اعالمي اعضا هيئت مديره در خصوص انجام وظايف 

نظارتي و اجرايي آنها.
21

135

تبصره 1: در صورتيكه موضوعات و مشكالت اعالمي هر يك از اعضا هيئت 

مديره حداكثر طي يكماه پس از اعالم كتبي ايشان به رئيس سازمان 

رسيدگي نشود، عضو مي تواند در اولين  جلسه هيئت مديره پس از پايان 

مهلت يكماهه، موضوع خود را در نطق پيش از دستور براي دريافت 

اختيارات الزم از هيئت مديره اعالم كند.

تبصره 1: در صورتيكه موضوعات و مشكالت اعالمي هر يك از اعضا هيئت مديره حداكثر 

طي يكماه پس از اعالم كتبي ايشان به رئيس هيئت مديره رسيدگي نشود، عضو مي تواند 

در اولين  جلسه هيئت مديره پس از پايان مهلت يكماهه، موضوع خود را در نطق پيش از 

دستور براي دريافت اختيارات الزم از هيئت مديره اعالم كند.

21

136

تبصره: كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي با امضاي رئيس 

هيات مديره يا دبير و مهر «نظام صنفي» و كليه اسناد 

مالي و اوراق رسمي و بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به 

تصويب هيات مديره رسيده باشد، با امضاي مشترك 

رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار و ممهور به مهر 

«نظام صنفي» معتبر خواهد بود.

تبصره2: كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي با امضاي رئيس هيات مديره يا 

دبير و مهر «سازمان» و كليه اسناد مالي و اوراق رسمي و بهادار و 

قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشد، با امضاي 

مشترك رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار و ممهور به مهر «سازمان» 

معتبر خواهد بود.

137

تبصره 3: رئيس سازمان حق توكيل مكاتبات تخصصي اداري را به ساير 

اعضا هيئت مديره يا روساي كميسيون هاي تخصصي مرتبط با شرط 

رونوشت به دبير سازمان دارد.

تبصره 3: رئيس سازمان حق توكيل مكاتبات تخصصي اداري را به ساير اعضا هيئت مديره 

يا روساي كميسيون هاي تخصصي مرتبط با شرط رونوشت به دبير سازمان دارد.
21

138
تبصره 4:  رئيس سازمان مي تواند بخش-هايي از وظايف خود را با حفظ 

مسئوليت به دبير تفويض اختيار كند.

تبصره 4:  رئيس سازمان مي تواند بخش-هايي از وظايف خود را با حفظ مسئوليت به دبير 

تفويض اختيار كند.
21

ماده جديد )  وظايف هيات رئيسه سازمان139

140
هيات رئيسه سازمان با تركيب رئيس سازمان، قائم مقام سازمان، دو نائب 

رئيس سازمان ، خزانه دار تشكيل مي شود وظايف ذيل را به عهده دارد:

141
تبصره 1 : دبير مي تواند در جلسات هيئت رئيسه بدون حق راي شركت 

كند .



142
1-     بررسي صالحيت، برنامه و شايستگي هاي كانديداهاي دبيري سازمان 

و انتخاب كانديدا اصلح جهت پيشنهاد و تاييد در هيئت مديره

143

2-     تهيه برنامه و سياست هاي فعاليت سازمان حداكثر طي مدت 3 ماه 

پس از تشكيل هيئت رئيسه، براي دوره فعاليت هيئت مديره جهت تصويب 

در هيئت مديره

144
3-     نظارت بر سياست ها و مواضع كميسيون ها جهت انطباق با سياست 

هاي مصوب هيئت مديره

145

4-     اتخاذ تصميم در خصوص موضوعات فوري (  همچون موارديكه منافع 

اكثريت يا بخش قابل توجه اعضا به خطر بيافتد يا الزامات قانوني و 

محدوديت زماني براي پاسخگويي سازمان باشد)  يا موارد ارجاعي از سوي 

هيئت مديره.

146
تبصره: هيئت رئيسه موظف است گزارش كامل، مستند و مستدل اين بند 

را در اولين جلسه هيئت مديره ارائه نمايد.

5-     حضور در مراسم ها  و تشريفات رسمي و اداري سازمان147

6-     بررسي و رسيدگي به موضوعات و مشكالت اجرايي دبيرخانه148

7-      تعيين سقف حق الزحمه كاركنان سازمان149

150
8-      تاييد دستورالعمل هاي اداري ـ مالي سازمان جهت تصويب در هيئت 

مديره

151

152
9-     بررسي و صحت سنجي گزارشاتي كه به هيئت مديره سازمان استان يا 

شوراي مركزي ارسال مي گردد.

153

تبصره 1: دبيرخانه موظف است كليه شرايط الزم براي نظارت و انجام امور 

اجرايي اعضا هيئت رئيسه را فراهم آورده و هرگونه همكاري الزم با اعضا را 

داشته باشد.

154

ماده 16) وظايف خزانه دار
خزانه دار مسئول امور مالي « نظام صنفي» است و وظايف وي 

به شرح زير مي باشد:

155
1-16- امضاي كليه چك ها، اسناد مالي و اوراق تعهدآور 

به همراه رئيس هيات مديره يا دبير نظام صنفي

156
2-16- اداره امور مالي نظام صنفي، تنظيم دفاتر و اسناد 

صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب ها

157
3-16- وصول و جمع آوري وروديه، حق عضويت ها و 

كمك هاي مالي

3-16- نظارت بر وصول و جمع آوري وروديه، حق عضويت ها و كمك هاي 

مالي
323-16- نظارت بر وصول و جمع آوري وروديه، حق عضويت ها و كمك هاي مالي

158
4-16- تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيات مديره و 

بازرس

159
5-16- رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در 

مورد پرداخت ها

6-16- نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمل مالي160

7-16- حفظ اموال منقول و غيرمنقول، وجوه و اسناد مالي161

162
8-16- تهيه و تنظيم پيشنهاد بودجه سال آتي و تسليم 

آن به هيات مديره جهت بررسي و تصويب



163

ماده 17) وظايف دبير:
دبير نظام صنفي، مسئول اداره امور دبيرخانه بوده و وظايف او 

به شرح زير است:

ماده 17)  وظايف دبير:

دبير نظام صنفي فردي با سابقه فعاليت صنفي در بخش خصوصي است كه 

مسئول اداره امور دبيرخانه بوده و وظايف او به شرح زير است:

164

1-17- استخدام يا به كار گماردن كاركنان اداري نظام 

صنفي و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس 

از تصويب هيات مديره

1-17- استخدام يا به كار گماردن كاركنان اداري سازمان و در صورت لزوم 

استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب هيات مديره

165
2-17- انجام مكاتبات و نامه هاي اداري نظام صنفي و 

نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي نظام صنفي

2-17- انجام مكاتبات و نامه هاي اداري سازمان و نظارت بر حسن اجراي 

مقررات داخلي سازمان

166
3-17- گشايش حساب هاي بانكي نظام صنفي به اتفاق 

خزانه دار و رئيس هيات مديره

3-17- گشايش حساب هاي بانكي سازمان به اتفاق خزانه دار و رئيس 

هيات مديره

167
4-17- اجراي مصوبات و تصميمات هيات مديره و مجمع 

عمومي و انجام امور جاري نظام صنفي

4-17- اجراي مصوبات و تصميمات هيات مديره و مجمع عمومي و انجام 

امور جاري سازمان

168
5-17- حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و 

مشخصات كامل اعضاء

169
6-17- تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام صنفي با امضاي 

خود و رئيس هيات مديره و مهر رسمي نظام صنفي

6-17- تهيه و تنظيم مجوز هاي فعاليت اعضا  با امضاي خود و رئيس 

هيات مديره و مهر رسمي سازمان

170
7-17- ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي 

استان
7-17- ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي سازمان

171
8-17- نمايندگي نظام صنفي نزد كليه اشخاص اعم از 

حقيقي و حقوقي، مراجع قضايي و اداري با حق توكيل

8-17- نمايندگي سازمان نزد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، 

مراجع قضايي و اداري با حق توكيل

923-17- رسيدگي و پاسخ به تقاضاهاي واصله در حيطه ماموريت سازمان9-17- رسيدگي و حل وفصل مشكالت اعضا172

173

10-17 – تمهيد ساز و كارهاي الزم جهت ثبت و نگهداري كليه درخواست 

هاي اعالمي اعضا از زمان اعالم درخواست تا دريافت پاسخ آنها را بطور 

دائم فراهم آورد.

10-17 – ثبت و نگهداري كليه درخواست هاي اعالمي اعضا از زمان اعالم درخواست تا 

دريافت پاسخ آنها را بطور دائم فراهم آورد.
23

1123-17- وصول و جمع آوري وروديه، حق عضويت ها و كمك هاي مالي11-17- وصول و جمع آوري وروديه، حق عضويت ها و كمك هاي مالي174

1223-17- اطالع رساني اخبار و مصوبات و موضوعات صنفي به اعضا12-17- اطالع رساني اخبار و مصوبات و موضوعات صنفي به اعضا175

176

13-17- ارائه گزارش عملكرد سازمان در بازه هاي زماني سه ماهه به 

تفكيك تعداد درخواست هاي واصله، تعداد درخواست هاي پاسخ داده 

شده و تعداد درخواست هاي بدون پاسخ

13-17- ارائه گزارش عملكرد سازمان در بازه هاي زماني سه ماهه به تفكيك تعداد 

درخواست هاي واصله، تعداد درخواست هاي پاسخ داده شده و تعداد درخواست هاي 

بدون پاسخ به هيئت مديره

23

177

تبصره: در صورتيكه موضوعات و مشكالت اعالمي هر يك از اعضا حداكثر 

طي يكماه پس از اعالم يا درخواست كتبي ايشان به دبيرخانه رسيدگي 

نشود، عضو مي تواند موضوع را جهت رسيدگي عالوه بر ارجاع به بازرس 

سازمان از طريق كميسيونها  يا هر يك از اعضا هيئت مديره پيگيري كند.

تبصره: در صورتيكه موضوعات و مشكالت اعالمي هر يك از اعضا حداكثر طي يكماه پس 

از اعالم يا درخواست كتبي ايشان به دبيرخانه رسيدگي نشود، عضو مي تواند موضوع را 

جهت رسيدگي عالوه بر ارجاع به بازرس سازمان از طريق كميسيونها  يا هر يك از اعضا 

هيئت مديره پيگيري كند.

23

1423-17- ارسال تقاضاهاي حل اختالف به مركز داوري سازمان14-17- ارسال تقاضاهاي حل اختالف به مركز داوري سازمان178

179
 15-17-تهيه و ارائه پيشنهاد برنامه عملياتي ساليانه اهداف عملياتي 

جهت ارائه و تصويب در هيات مديره

 15-17-تهيه و ارائه پيشنهاد برنامه  ساليانه اهداف عملياتي جهت ارائه و تصويب در 

هيات مديره
23

180

ماده 18) وظايف بازرس
مجمع عمومي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به 
عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد. 

وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است:



181
18-1- نظارت و رسيدگي به دفاتر، اوراق و اسناد مالي و 

مراقبت بر حسن جريان امور مالي « نظام صنفي»

18-1- نظارت و رسيدگي به دفاتر، اوراق و اسناد مالي و مراقبت بر حسن 

جريان امور مالي «سازمان»

182
18-2- رسيدگي و تأييد گزارش مالي جهت ارائه به 

مجمع عمومي

183
18-3- رسيدگي به شكايات اعضاء و در صورت لزوم 

تهيه گزارش براي ارائه به هيات مديره يا مجمع عمومي

184
18-4- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در 

صورت لزوم پس از تأييد شوراي مركزي سازمان نظام
1821-4- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم18-4- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم

185

18-5- بازرس اختيار دارد بدون دخالت در امور اجرايي، 

بر فعاليت هيات مديره نظارت داشته و دفاتر, اسناد, 

مدارك و اطالعات موردنياز را بدون آنكه وقفه اي در 

فعاليت هاي اجرايي هيات مديره ايجاد شود، مطالبه و مورد 

بررسي قرار دهد.

186

18-6- بازرس مي تواند براي حسابرسي صورت هاي مالي، 

پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي را به 

هيات مديره ارائه نمايد. هيات مديره موظف است نسبت به 

عقد قرارداد با يكي از سه موسسه پيشنهادي بازرس 

اقدام نمايد.

187

18-7- بازرس موظف است صورت هاي مصوب 

هيات مديره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع 

عمومي ساليانه تهيه و در اختيار ايشان قرار مي گيرد، 

مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف پنج روز قبل 

از تشكيل مجمع عمومي در اختيار هيات مديره جهت 

طرح در مجمع عمومي قرار داده و گزارش ساليانه خود را 

به مجمع عمومي ارائه نمايد.

188
18-8- بازرس مي تواند در جلسات هيات مديره بدون 

داشتن حق رأي شركت نمايد.

189

ماده 19) شوراي انتظامي استان:
هر نظام صنفي داراي يك شوراي انتظامي متشكل از 3 تا 5 نفر 
به معرفي هيات مديره است كه يك نفر از آن ها حقوقدان باشد. 

اعضاي شوراي انتظامي استان با حكم رئيس شوراي مركزي 
سازمان نظام براي مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد 

آنان بالمانع خواهد بود.

ماده 19)  شوراي انتظامي سازمان:

شوراي انتظامي متشكل از 5  نفر به معرفي هيات مديره است كه يك نفر از 

آن ها حقوقدان باشد. اعضاي شوراي انتظامي سازمان با حكم رئيس 

سازمان كشور  براي مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان 

بالمانع خواهد بود.

ماده 19)  شوراي انتظامي سازمان:

شوراي انتظامي متشكل از 5  نفر به معرفي هيات مديره است كه يك نفر از آن ها حقوقدان 

باشد. اعضاي شوراي انتظامي سازمان با حكم رئيس سازمان نظام صنفي كشور  براي مدت 

سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد  حداكثر دو نفر آنان بالمانع خواهد بود.

21

د 2 ماه مدت تای

190

رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در 

خصوص تخلفات حرفه اي، انضباطي و انتظامي اعضا به 

عهده شوراي ياد شده مي باشد. چگونگي رسيدگي به 

تخلفات و تعيين مجازات هاي انضباطي و موارد قابل 

تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام, طبق مواد آتي 

خواهد بود.

رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات 

حرفه اي، انضباطي و انتظامي اعضا و فعالين حوزه فناوري اطالعات و 

ارتباطات به عهده شوراي ياد شده مي باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات 

و تعيين مجازات هاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي 

سازمان كشوري, طبق مواد آتي خواهد بود

رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي، انضباطي و 

انتظامي اعضا و فعالين حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات ( فاوا)  به عهده شوراي ياد شده 

مي باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازات هاي انضباطي و موارد قابل 

تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام، طبق مواد آتي خواهد بود

21



191

تبصره: هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرائم مندرج 

در قوانين را داشه باشد، اين شورا مكلف است مراتب را 

براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع 

قضائي صالح اعالم دارد. رسيدگي مراجع قضائي مزبور 

مانع از اجراي مجازات هاي انتظامي اعضاء نخواهد بود.

192

ماده 20) 

شوراي انتظامي در اولين جلسه خود يك رئيس و يك 

نايب رئيس و يك نفر منشي براي مدت يك سال انتخاب 

خواهد كرد و تجديد انتخاب آنان بالمانع خواهد بود.

193

 ماده 21) 

هيئت مديره مي تواند در صورت اطالع از وقوع تخلف، 

رأسًا نيز به شوراي انتظامي اعالم شكايت كند.

194

ماده 22) 

 دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه نظام صنفي 

قرار داشته و پس از وصول شكايت و تشكيل  پرونده با 

رعايت نوبت تعيين وقت مي نمايد. موارد خارج از نوبت به 

تشخيص رئيس شوراي انتظامي استان تعيين مي شود.

 دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه سازمان قرار داشته و پس از 

وصول شكايت و تشكيل  پرونده با رعايت نوبت تعيين وقت مي نمايد. 

موارد خارج از نوبت به تشخيص رئيس شوراي انتظامي سازمان تعيين 

مي شود.

195

تبصره: كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي 

استان با امضاي رئيس و در غياب وي نايب رئيس و از 

طريق دبيرخانه انجام و جهت اجرا يا اطالع به مراجع 

ذيربط يا ضابطين قانوني و طرفين ابالغ مي گردد

تبصره: كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي سازمان  با 

امضاي رئيس و در غياب وي نايب رئيس و از طريق دبيرخانه انجام و جهت 

اجرا يا اطالع به مراجع ذيربط يا ضابطين قانوني و طرفين ابالغ مي گردد

196

ماده 23) 

شوراي انتظامي استان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات واصله 
مي باشد. اگر شكايتي را وارد نداند و يا رسيدگي به شكايتي را 

در صالحيت خود تشخيص ندهد، نظر به رد شكايت يا عدم 
صالحيت داده و در غيراين صورت پس از اخذ دفاعيات، اتخاذ 
تصميم مي كند. شورا مي تواند در صورت نياز از طرفين براي 

شنيدن اظهارات آنان دعوت نمايد.

ماده 23)  

شوراي انتظامي سازمان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات واصله مي باشد. 

اگر شكايتي را وارد نداند و يا رسيدگي به شكايتي را در صالحيت خود 

تشخيص ندهد، نظر به رد شكايت يا عدم صالحيت داده و در 

غيراين صورت پس از اخذ دفاعيات، اتخاذ تصميم مي كند. شورا مي تواند در 

صورت نياز از طرفين براي شنيدن اظهارات آنان دعوت نمايد.

197

عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه 

رسيدگي بدون اعالم قبلي در حكم انصراف از شكايت 

است، ليكن عدم حضور كسي كه از او شكايت شده است 

مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.

198

در صورت درخواست كسي كه از او شكايت شده است,  

شورا موظف به دعوت از وي مي باشد. وي مي تواند در 

صورت عدم امكان حضور، اليحه دفاعيه خود را قبل از 

جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان 

تسليم و يا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي مي نمايد.

در صورت درخواست كسي كه از او شكايت شده است,  شورا موظف به 

دعوت از وي مي باشد. وي مي تواند در صورت عدم امكان حضور، اليحه 

دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي سازمان 

تسليم و يا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي مي نمايد.

199
تبصره: شوراي انتظامي استان مي تواند از نظرات مشورتي 

كارشناسان خبره استفاده نمايد.

تبصره: شوراي انتظامي سازمان مي تواند از نظرات مشورتي كارشناسان 

خبره استفاده نمايد.



ماده 24) مجازات هاي انتظامي به قرار زير است:200

201
24-1- اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در 

نظام صنفي
24-1- اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در سازمان

202
24-2- توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام 

صنفي
24-2- توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در سازمان

203
24-3- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت 1 روز 

تا 3 ماه

204
24-4- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت سه ماه 

و يك روز تا يك سال

205
24-5- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت يك 

سال و يك روز تا پنج سال

206

تبصره 2: مجمع عمومي هر سال به پيشنهاد هيات مديره مبلغي را به 

عنوان حق رسيدگي به شكايت-ها معين مي-نمايد كه شاكي بايد هنگام 

تقديم دادخواست به حساب سازمان واريز نمايد.

تبصره 2: مجمع عمومي هر سال به پيشنهاد هيات مديره مبلغي را به عنوان حق رسيدگي 

به شكايت-ها معين مي-نمايد كه شاكي بايد هنگام تقديم دادخواست به حساب سازمان 

واريز نمايد.

21

207

ماده 25)
 تخلفات انتظامي و انضباطي و مجازات هاي مربوط حسب مورد 

با توجه به شرايط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زير است:

208
25-1- عدم رعايت شئونات شغلي و حرفه اي مربوط از 

درجه يك تا درجه دو

209

25-2- سهل انگاري و يا عدم رعايت اصول فني به نحوي 

كه موجب تضييع حقوق غير گردد به تناسب ميزان 

خسارات وارده از درجه يك تا درجه سه

210
25-3- صدور تأييديه هاي خالف واقع، از درجه يك تا 

درجه پنج

211

25-4- ارائه صورت وضعيت يا ساير اوراق و مدارك كه 

موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو تا درجه 

چهار

212
25-5- امتناع از انجام تمام يا بخشي از تكاليف ناشي از 

قرارداد ازدرجه يك تا درجه سه

213
25-6- جعل و تزوير در اوارق و اسناد و مدارك حرفه اي 

از درجه سه تا درجه پنج

214

25-7- اشتغال در كارهايي كه خارج از صالحيت 

حرفه اي و يا ظرفيت اشتغال تعيين شده توسط مراجع 

ذي ربط، از درجه يك تا درجه پنج

215

25-8- سوءاستفاده از عضويت و يا موقعيت هاي شغلي و 

اداري نظام صنفي به نفع خود و يا غير از درجه دو تا درج 

پنج

216
25-9- دريافت و پرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول 

خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج

217
25-10- عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام صنفي 

از درجه يك تا درجه سه

25-10- عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب سازمان  از درجه يك تا 

درجه سه و در صورت تكرار درجه 4

25-10- عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام صنفي  از درجه يك تا درجه سه و در 

صورت تكرار درجه 4
21

218

25-11- تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و 

پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مجوز قانوني 

الزم از درجه دو تا درجه پنج

25-11- انجام فعاليت¬هاي تجاري رايانه اي و يا خدمات فناوري اطالعات 

و ارتباطات بدون داشتن مجوز فعاليت سازمان  ، از درجه دو تا پنج

25-11- انجام فعاليت¬هاي تجاري رايانه اي و يا خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات 

بدون داشتن گواهي عضويت نظام صنفي، از درجه دو تا پنج
21



219
25-12- انجام فعاليت در دوره محروميت موقت، عالوه بر 

محدوديت سابق از درجه چهار تا درجه پنج

220

ماده 26)
 تشخيص تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازات هاي مقرر به 
عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه 

باشد، موجب مجازات شديدتر خواهد بود. ارتكاب جرائم متعدد 
مشمول جمع مجازات ها است كه در هر حال مجموع محروميت 

از 10 سال فراتر نخواهد رفت.

221
تبصره: تخلف فروشگاه ها پس از مشخص شدن نوع 

تخلف جهت اجرا به اتحاديه متبوع ارجاع خواهد شد.
21حذف بندحذف بند

222

ماده 27)
 آراي شوراي انتظامي بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در 

ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق ذكر شود.

223

آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم 

وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف مدت يك ماه 

از تاريخ ابالغ، حسب مورد در شوراي تجديدنظر استاني 

و يا شوراي انتظامي كل قابل تجديدنظر است.

224

ماده 28)
 هر نظام صنفي داراي يك شوراي انتظامي تجديدنظر است كه 
متشكل از پنج نفر مركب از يك نفر حقوقدان با 10 سال سابقه 

به انتخاب استاندار، يك نفر به انتخاب سازمان مديريت و 
برنامه ريزي استان، يك نفر از اعضاي هيات مديره و دو نفر به 

انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مي باشد كه با حكم شوراي 
مركزي سازمان نظام براي مدت سه سال منصوب مي گردند. 

جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم اعضاء رسميت 
يافته و در هر حال آراي صادر شده با سه رأي موافق معتبر و 

الزم االجراء خواهد بود.

225

كليه درخواست هاي تجديدنظر در اين شورا بررسي 

مي شود. كليه احكام و مجازات هاي صادره تا درجه چهار 

در اين شورا قطعي و الزم االجراء بوده و مجازات هاي 

درجه پنج در صورت درخواست كسي كه محكوم شده 

است قابل بررسي در شوراي انتظامي كل خواهد بود.

226

تبصره: شوراي انتظامي تجديدنظر در اولين جلسه خود 

يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر به عنوان نايب رئيس 

و يك نفر را به عنوان منشي از بين خود انتخاب مي نمايد.

ماده جديد )   مركز داوري227

228

مركز داوري متشكل از 5  نفر به معرفي هيات مديره است كه دو  نفر از 

آن ها حقوقدان باشد. اعضاي شوراي مركز داوري سازمان با حكم رئيس 

سازمان  براي مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بالمانع 

خواهد بود.



229

مركز داوري به منظور كمك به فراهم آوردن موجبات تسريع در رسيدگي 

به اختالفات بين اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حوزه فناوري اطالعات 

با يكديگر يا اشخاص ثالث يا اشخاص ثالث با يكديگر، ناشي از كار يا 

تعامالت تجاري وكاري و .... حل و فصل مسالمت آميز يا منجر به صدور 

راي اختالفات حادثه، مركز داوري سازمان

230

شيوه نامه اجرايي مركز با رويكرد بهينه سازي ساختار و تشكيالت و 

سازوكار و فرايند داوري سازمان، متناسب با شرايط و مقتضيات آن و 

نيازمندي هاي اعضاء و ساير ذي نفعان و با هدف ارائه خدمات متقن و معتبر 

و در عين حال باكيفيت و مقرون به صرفه به تصويب هيأت مديره سازمان و 

طي مدت 6 ماه به تاييد مجمع عمومي فوق العاده سازمان مي رسد.

231

آيين نامه مالي مركز داوري با رويكرد حمايت بايسته و شايسته از اعضاء و 

رعايت تعادل و تناسب در هزينه ها و حق الزحمه داوري به تصويب هيأت 

مديره سازمان و طي مدت 6 ماه به تاييد مجمع عمومي فوق العاده سازمان 

مي رسد.
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مرجع رسيدگي به تخلفات مركز داوري هيأت مديره سازمان است كه 

برپايه گزارش دبير سازمان يا شكايت هريك از اعضاء يا ساير ذي نفعان 

صورت مي گيرد.

ماده جدبد )  مركز پژوهش ها233

234

مركز پژوهش ها متشكل از 7  نفر به معرفي هيات مديره است بعنوان 

هيئات امنا مركز هستند كه دو  نفر از آن ها مي بايست عصو هيئت مديره 

باشد. اعضاي  هيات امنا مركز پژوهش هاي سازمان با حكم رئيس سازمان  

براي مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بالمانع خواهد بود.
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مركز پژوهش ها به منظور توسعه، تعميق، تحكيم و تثبيت نقش

و جايگاه تصميم ساز و تصميم گير سازمان در فرايندهاي

سياستگذاري راهبردي، تقنيني، تنظيمي و تسهيل گري

ارتباطات و فناوري اطالعات كشور و همچنين تعامل سازنده با

مراجع پژوهشي و آموزشي معتبر داخلي و بين المللي، در همه

عرصه هاي سياسي، اداري، اقتصادي، بازرگاني، امنيتي، صنعتي،

اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و حقوقي و قضايي، بويژه با

رويكرد شناسايي و چاره جويي بهينه و بهنگام مشكالت اعضاء،

دپارتمان پژوهشي سازمان با رعايت ضوابط و الزامات ذيل

تشكيل مي شود:
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 شيوه نامه اجرايي مركز با رويكرد بهينه سازي ساختار و تشكيالت و 

سازوكار و فرايند پژوهش هاي سازمان، متناسب با شرايط و مقتضيات آن و 

نيازمندي هاي اعضاء و ساير ذي نفعان و با هدف ارائه خدمات متقن و معتبر 

و در عين حال باكيفيت و مقرون به صرفه به تصويب هيأت مديره سازمان و 

طي مدت 6 ماه به تاييد مجمع عمومي فوق العاده سازمان مي رسد.
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آيين نامه مالي مركز پژوهش ها با رويكرد حمايت بايسته و شايسته از 

منافع اعضاء و رعايت تعادل و تناسب در هزينه ها و حق الزحمه پژوهش ها 

به تصويب هيأت مديره سازمان و طي مدت 6 ماه به تاييد مجمع عمومي 

فوق العاده سازمان مي رسد.
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بودجه مركز پژوهشي بطور ساليانه به تصويب هيأت مديره سازمان 

مي رسد و شامل منابع ذيل مي شود: 

الف)  منابع حاصل از پروژه هاي منعقده با دستگاه هاي اجرايي، نهادها و 

مؤسسات و همچنين اعضاي سازمان؛

ب)  درآمدهاي حاصل از خدمات پژوهشي مرتبط، از قبيل برگزاري دوره ها 

و همايش ها و چاپ و نشر آثار علمي ـ كاربردي؛ و 

پ)  هدايا و كمك هاي سازمان، اعضاء و ساير مراجع ذي ربط با تأييد سازمان

فصل سوم ـ منابع ما 239

ماده 29) منابع مالي نظام صنفي عبارت است از:240

29-1- وروديه و حق عضويت ساليانه241

29-2- درآمدهاي حاصل از آموزش و انتشارات242
29-2- درآمدهاي حاصل از هرگونه آموزش و انتشارات اعم از چاپي و 

الكترونيكي
2924-2- درآمدهاي حاصل از هرگونه آموزش و انتشارات اعم از چاپي و الكترونيكي

243
29-3- درآمدهاي حاصل از برگزاري سمينارها و 

نمايشگاه ها

29-4- درآمدهاي حاصل از خدمات پژوهشي244
29-4- درآمدهاي حاصل از هر گونه خدمات كارشناسي ،پژوهشي، 

آموزشي، داوري و مشاوره

29-4- درآمدهاي حاصل از هر گونه خدمات كارشناسي ،پژوهشي، آموزشي، داوري و 

مشاوره
24

29-5- كمك هاي اعطايي245

246
6-29- آگهي هاي مجاز و تبليغات در رسانه ها و كانال هاي اطالع رساني 

نظام صنفي و ساير رسانه ارتباط جمعي

6-29- آگهي هاي مجاز و تبليغات در رسانه ها و كانال هاي اطالع رساني نظام صنفي و 

ساير رسانه ارتباط جمعي
24

247
7-29- ارائه خدمات تسهسل كننده كسب و كار براي  اعضا از قبيل امور 

حقوقي ، گمركي ، مالياتي و بيمه اي

7-29- ارائه خدمات تسهسل كننده كسب و كار براي  اعضا از قبيل امور حقوقي ، گمركي 

، مالياتي و بيمه اي
24

824-29- درآمدهاي حاصل از حل و فصل اختالفات اعضا و مركز داوري8-29- درآمدهاي حاصل از حل و فصل اختالفات اعضا و مركز داوري248

249
9-29- پرداخت حق وروديه و عضويت ساالنه براي متقاضيان فعاليت و 

اعضا الزامي است.
924-29- پرداخت حق وروديه و عضويت ساالنه براي متقاضيان فعاليت و اعضا الزامي است.

24تبصره : حق ورودي اعضا برابر با حداقل حق  عضويت مي باشد.تبصره : حق ورودي اعضا برابر با حداقل حق  عضويت مي باشد.250

1024-29-  درآمد ناشي از جذب حاميان مالي سازمان (  اسپانسر) 10-29-  درآمد ناشي از جذب حاميان مالي سازمان (  اسپانسر) 251

252

11-29- حق عضويت ساالنه اعضا  در مجمع عمومي ساالنه تصويب و با 

افزايش بر اساس نرخ تورم رسمي كشور براي سنوات پس از آن معتبر 

است.

11-29- حق عضويت ساالنه اعضا  در مجمع عمومي ساالنه تصويب و با افزايش بر اساس 

نرخ تورم رسمي كشور براي سنوات پس از آن معتبر است.
24

253
تبصره : اعمال نرخ جديد حق عضويت  اعضا از فروردين ماه بعد از مجمع 

عمومي عادي اعمال مي گردد.

تبصره : اعمال نرخ جديد حق عضويت  اعضا از فروردين ماه بعد از مجمع عمومي عادي 

اعمال مي گردد.
24

254
12-29-كليه فعاليت انتفاعي سازمان نبايد مخل فعاليت هاي تجاري اعضا 

باشد، مگر اينكه تامين كننده حقوق و منافع اعضا باشد.

12-29-كليه فعاليت انتفاعي سازمان نبايد مخل فعاليت هاي تجاري اعضا باشد، مگر اينكه 

تامين كننده حقوق و منافع اعضا باشد.
24

255

ماده 30) 

براي انجام امور كالن و اداره شوراي مركزي سازمان نظام ، سي 
درصد از منابع درآمدي بند يك و ده درصد از مبلغ دريافتي از 
ساير منابع درآمدي غير از كمك هاي اعطايي، حداكثر يك ماه 

پس از وصول به حساب شوراي مركزي سازمان نظام واريز 
خواهد شد.

ماده 30)  براي انجام امور كالن و اداره سازمان مركزي  نمافا ، سي درصد از 

منابع درآمدي به حساب شوراي مركزي سازمان  واريز خواهد شد.
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تبصره: چنانچه خزانه دار از انجام امور مربوط به اين ماده 

استنكاف نمايد، شوراي مركزي مي تواند عزل وي را از 

سمت خزانه داري از هيات مديره نظام صنفي درخواست 

نمايد.

حذف بند

ماده 31) شرايط تعليق از عضويت يا سلب عضويت از اعضاء:257

258
31-1- آراي صادره از دادگاه قضائي درباره محروميت از 

حقوق اجتماعي عضو

259
31-2- تغيير شغل به نحوي كه مغاير ماده 4  اين 

اساسنامه باشد.

31-4- عدم رعايت مفاد اساسنامه260

425-31- عدم پرداخت حق عضويت يا ساير بدهي هاي عضو بيش از 3 سال4-31- عدم پرداخت حق عضويت يا ساير بدهي هاي عضو بيش از 3 سال261

ه آن262 وط  فصل چهارم ـ انحالل و مقررات م
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ماده 32)
 در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده مبني بر انحالل 

نظام صنفي، مراتب جهت تصميم گيري در هيات عمومي 
سازمان نظام, به شوراي مركزي ارجاع مي شود.

ماده 32) 

 الزم است مجمع هيئت تصفيه اي را شامل 5 نفر انتخاب نموده تا امر 

تصفيه سازمان نظام صنفي استان را به عهده گيرند.

ماده 32) 

  در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده مبني بر انحالل نظام صنفي، مراتب جهت 

تصميم گيري در هيات عمومي سازمان نظام, به شوراي مركزي ارجاع مي شود.  الزم است 

مجمع هيئت تصفيه اي را شامل 5 نفر انتخاب نموده و به شوراي مركزي اعالم نمايد تا در 

صورت تصويب شوراي مركزي  مبني بر انحالل سازمان امر تصفيه نظام صنفي  را به عهده 

گيرند.

5

264

ماده 33) 

در صورت رأي صادره از طرف مراجع قضايي مبني بر انحالل 
نظام صنفي رايانه اي استان، تا تشكيل نظام صنفي جديد امور 

مربوط به اداره نظام، رأساً توسط شوراي مركزي صورت خواهد 
گرفت.

5حذف بندحذف بند
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ماده 34) 

از تاريخ انحالل «نظام صنفي»، اختيارات مسئوالن خاتمه يافته 
و هيات تصفيه منتخب شوراي مركزي، امر تصفيه را به عهده 

مي گيرد.

ماده 34)  

از تاريخ انحالل «سازمان»، اختيارات مسئوالن خاتمه يافته و هيات تصفيه 

منتخب مجمع  امر تصفيه را به عهده مي گيرد.

ماده 34)  

از تاريخ انحالل «نظام صنفي»، اختيارات مسئوالن خاتمه يافته و هيات تصفيه منتخب 

مجمع  امر تصفيه را به عهده مي گيرد.

5
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ماده 35)
انحالل «نظام صنفي» موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف 

پيمان هاي دسته جمعي منعقد شده قبلي نخواهد بود.

ماده 35) 

انحالل «سازمان» موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف پيمان هاي 

دسته جمعي منعقد شده قبلي نخواهد بود.

ماده 35) 

انحالل «نظام صنفي» موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف پيمان هاي دسته جمعي منعقد 

شده قبلي نخواهد بود.

5

267

ماده 36)
 در صورت انحالل « نظام صنفي»، كليه دارايي هاي آن به 

شوراي مركزي منتقل خواهد شد.

ماده 36)  در صورت انحالل سازمان ، دارايي هاي آن متعلق به اعضا مي 

باشد. نحوه بازگشت دارايي ها به اعضا در مجمع عمومي انحالل تعيين مي 

گردد.

ماده 36)  در صورت انحالل نظام صنفي ، دارايي هاي آن متعلق به اعضا مي باشد. نحوه 

بازگشت دارايي ها به اعضا در مجمع عمومي انحالل تعيين مي گردد.
5
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ماده 37)
 هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از كسب نظر هيات 

عمومي سازمان نظام قابل اجرا است.

ماده 37) هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب مجمع عمومي 

فوق العاده سازمان نظام قابل اجرا است.

ماده 37) هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب مجمع عمومي فوق العاده  نظام 

صنفي قابل اجرا است.
5

269

ماده 38) 

اين اساسنامه در 38 ماده و 30 تبصره در تاريخ 26/2/1384 به 
تصويب مجمع عمومي رسيد.

اصالحيه اين اساسنامه در 39 ماده و 30 تبصره در تاريخ 26/2/1384 به 

تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيد.

اصالحيه اين اساسنامه در ... ماده و .... تبصره در تاريخ ......... به تصويب مجمع عمومي 

فوق العاده رسيد.
26
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