آییننامه اجرایی تشکیل کمیسیونهای انجمن صنفی مترجمان استان تهران
( موضوع بند  14ماده  25اساسنامه)
تعاریف

ماده  -1تعاریف:
انجمن :انجمن صنفي مترجمان استان تهران
اساسنامه :اساسنامه مصوب انجمن صنفي مترجمان استان تهران
تشکیل کمیسیونها

ماده  -2هدف از تشکیل کمیسیونها رسیدگي هرچه بهتر و دقیقتر به مطالبات اعضا با بهرهگیري از ظرفیتهاي
تخصصي و اجرایي خود اعضا است.
كميسيونهاي الزم به منظور تحقق اهداف انجمن كه تحت مديريت دبيرخانه انجمن فعاليت خواهند كرد ،شامل موارد
ذيل است:

 .1كميسيون تربيت بدني
 .2كميسيون رفاهي
 .3كميسيون آموزش
 .4كميسيون حقوقي
 .5كميسيون نشر
 .6كميسيون انضباطي
 .7كميسيون كارآفريني
 .8كميسيون تحقيق و توسعه
ماده  -3ترکیب کمیسیونها و چگونگي انتخاب:
 .1اعضاي هر كميسيون سه تا پنج نفر خواهد بود كه از ميان اعضاي انجمن ،متخصص در امور كميسيون
ذيربط ،بنا به درخواست افراد و تصويب هيئت مديره انجمن انتخاب ميگردند .اعضاي كميسيون ميبايست
حداكثر ظرف مدت يک ماه پس از اخذ اعتبارنامه نسبت به برگزاري نخستين جلسه اقدام الزم را مبذول
نمايد.
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 .2اعضاي كميسيون در نخستين جلسه خود با حضور نماينده هيئت مديره از ميان خود يک نفر رئيس ،يک نفر
نائب رئيس و يک نفر منشي و در كميسيونهاي پنج نفره ،يک نفر رئيس ،يک نفر نائب رئيس ،يک نفر
منشي و دو نفر را به عنوان عضو كميسيون با رأي اكثريت اعضا انتخاب خواهند نمود.
تبصره  - 1در هر يک از كميسيونها يكي از اعضاي هيئت مديره به عنوان عضو ناظر حضور خواهد داشت.
 .3مدت مأموريت اعضاي كميسيونها يكساله است و تا تعيين اعضاي جديد ،اين مأموريت ادامه خواهد داشت
و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.
 .4هر كميسيون ميبايست ظرف مدت دو ماه از تاريخ تشكيل نسبت به ارائه برنامه و بودجه ساالنه خود اقدام
نمايد .بديهي است برنامهها و بودجه موصوف پس از تصويب در هيئت مديره قابل اجرا خواهد بود.
جلسات کمیسیون

ماده  -4طرز تشکیل جلسات کمیسیون :
 -1جلسات كميسيون حداقل هر ماه يک بار تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر است.
 -2دعوتنامهي حاوي دستور جلسه ،ساعت ،تاريخ و محل جلسه بايد حداقل چهل و هشت ساعت قبل از تشكيل
جلسه كتباً به اطالع اعضا و اشخاصي برسد كه بايد در جلسه كميسيون حضور يابند.
 -3تشكيل جلسهي فوقالعاده در صورت تراكم كار بنا به درخواست رئيس كميسيون امكان پذير است.
 -4صورتجلسات هر كميسيون شامل شرح تصميمات متخذه ،تاريخ جلسه ،اسامي حاضر و غايب توسط منشي در
دفتر صورتجلسه ثبت و به امضاي حاضرين ميرسد.
 -5موضوعات قابل طرح در هر جلسه منحصراً در حدود تكاليف كميسيون و در چارچوب مقررات صنفي خواهد
بود و نظرات كميسيون بايد مستدل ،موجه و مستند به مدارک و ادله مثبت قانوني باشد.
 -6تصميمات كميسيون پس از تأييد هيئت مديره ،الزم االجرا خواهد بود.
 -7كميسيونها در صورت نياز ميتوانند با هماهنگي هيئت مديره از نظرات تخصصي افراد صاحب نظر استفاده
نمايند .انجمن مكلف است همكاري الزم را در جهت اجراي وظايف قانوني آنها انجام دهد.
 -8رئيس كميسيون موظف است ،گزارش عملكرد كميسيون را بطور سهماهه به هيئت مديره ارائه نمايد.
 -9مكاتبات مورد نياز كميسيون از طريق انجمن انجام خواهد شد.
کمیسیون آموزش

ماده  -5مشخصات و وظایف کمیسیون آموزش:
 .1تدوين نظام آموزش تكميلي ترجمه و اجراي آن در سطوح مختلف.
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احياي مدرسه عالي ترجمه تحت هر عنوان تا فاصلهي بين بازار كار و نظام آموزشي را به حداقل برساند.
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اعضاي اين كميسيون مي بايست عضو هيئت علمي دانشگاه يا استاد مدعو در يكي از دانشگاههاي معتبر
كشور در حوزه زبانهاي خارجي بوده و يا سابقه تدريس قابل توجه در حوزه ترجمه را داشته باشد.
کمیسیون نشر

ماده  -6مشخصات و وظایف کمیسیون نشر:
 .1تسهيل فعاليت مترجمان نوپا و حرفهاي در حوزه نشر از طريق برقراري ارتباط مؤثر ميان مترجمان و ناشران.
 .2كميسيون نشر ميبايست در اولين اقدام آييننامه طرح حمايتي انجمن در حوزه نشر را بازنگري يا تصويب
مجدد نمايد و يا هرگونه طرح جديدي به منظور تحقق اهداف كميسيون را جهت تصويب به هيئت مديره
ارائه دهد .كميسيون موصوف ميبايست عنداللزوم هزينه و فايده طرحهاي قابل ارائه به هيئت مديره را
بررسي و تدقيق نمايد.
 .3اعضاي كميسيون ميبايست داراي پروانه نشر يا سابقه قابل توجه در حوزه نشر باشند.
کمیسیون کارآفرینی

ماده  -7مشخصات و وظایف کارآفریني:

 .1ايجاد حمايتهاي جدي و مؤثر از كسبوكار مترجمان در استان تهران با برقراري ارتباط ميان مترجمان،
نهادهاي ترجمه و بازار ترجمه.
 .2سازماندهي كسبوكار و گردش كار ميان مترجمان و اعضاي جامعه ترجمه.
 .3پايش اجراي نظام قيمتگذاري خدمات ترجمه.
 .4بهرهگيري از ظرفيتهاي تعاوني خدمات ترجمه انجمن صنفي مترجمان جهت ايجاد شغل براي
مترجمان.
کمیسیون رفاهی

ماده  -8مشخصات و وظایف کمیسیون رفاهي:

 .1تهيه بانک اطالعاتي مناسب جهت ايجاد شبكه رفاهي ويژه مترجمان
 .2برقراري ارتباط با سازمانها ،نهادها و مراكز مرتبط جهت گسترش شبكه رفاهي
 .3نظارت بر عملكرد طرفهاي همكار در شبكه رفاهي
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کمیسیون تحقیق و توسعه

ماده  -9مشخصات و وظایف کمیسیون تحقیق و توسعه:

 .1تدوين طرح جامع حمايت از پژوهش در حوزه مطالعات ترجمه
 .2ايجاد زمينه تجاريسازي طرحهاي پژوهشي
 .3تهيه بانک اطالعاتي موضوعات داراي اولويت و ضرورت جهت پژوهش در حوزه مطالعات ترجمه
 .4برقراري ارتباط مراكز علمي-پژوهشي و اعضا
 .5حركت به سمت تبديل پژوهش در حوزه مطالعات ترجمه به يک شغل
کمیسیون حقوقی

ماده  -10مشخصات و وظایف کمیسیون حقوقي:
 .1تدوين انواع فرمتهاي استاندارد قرارداد جهت ارائه خدمات ترجمه
 .2ارائه مشاوره حقوقي به اعضا
 .3رسيدگي به حل و فصل اختالفات بين مترجمان و كارفرمايان
کمیسیون انضباطی

ماده  -11مشخصات و وظایف کمیسیون انضباطي:
 .1كليه اشخاص مي توانند شكايت و يا گزارش خود را در مورد تخلفات صنفي ،به انجمن مربوط اعالم نمايند.
انجمن موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز كاري رسيدگي و به كميسيون مذكور ارجاع نمايد.
 .2كميسيون رسيدگي به شكايات موظف است ظرف مدت يک هفته شكايات دريافتي را با حضور شاكي و
مشتكيعنه مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را طي يک هفته به انجمن براي اقدامات قانوني اعالم نمايد.
 .3انجمن موظف است حـداكثـر ظـرف مدت سه روز كاري شكايت دريافتي و نظر كميسيون را مورد بررسي
قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي ،يا انصراف شاكي ،با اعالم مراتب ،پرونده را مختومه
نمايد.
 .4در صورت شكايت هر يک از اعضاي صنف از اعضاي ساير صنوف و طرح موضوع از طريق انجمن ،موضوع
مربوطه مي بايست ظرف دو روز كاري به كميسيون ارجاع شود .كميسيون نيز موظف است ظرف  5روز
كاري نظر كارشناسي خود را در خصوص دعوي مطروحه به انجمن اعالم نمايد .انجمن موظف است از
تمام ظرفيت ها و امكانات قانوني خود براي رسيدگي به موضوع از طريق رايزني با اتحاديه يا انجمن صنفي
مربوطه استفاده نمايد.
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کمیسیون تربیت بدنی

ماده  -12مشخصات و وظایف کمیسیون تربیت بدني:
 .1به منظور حفظ و ارتقاي سالمت جسمي اعضا نسبت به برقراري و ايجاد امكانات ورزشي مناسب اقدام
نمايد.
 .2به منظور ايجاد فضاي نشاط و دوستي ميان اعضا اقدام به برگزاري مسابقات ورزشي در رشتههاي مختلف
بين اعضا نمايد.
سایر مقررات

ماده  -13كميسيونها بايد تمام تالش خود را صرف درامدزايي و جذب منابع و امكانات كنند .تصويب برنامه و
بودجه منوط به درآمدزا بودن طرحها در كوتاه يا ميان مدت است.
ماده  - 14حداكثر  %3۰بودجه مصوبشده توسط انجمن تامين ميگردد و حداقل  7۰درصد باقي بودجه مي
بايست حاصل فعاليتهاي كميسيون باشد .در صورتي كه كميسيوني سوداور باشد ،در پايان دوره فعاليت يكساله 1۰
درصد سود حاصل بنا به صالحديد و تصويب آن كميسيون بين اعضاي آن تقسيم ميگردد.
ماده  -15درصورت استفعاء ،فوت ،عزل ،حجر و يا غيبت (حداكثر پنج جلسه متناوب و يا سه جلسه متوالي بدون
موافقت قبلي و مكتوب انجمن) هر عضو كميسيون ،انجمن مكلف است حداكثر ظرف مدت يک هفته شخص ديگري
را با رعايت مفاد اين آييننامه جايگزين نمايد .عزل اعضاي كميسيونها به پيشنهاد اكثريت اعضاي كميسيون يا تصويب
هيئت مديره انجمن خواهد بود.
اين آييننامه مشتمل بر( )15ماده و ( )1تبصره در اجراي بند  14ماده  25اساسنامه توسط دبيرخانه انجمن در تاريخ
 1397/۰2/1۰تهيه و در تاريخ  1397/۰2/19به تصويب هيئت مديره انجمن رسيد.
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