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 یمشورت - تخصصی یهاکمیسیونو اداره  لیتشک یچگونگدستورالعمل شرح وظایف و 

 خراسان رضوی یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان 

 

 

 فهرست:

 1ماده:                                                              تعاریف 

 2-8ماده:                                            گیری کمیسیونشکل 

  9-13ماده:                                                 کمیسیونوظایف 

  14-15ماده:                                 کمیسیونهیأت رئیسه وظایف 

 16-17ماده:                                           کمیسیون دبیر وظایف 

 18ماده:                                                  بودجه کمیسیون  

 19-23ماده:                                      تشکیل جلسات کمیسیون 

 24-26ماده:                                         دبیرخانه امور هماهنگی 

  27ماده:                                    هاکمیسیونارزیابی عملکرد 

               28ماده:                                           ماده پایانی 
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هاي نمايندگان اتاق تأنامه تشكيل و نحوه فعاليت هيآئين 4-2ايران و بند  و کشاورزي معادن ،صنايع ،قانون اتاق بازرگاني 16ماده  (د)ر اجراي بند د

با هدف ايجاد نظم  خراسان رضوياتاق  يمشورت ي تخصصيهاکميسيونو اداره  ليتشك يچگونگشرح وظايف و  دستورالعمل ،هاايران و شهرستان

 ،هاکميسيونها و ارزيابي عملكرد ها و تفكيک مسئوليتو هماهنگي، بيان جزييات و تسهيل اجراي قوانين، تعامل مثبت با افراد ذينفع، تعريف فعاليت

 به تصويب رسيد.  تبصره 12ماده و  28با  اتاق هشتم هيأت نمايندگان 27/3/1394در جلسه مورخ به شرح زير 

 تعاریف:

 : شودياستفاده م ريزي اختصار، از کلمات و عبارات نامهشيوه نيدر ا .1 ماده

 خراسان رضوي. يمعادن و کشاورز ع،يصنا ،ياتاق بازرگان يجاهب "اتاق"

 .خراسان رضوي يمعادن و کشاورز ع،يصنا ،يتاق بازرگانا ندگانينما أتيه جايهب "ندگانينما أتيه"

 .خراسان رضوي يمعادن و کشاورز ع،يصنا ،ياتاق بازرگان سهيرئ أتيه جايهب "سهيرئ أتيه"

 .خراسان رضوي يمعادن و کشاورز ع،يصنا ،ياتاق بازرگان تخصصي يمشورت ونيسيکم جايهب "ونيسيکم"

 .خراسان رضوياتاق  ياقتصاد يهايو بررس قاتيمرکز تحق جايهب "تحقيقات مرکز"

 .خراسان رضوياتاق  يمشورت تخصصي يهاکميسيون هماهنگي امور رخانهيدب جايهب "رخانهيدب"

 گیری کمیسیون:شکل

 وکاربکس طيو مح رنديگيقرار م سهيرئ أتيو ه ندگانينما أتيمشورت ه طرفاتاق هستند که  مشورتي -يتخصص يهاهسته هاکميسيون .2 ماده

را  نظر نهايي اتاق، هاکميسيون نظرپس از اخذ  سهيرئ أتي. هکننديارائه م اتاقخود را به هاي شنهاديها و پگزارشپايش و  خود يدر حوزه تخصص را
 کند.يو ابالغ م نيتدو

توسط هيأت ابقاء يا لغو کميسيون  تصميمات الزم جهت ،ماه قبل از پايان دورهشود و يکسال تشكيل مي دو کميسيون براي مدتهر  .3ماده 
 .يابدکميسيون نيز پايان مي مأموريت ،ت نمايندگانأهي تصديپذيرد. با پايان مدت صورت مينمايندگان 

 شود.انجام مي ندگانينما أتيه بيو تصو سهيرئ أتيه دبيرخانه، تأييد شنهاديپ اب ،هاکميسيونادغام  و يا جاديا، حذف .تبصره

د نسال تعيين خواهدو مدت به کميسيون دبير و ب رئيسئ، ناخواهد بود. رئيس دبيريک  يک نائب رئيس و سيون داراي يک رئيس،هر کمي .4ماده 
 هاي بعد بالمانع است. و تجديد انتخاب آنها براي سال شد

 ابيغ درب رئيس ئناشود. اق ابالغ ميتوسط رياست ات هاحكم آن توسط هيأت نمايندگان اتاق انتخاب و کميسيون ب رئيسئرئيس و نا .5 ماده
 را بر عهده خواهد داشت.جلسات  استير، ونيسيکم سيرئ

  باشد.اعضاء هيأت رئيسه کميسيون شامل رئيس، نائب رئيس و دبير کميسيون مي .1 تبصره

 .دنباش داشته حضور دنتوانمي کميسيون يک رئيسه هيات در فقط نمايندگان هيات اعضاء از يک هر .2 تبصره

 ب رئيسئيا نا سيرئ بتيغباعث  يماه متوال 3از  شيکه ب عذر غيرموجهي )با تشخيص هيأت رئيسه(،هر  ايدر صورت فوت، استعفاء و  .6 ماده
 اين دستورالعمل اقدام خواهد شد. 5ماده  مطابقشود،  ونيسيکم
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اعضاء  .شونديم ليتشك و فعالين اقتصادي اعضاء اتاق ،نمايندگان تأهيميان عضو از  25عضو و حداکثر  15حداقل  بياز ترک هاکميسيون .7 ماده
د حداکثر نتوانمي هاکميسيونهر يک از اعضاء  .شودتوسط رياست اتاق ابالغ مي حكم آنها و پيشنهاد به هيأت رئيسه کميسيون هرئيسهيأت توسط 

 .عضو دو کميسيون اتاق باشند

 . خواهد رسيدتصويب هيأت رئيسه اي توسط کميته منتخب هيأت نمايندگان تعيين و بهنامهطي آيينها، عضاء کميسيوناشرايط انتخاب تبصره. 

ي تشكيل و فعاليت بر نحوه نمايد تاتعيين مي هاکميسيون راهبريعنوان مسئول به هيأت نمايندگان را از اعضاييک نفر  رياست اتاق .8ماده 
ها و همچنين ارائه نتايح ارزيابي عملكرد از دبيرخانه، بررسي آن مسئوليت اخذ گزارش ،هاکميسيونمسئول راهبري  .نمايدنظارت  هاکميسيون
 دارد. برعهده ت نمايندگان راأاين دستورالعمل( به جلسه هي 27ها )مطابق ماده کميسيون

 باشد. هاکميسيوننبايد عضو هيچ يک از هيأت رئيسه  هاکميسيونمسئول راهبري  تبصره.

 ف کمیسیون:وظای

 باشد:شرح زير ميي اتاق بههاکميسيون. وظايف 9ماده 

 از طرف هيأت رئيسه ارجاع شده به کميسيون موضوعاتاظهارنظر و تنظيم گزارش در خصوص  ،بررسي .1

  ء اتاق در حوزه مربوط به کميسيون و پيگيري جهت رفع آنهاجويي مشكالت عام اعضابررسي و چاره .2

  موثروکار در حوزه مربوط به کميسيون، ارائه راهكارها و پيگيري ه بهبود محيط کسبنظر در خصوص نحوتبادل .3

 هاي مرتبط با فعاليت کميسيون و ارائه نظر به دبيرخانه ها و دستورالعملنامهآيين ،و لوايح ، قوانينهاطرحبررسي  .4

هيأت رئيسه ، تنظيم و جهت تصويب ف تعريف شده در اين دستورالعملوظايود را طبق خبرنامه ابتداي هر سال، ها در هر يک از کميسيون .10ماده 

 .د نمودنخواه به دبيرخانه ارائه

 براي و مشخص موضوعات پيگيري براي کميسيون رئيسه هيات تصويب با را هاييکارگروه تواندمي کميسيون کار، پيشبرد منظوربه .11ماده 

  .نمايد پيگيري مسئول را کميسيون دبير يا مشاورين يا ءاعضا از يكي و دهد تشكيل معين زمان مدت

به  رخانهيدب قيرا از طرآن  توانديم ،داشته باشد ازين پژوهشيبه  خود وظايف حيطه از موضوعات يكي يدرباره ونيسيکه کميدر صورت .12 ماده
 انشناسگزارش الزم را توسط کار ون،يسياز کم ژوهشپموظف است پس از اخذ شرح خدمات مربوط به  تحقيقات . مرکزدياعالم نماتحقيقات مرکز 
هفته گزارش نحوه اقدام خود  دوموظف است حداکثر ظرف مدت  تحقيقات مرکز .کند هيته چارچوب مقررات و بودجه اتاق رد يسپاربا برون ايمرکز 

 اطالع دهد..  ونيسيبه کم رخانهيدب قيرا از طر

با هماهنگي دبير  شناسانکار هنسبت به ارجاع کار ب ماٌيمستقدرصد بودجه کميسيون  10تا سقف  خاص، در موارد توانديم ونيسيکم سيرئ تبصره.

 نمايد. اقدام اتاق

اين خدمات صرفاً منحصر به کارشناسان  استفاده نمايند. اي، از خدمات کارشناسي و مشاورهف خوديتوانند در چارچوب وظاها ميکميسيون .13 ماده

اي هر کميسيون، منوط به تصويب رئيس کميسيون و از محل بودجه الزحمه خدمات کارشناسي و مشاورهپرداخت حق باشد.يخارج از اتاق م

 کميسيون خواهد بود.

 از پس را خود جلسات دستور با مرتبط مكتوب کارشناسي گزارش بايد ،کنندمي استفاده کارشناسان مشاوره خدمات از که ييهاکميسيونتبصره. 

 .دهند ارائه دبيرخانه به کميسيون رد طرح
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 : کمیسیون وظایف هیأت رئیسه

 شرح زير است:به کيسيون وظايف هيأت رئيسه. 14 ماده

 رياست جلسات کميسيون .1

 و تصويب آن در کميسيون کميسيون پيشنهادي ساليانه برنامهتهيه  .2

 کميسيون در جلسات به حضور افراد غيرعضواظهار تمايل خواست رسيدگي به در .3

  و پيشنهادهاي رسيده لويتوتنظيم دستور کار جلسات کميسيون بر اساس ا .4

  نظارت بر عملكرد دبير کميسيون .5

  هاکميسيونشرکت در جلسات هماهنگي شوراي روساي  .6

 ارائه گزارش عملكرد ساليانه کميسيون در جلسه هيأت نمايندگان  .7

  هاي تخصصي زير مجموعه کميسيونتشكيل کميته .8

 دبيرخانهو ارائه گزارش به  در اتاق ايران ترازهمدر جلسات کميسيون شرکت  .9

 و ارائه گزارش به دبيرخانه ها و جلسات مرتبط با موضوع کميسيون در استانونيشرکت در کميس .10

 کميسيونهيأت رئيسه  يابد، کاهش نفر 15 از کمتر به کميسيون اعضاء آنها، عضويت لغو و کميسيون در اعضاء حضور عدم علتبه اگر. 15ماده 

 تداوم مورد در گيريتصميم کميسيون، اعضاي تعداد ترميم امكان عدم صورت در. کند اقدام کميسيون اعضاي تعداد ترميم به نسبت است موظف

 .شد خواهد محول نمايندگان تأهي به کميسيون انحالل يا فعاليت

 

 : کمیسیونوظایف دبیر

امور  کميسيونگردد. دبير منصوب مي دبير اتاقبا حكم  انتخاب و رئيس کميسيونپس از هماهنگي با  ،نهدبيرخا توسطدبير کميسيون  .16 ماده
 . دهدانجام ميدبيرخانه  هماهنگ بازير نظر رئيس کميسيون و  ه رامربوط

 :باشدشرح زير ميبهتحت نظر رئيس کميسيون  وظايف دبير کميسيون .17ماده 

 با هماهنگي دبيرخانهي کميسيون تشكيل جلسات عاد قويمتنظيم ت .1

 کميسيون اتجلسدعوت اعضا به  .2

 در صورت لزوم گيري در مورد تصميمات متخذه در کميسيونانجام راي .3

 نظارت بر تنظيم صورت جلسات کميسيون  .4

 روز پس از تشكيل جلسه 3دبيرخانه تا حداکثر به  و مصوبات کميسيون ارسال صورت جلسات .5

  دبيرخانه رئيس کميسيون به تأييدبا  ان مورد نياز کميسيونکارشناس يا کارشناس معرفي .6

 در محدوده وظايف  منشي و کارشناسان کميسيونبه  امورارجاع  .7
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 اندصوص اعضايي از کميسيون که لغو عضويت شدهدبيرخانه در خارائه گزارش به  .8

  دبيرخانه ماهيانه شرکت در جلسات هماهنگي .9

 ونيسيکم ازيورد نم گزارشات کارشناسي نظارت بر تهيه .10

 ونيسيکممصوب  تحقيقاتي يهاپروژه پيگيري انجام .11

 و ساليانه از اقدامات کميسيون به دبيرخانه شش ماههارائه گزارش  .12

  ونيسيمصوبات کم يريگيو پ يى برنامه کارتهيه .13

 .توانند همزمان در بيش از يک کميسيون حضور داشته باشندنمي هاکميسيون اندبير تبصره.

 میسیون:بودجه ک

      در نظر ي جار يهانهيهز ريمشاوره و سا ،يشناساز خدمات کار هاکميسيوناستفاده  يبرا را يخود مبلغ ساليانه يهااتاق در بودجه .18 ماده
 طريق زکميسيون و ا هسرئيهيأت نمايد. اين مبلغ زير نظر و اين بودجه را کتباً در ابتداي هر سال به دبيرخانه و رئيس کميسيون اعالم مي رديگمي

 دبير اتاق قابل استفاده خواهد بود.

و  هاکميسيونپس از دريافت نظرات توسط دبيرخانه و  ،وين بودجه ساليانه اتاقدزمان تدر  هاکميسيونبودجه پيشنهادي ساليانه  .1تبصره 

  باشد.کميسيون و عملكرد کميسيون مي فعاليت وسعت حوزه ميزان آن بر مبنايو  گرددمي دبير اتاق پيشنهادبه  هاي آنها،برنامه

 کميسيون ارائه خواهد نمود. هرئيسهيأت و  اتاق دبير اتاق در پايان هر سال، گزارش مالي کميسيون را به هيأت رئيسه .2تبصره 

 تشکیل جلسات کمیسیون:

ساله در نخستين جلسه کميسيون ها همهعادي کميسيونشود. زمان تشكيل جلسات تشكيل مي در ماه بارها حداقل يکجلسات کميسيون .19 ماده
 .رسدمي کميسيونتعيين و به اطالع کليه اعضاي 

 براي الكترونيک پست طريق از يا و کتبي طوربه جلسه برگزاري از قبل سه روز حداقل بايد جلسه، دستور ذکر با همراه جلسه دعوتنامه. 20ماده 

 د.گرد ارسال اعضاء
 
 .آيد عملبه قبل روز يک تواندمي کميسيون رئيس نظر با کميسيون العادهفوق جلسه برگزاري به دعوت بصره.ت

با  ونيسيکمهر  ماتي. تصمافتيخواهد  تيرسمء و يكي از اعضاء هيأت رئيسه کميسيون اعضا نصفحداقل با حضور  هاکميسيونجلسات  .21 ماده
 هد بود. معتبر خوا جلسهدر  نيحاضر يت نسبيموافق اکثر أير

 (کارشناسان بخش دولتي و خصوصي)مديران و  عضو رياز افراد غ ،در صورت لزومو  ف خوديتوانند در چارچوب وظاها ميکميسيون .22ماده 
 نمايد.دعوت بدون حق رأي  ،يشناسکار نظرو ارائه اطالعات  منظورعنوان ميهمان و بهبه

جلسه متناوب  4 اي يجلسه متوال 3در ، ونيسيکم سيرئ يسال بدون عذر موجه و موافقت قبل کيدر طول  ونيسياز اعضاء کم کيهر اگر  .23ماده 
   و جايگزين آن توسط رئيس کميسيون معرفي خواهد شد. شودبه معني مستعفي از کميسيون تلقي مي غيبت داشته باشد،

 دبیرخانه امور هماهنگی:

 ليتشك هاکميسيون امور هماهنگي رخانهيدب ،هاکميسيونو ارزيابي عملكرد  يامور ادار يريگيپ ،هاکميسيون انيم يانجام هماهنگ يبرا .24 ماده
 از: است  عبارت رخانهيف دبيوظاکرد. خواهد  فهيانجام وظ دبير اتاقنظر  ريو زشود ميمنصوب  رئيس اتاقبا حكم  رخانهيدب رئيس. شوديم
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 هاکميسيونهاي ، پس از اخذ نظرات و برنامهدبير اتاقبه  هاکميسيوناز مورد ني اليانهس يپيشنهادارائه بودجه بررسي و  .1

 از دبير کميسيون هاکميسيوناخذ گزارش مستمر از دستور جلسات و مصوبات اقدام شده  .2

 هاکميسيونهاي رساني و تصويرسازي فعاليتاطالع .3

 جهت بررسي و اظهارنظر هايونکميسها به و گزارش هانهادشيپ ح،يها، لواطرح جاعاررساني و اطالع .4

 هاو مسئول راهبري کميسيون و ارائه به دبير اتاق هاکميسيوندريافت گزارشات کارشناسي از  .5

 بر اساس تقويم زماني مصوب کميسيون هاکميسيونجلسات  يبرگزارهاي الزم براي انجام هماهنگي .6

 هاو مسئول راهبري کميسيون قاتادبير به  هاکميسيونعملكرد  ارزيابياز  فصليارايه گزارش  .7

 هاو و مسئول راهبري کميسيون هيأت رئيسه کميسيون ،دبير اتاقي تخصصي به هاکميسيونارايه پيشنهاد بهبود عملكرد  .8

 )هر ماه( هاکميسيونبرگزاري جلسات شوراي روسا )هر سه ماه( و شوراي دبيران  .9

 هاو مسئول راهبري کميسيون تاقدبير ابه  هاکميسيونام پيشنهاد ايجاد، حذف و يا ادغ .10

 دبير اتاق تأييد، پس از تصويب رئيس کميسيون و هاکميسيونالزحمه دبيران و کارشناسان پرداخت حقاعالم  .11

 از واحدهاي اجرايي اتاق هاکميسيونهاي پيگيري خواسته .12

 . از طريق دبيرخانه انجام خواهد شد مكاتبات اتاق و نامهدر چارچوب آئين ،هاکميسيونمنظور ايجاد هماهنگي، کليه مكاتبات به .25 ماده

 يساؤر يشوراجلسه  ،هاکميسيونمهم حوزه کاري  موضوعات يو بررس هاکميسيونبراي تقويت افكار تبادل ، يهماهنگ جاديا منظوربه .26ماده 
هر دو ماه با  هاکميسيونهمچنين جلسه شوراي دبيران  .شوديبرگزار م هاکميسيون راهبري مسئول اي و اتاق سيبا رئ صورت فصليبه هاکميسيون

 است. رخانهيدب مديرجلسات با  نيا يريدبگردد. دبير اتاق برگزار مي

 :هاکمیسیونارزیابی عملکرد 

اي متشكل از مسئول راهبري هاي کمي و کيفي به صورت مستمر، توسط کميته سه نفرهبر اساس شاخص هاکميسيونعملكرد  .27 ماده
 ، دبير اتاق و مدير دبيرخانه ارزيابي و نتايج آن به هيأت نمايندگان اتاق اعالم خواهد شد.  هاميسيونک

ضعيف ارزيابي شود، هيأت رئيسه اتاق تصميمات الزم را براي اصالح عملكرد کميسيون اتخاذ  هاکميسيونکه عملكرد برخي در صورتي تبصره.
 نمايد.مي

نسبت به بازبيني آن بر اساس نظرات  در پايان هر سال موظف است و باشدمي دستورالعمليگيري اجراي مفاد اين دبيرخانه مسئول پ .28ماده 
از طريق دبير اتاق  (رخانهيدب رئيساتاق و  ريدب ،هاکميسيون يمسئول راهبرپس از تأييد کميته سه نفره )اقدام و اصالحات پيشنهادي را  هاکميسيون

        مايد.ارائه ن به رئيس اتاق


