شریط و ضوابط عضویت در انجمن فرهنکی هنری طراحان و تولیدکنندگان پوشاک مدارس ایران

شرایط عمومی عضویت افراد در انجمن ،برای تمامی انواع عضویت به شرح زیر است:

الف  .داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران.
ب  .پذیرفتن قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران و تقیّد عملی به آن
ج  .متدیّن به یکی از ادیان رسمی کشور
د .نداشتن سوء پیشینۀ کیفری
ه  .نداشتن اشتهار به فساد اخالق.
و  .پرداخت ورودیه و حق عضویت مقرر شده.
ز  .تکمیل فرم مخصوص درخواست عضویت.
فصل اول  :اعضا
اعضای تشکیل دهنده مجمع عمومی انجمن به  8گروه کلی تقسیم می شوند:
الف) طراحان پارچه و لباس
ب) تولید کنندگان پوشاک مدارس
ج) بافندگان پارچه و نخ ( شرکتهای نساجی )
د) تولید کنندگان ملزومات وخرج کار پوشاک مدارس
ه) فرهنگیان ( مدیران مدارس و ادارات آموزش و پرورش )
و) اساتید و فرهیختگان عرصه مد ولباس ایرانی اسالمی
ز) دانشگاهها ،موسسات و آموزشگاههای مد و لباس ایرانی اسالمی
ح) اتحادیه ها

فصل دوم  :عضویت
 - 1كلیات
ماده  )1داوطلبان عضویت در مجمع عمومی انجمن از نظر نوع متقاضی به دو دسته تقسیم میشوند :
الف) متقاضی حقوقی  :مخصوص شرکتها  ،موسسات و نهادها
ب) متقاضی حقیقی  :مخصوص تمامی افراد حقیقی مندرج در فصل اول آیین نامه
ماده  )2عضویت متقاضی حقیقی و حقوقی مجمع عمومی انجمن بر اساس میزان همکاری و ارائه خدمات در سه سطح می باشد .
سطح  :1عضویت افتخاری
سطح  :2عضویت ویژه
سطح :3عضویت عادی
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ماده  )3عضویت متقاضیان درمجمع عمومی انجمن باتوجه به سطح عضویت براساس فرم های مشخص شده در پیوست می باشد.
تبصره  -1عضویت افتـخاری ویـژه فـرهنگیان ،اسـاتید دانشـگاه وفرهیــختگانی است که در زمـینه آمـوزش و مشـاوره تمـامی
چالشهای مرتبط با پوشاک کودک و نوجوان و حوزه مد ولباس ،دارای سوابق و رزومه مشخص و معتبر می باشند .
تبصره  -2پذیرش نهایی واجدین شرایط جهت عضویت افتخاری پس از مصاحبه حضوری ،بررسی آثار و میزان امتیاز متقاضی
بر طبق آیین نامه های داخلی انجمن ) که به طور شفاف به متقاضی اعالم خواهد شد ( و تأیید هیأت مدیره امکان پذیر است.
تبصره  -3عضویت افتخاری اعضای مجمع عمومی انجمن مانع از عضویت آنها در سطوح دیگر (عادی یا ویژه) نخواهد بود.
تبصره  -4همه اعضا درهمه سطوح عضویت دارای حق رای در مجامع انجمن هستند  ،ولی فقط اعضای ویژه و افتخاری مجازند
تا در صورت احراز شرایط برای انتخابات هیأت مدیره یا بازرس کاندیدا شوند.
تبصره  -5عضویت افتخاری اعضای مجمع عمومی انجمن از طریق فرم عضویت افتخاری با کد  F-21انجام می گیرد .
تبصره  -6هیأت مدیره انجمن بعد از به پایان رساندن کامل هر دوره و در صورت نداشتن شرایط تعلیق و لغو عضویت ،به
عضویت افتخاری انجمن فرهنگی وهنری طراحان و تولید کنندگان پوشاک مدارس ایران در خواهند آمد.
تبصره  -7اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف خواهند بود.
تبصره  -8تفاوت عضویت در سطح عادی یا ویژه بر اساس میزان و نوع خدماتی است که انجمن در آن سطح ارائه می نماید و
فرد حقیقی یا حقوقی می تواند با توجه به شرایط کلی عضویت در گروههای هشت گانه سطح عضویت در حالت عادی و یا ویژه
را بر اساس نیاز خود درخواست نماید .
 – 2نحوه عضویت گروههای هشت گانه مجمع عمومی انجمن
الف ) طراحان
ماده  )4طراح به آن دسته از افرادی اطالق می شود که دارای مدارک مشخص به عنوان دانشجو یا فارغ التحصیل رشته طراحی
پارچه و لباس باشند یا دارای رزومه و سوابق شغلی مرتبط و مورد تایید هیئت رسیدگی انجمن فرهنگی و هنری طراحان و تولید
کنندگان پوشاک مدارس ایران باشند .
تبصره  -1افرادی که صرفا با داشتن سوابق شغلی مرتبط و بدون داشتن مدرک تحصیلی برای عضویت مجمع عمومی در گروه
طراحان درخواست عضویت می دهند می بایست حد اقل دارای  5اثر دارای کد شیما باشند .
تبصره  -2عضویت طراحان در سطح عادی از طریق فرم با کد  F-22و عضویت طراحان در سطح ویژه از طریق فرم با کد
 F-23انجام می گیرد
مدارک مورد نیاز برای عضویت طراحان :
 ) 1یک قطعه عکس پرسنلی 3*4
 ) 2تصویر شناسنامه و کارت ملی
 ) 3تصویر مدرک تحصیلی یا سوابق شغلی مرتبط
 ) 4تکمیل فرم ثبت نام
 ) 5پرداخت مبلغ شهریه براساس سطح عضویت از طریق پرتال انجمن
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ب ) تولید کنندگان پوشاک مدارس
ماده  )5تولید کننده پوشاک مدارس به آن دسته از افراد حقیقی یا حقوقی اطالق می شود که دارای جواز کسب تولید ازاتحادیه
خیاطان و تولید کنندگان پوشاک باشد و حداقل  5اثراجرا شده دارای کد شیما در زمینه پوشاک مدارس داشته باشند.
تبصره  -1عضویت تولید کنندگان پوشاک مدارس در سطح عادی از طریق فرم با کد  F-24و عضویت تولید کنندگان پوشاک
مدارس در سطح ویژه از طریق فرم با کد  F-25انجام می گیرد .
مدارک مورد نیاز برای عضویت تولید کنندگان پوشاک مدارس :
 ) 1یک قطعه عکس پرسنلی 3*4
 ) 2تصویر شناسنامه و کارت ملی
 ) 3تصویرجواز کسب
 ) 4تکمیل فرم ثبت نام
 ) 5پرداخت مبلغ شهریه براساس سطح عضویت از طریق پرتال انجمن
ج ) بافندگان پارچه و نخ ( شرکتهای نساجی )
ماده  )6تولید کننده پارچه به آن دسته از افراد حقیقی یا حقوقی اطالق می شود که دارای جواز کسب تولید پارچه از اتحادیه
تولیدکنندگان وعرضه کنندگان نساجی باشد و امکان عرضه مستقیم پارچه بصورت کلی و جزئی را داشته باشند .
تبصره  -1برای عضویت وارد کنندگان پارچه داشتن کارت بازرگانی الزامی است
تبصره  -2عضویت تولید کنندگان پارچه در سطح عادی از طریق فرم با کد  F-26و عضویت تولیدکنندگان پارچه در سطح
ویژه از طریق فرم با کد  F-27انجام میگیرد .
مدارک مورد نیاز برای عضویت تولید کنندگان پارچه :
 ) 1یک قطعه عکس پرسنلی 3*4
 ) 2تصویر شناسنامه و کارت ملی
 ) 3تصویر جواز کسب
 ) 4تکمیل فرم ثبت نام
 ) 5تصویرکارت بازرگانی برای وارد کنندگان پارچه
 ) 6پرداخت مبلغ شهریه براساس سطح عضویت از طریق پرتال انجمن
د) تولید کنندگان ملزومات و خرج کار پوشاک مدارس
ماده  )7تولید کننده ملزومات و خرج کار پوشاک مدارس به آن دسته از افراد حقیقی یا حقوقی اطالق می شود که دارای جواز
کسب ازاتحادیه خرازان و یا صنوف مربوطه باشد و امکان عرضه مستقیم کاال بصورت کلی و جزئی را داشته باشند .
تبصره  -1برای عضویت وارد کنندگان ملزومات و خرج کار داشتن کارت بازرگانی الزامی است .
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تبصره  -2عضویت تولید کنندگان ملزومات وخرج کار در سطح عادی از طریق فرم با کد  F-28و عضویت تولیدکنندگان
ملزومات و خرج کار در سطح ویژه از طریق فرم با کد  F-29انجام میگیرد .
مدارک مورد نیاز برای عضویت تولید کنندگان پارچه :
 ) 1یک قطعه عکس پرسنلی 3*4
 ) 2تصویر شناسنامه و کارت ملی
 ) 3تصویر جواز کسب
 ) 4تکمیل فرم ثبت نام
 ) 5تصویر کارت بازرگانی برای وارد کنندگان ملزومات و خرج کار
 ) 6پرداخت مبلغ شهریه براساس سطح عضویت از طریق پرتال انجمن
ه ) فرهنگیان
ماده  ) 8فرهنگیان به افرادی اطالق می شود که سابقه تدریس یا مدیریت یکی از مراکز آموزشی تحت نظارت آموزش و پرورش
را داشته و یا سابقه اشتغال در ادارات آموزش و پرورش را داشته باشند .
تبصره  -1عضویت افراد غیر رسمی و حق التدریسی آموزش و پرورش در مجمع عمومی انجمن بالمانع است .
تبصره  -2نوع عضویت فرهنگیان در مجمع عمومی انجمن بصورت افتخاری است
تبصره  -3عضویت فرهنگیان در مجمع عمومی انجمن از طریق فرم عضویت افتخاری با کد  F-21انجام می گیرد .
مدارک مورد نیاز برای عضویت فرهنگیان :
 ) 1یک قطعه عکس پرسنلی 3*4
 ) 2تصویر شناسنامه و کارت ملی
 ) 3تصویر مدرک تحصیلی یا سوابق شغلی مرتبط
 ) 4تکمیل فرم ثبت نام
و) اساتید و فرهیختگان عرصه مد ولباس ایرانی اسالمی
تبصره  -1نوع عضویت اساتید و فرهیختگان درمجمع عمومی انجمن بصورت افتخاری است
تبصره  -2عضویت اساتید و فرهیختگان درمجمع عمومی انجمن از طریق فرم عضویت افتخاری با کد  F-21انجام می گیرد .
مدارک مورد نیاز برای عضویت اساتید و فرهیختگان :
 )1یک قطعه عکس پرسنلی 3*4
 ) 2تصویر شناسنامه و کارت ملی
 ) 3تصویر مدرک تحصیلی یا سوابق شغلی مرتبط
 ) 4تکمیل فرم ثبت نام
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ز) دانشگاهها ،موسسات و آموزشگاههای مد و لباس ایرانی اسالمی
ماده  )9موسسات و آموزشگاه های مد ولباس برای عضویت درمجمع عمومی انجمن باید مجوز رسمی ازمعاونت هنری وزارت
فرهنگ وارشاد اسالمی داشته باشند  .وهمچنین کلیه دانشگاهها که دارای مجوز از وزارت علوم باشند میتوانند به عضویت در
انجمن فرهنگی و هنری طراحان و تولیید کنندگان پوشاک مدارس اقدام نمایند .
تبصره  -1آن دسته از موسسات وآموزشگاه هایی که مجوز خود را از نهاد یا ارگانی غیر از معاونت هنری وزارت فرهنگ
وارشاد اسالمی دریافت نموده اند ملزم به اخذ معرفی نامه از بنیاد ملی مد و لباس ایرانی اسالمی هستند .
تبصره  -2عضویت دانشگاهها ،موسسات وآموزشگاههای مد ولباس درسطح عادی ازطریق فرم با کد  F-30وعضویت تولید
کنندگان ملزومات و خرج کار در سطح ویژه از طریق فرم با کد  F-31انجام میگیرد .
مدارک مور د نیاز برای عضویت موسسات و آموزشگاه های مد و لباس ایرانی اسالمی :
 ) 1یک قطعه عکس رسنلی 3*4
 ) 2تصویر شناسنامه و کارت ملی
 ) 3تصویر مجوز از مراجع زیربط
 ) 4تکمیل فرم ثبت نام
 ) 5کپی روزنامه رسمی ثبت شرکتها
 ) 6پرداخت مبلغ شهریه براساس سطح عضویت از طریق پرتال انجمن
ح) اتحادیه ها
ماده  : 11تمامی اتحادیه های مرتبط با حوزه پوشاک اعم از تولید ،توزیع و مواد اولیه که دارای مجوز از وزارت صنعت ،معدن
و تجارت می باشند ،می توانند بصورت حقوقی در سطح عادی یا ویژه عضو مجمع عمومی انجمن شوند.
تبصره  -1عضویت اتحادیه ها در سطح عادی از طریق فرم با کد  F-32و عضویت اتحادیه ها در سطح ویژه از طریق فرم با
کد  F-33انجام می گیرد.
مدارک مورد نیاز برای عضویت اتحادیه ها :
 ) 1یک قطعه عکس پرسنلی  3*4رئیس اتحادیه
 ) 2تصویر شناسنامه و کارت ملی رئیس اتحادیه
 ) 3تکمیل فرم ثبت نام
 ) 4تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکتها
 ) 5پرداخت مبلغ شهریه براساس سطح عضویت از طریق پرتال انجمن
تبصره  -2عضویت اتحادیه ها در سطح عادی رایگان است.
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فصل سوم  :شرایط تعلیق و لغو عضویت
بروز هر یک از موارد زیر سبب تعلیق یا سلب عضویت اعضا می شود:
بند) الف -عدم پرداخت حق عضویت تعیین شده.
تبصره  -1چنانچه هر یک از اعضا در مدت زمان یکسال و بدون عذر موجه ،حق عضویت خودرا پرداخت ننماید ضمن دریافت
اخطار کتبی از سوی هیأت مدیره  -به نشانی پست الکترونیکی  -موظف به پرداخت معوقات در مهلت زمانی دو ماه ازتاریخ
ارسال اخطار کتبی خواهد بود.
تبصره  -2همزمان با صدور و ارسال اخطار کتبی عضویت فرد به حالت تعلیق در می آید و درصورت عدم پرداخت حق
عضویت معوقه و سپری شدن مهلت زمانی دو ماهه ،عضویت سلب خواهد شد.
تبصره  -3تشخیص موجه بودن عذر اعضا منوط به تأیید هیأت مدیره است.
تبصره  -4پذیرش مجدد عضو سلب عضویت شده ،مستلزم تقاضای مجدد و مشابه عضویت جدید ،انجام مراحل عضویت ،پرداخت
تمام بدهی های معوقه و پرداخت جریمه به مقدار یک سال حق عضویت مصوب همان سال است.
بند) ب -عدم رعایت مفاد اساسنامه ،آیین نامه های داخلی انجمن و تصمیمات مصوب شده درمجامع انجمن
بند) ج -از دست دادن شرایط عمومی و تخصصی عضویت
بند) د -اعمال تهدید ،توهین ،ارعاب و افترا به ارکان انجمن
تبصره - ١در صورت محرز شدن اعمال تهدید ،توهین ،ارعاب و افترا به ارکان انجمن توسط کارگروه رسیدگی به شکایات و حل
اختالف طبق آیین نامه های داخلی ،نخست اخطار کتبی ازطرف هیأت مدیره برای فرد یا افراد ارسال و عضویت فرد یا افراد به
حالت تعلیق در می آید .تصمیم گیری نهایی در باره سلب عضویت و یا رفع تعلیق بر عهده کارگروه رسیدگی به شکایات و حل
اختالف است.
بند) ه -آراء قطعی صادره از مراجع قضایی کشور مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی عضو.
تبصره .1در صورت محرومیت ازحقوق اجتماعی ،متقاضی عضویت یاعضو ،خودموظف به ابرارواطالع رسانی به انجمن است.
بند) و -در صورت احراز عدم صداقت و زیر پا گذاشتن اصل امانت داری در ارتباط با انجمن و تخطی از رفتار حرفه ای و
تخصصی بر اساس قوانین جاری کشور رفتار خواهد شد و در صورت اعمال تعلیق ،حق رای عضو معلق شده در مجامع ،
عمومی تا زمان رفع تعلیق ،سلب می شود اما عضو معلق شده ملزم به انجام تعهدات قبلی خود بر پایه این آیین نامه است.

 - 5پیوست :
 1-5فرم عضویت افتخاری با کد F-21
 2-5فرم عضویت طراحان در سطح عادی با کد F-22
 3-5فرم عضویت طراحان در سطح ویژه با کد F-23
 4-5فرم عضویت تولید کنندگان پوشاک مدارس در سطح عادی با کد F-24
 5-5فرم عضویت تولید کنندگان پوشاک مدارس در سطح ویژه با کد F-25
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 6-5فرم عضویت بافندگان پارچه و نخ در سطح عادی با کد F-26
 7-5فرم عضویت بافندگان پارچه و نخ در سطح ویژه با کد F-27
 8-5فرم عضویت تولید کنندگان ملزومات و خرج کار در سطح عادی با کد F-28
 9-5فرم عضویت تولید کنندگان ملزومات و خرج کار در سطح ویژه با کد F-29
 11-5فرم عضویت دانشگاهها ،موسسات و آموزشگاه های مد و لباس در سطح عادی با کد F-30
 11-5فرم عضویت دانشگاهها ،موسسات و آموزشگاه های مد و لباس در سطح ویژه با کد F-31
 12-5فرم عضویت اتحادیه ها در سطح عادی با کد F-32
 13-5فرم عضویت اتحادیه ها در سطح عادی با کد F-33

مبلغ حق عضویت در انجمن فرهنگی هنری طراحان و تولیدکنندگان پوشاک مدارس ایران
عادی( لایر)

ویژه( لایر)

مدت

ردیف
طراحان پارچه و لباس

102110111

301110111

یکسال

تولید کنندگان پوشاک مدارس

205110111

1101110111

یکسال

بافندگان پارچه و نخ ( شرکتهای نساجی )

501110111

2101110111

یکسال

تولید کنندگان ملزومات وخرج کار پوشاک مدارس

501110111

2101110111

یکسال

دانشگاهها ،موسسات و آموزشگاههای مد و لباس ایرانی اسالمی

205110111

1101110111

یکسال

رایگان

1101110111

یکسال

اتحادیه ها

عضویت افتخاری
افتخاری

مدت

ردیف
فرهنگیان

رایگان

یکسال

اساتید و فرهیختگان عرصه مد ولباس ایرانی اسالمی

رایگان

یکسال

ماده  :11این آیین نامه در  3فصـل و  11مــاده و 28تبصــره و 13پیوسـت با رعــایت اساسنامه انجــمن تنظیم و در جلسه مورخ
 1397/11/1هیئت رئیسه به تصویب رسیده است که پس از تصویب هیئت رئیسه قابل اجراء خواهد بود.
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