
    

 

 

 
 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

 نظام نامه اداره جلسات هيئت مديره

مجموعه مقررات زير به  –آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان  73 مادة 18باستناد بند    

تصويب هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان رسيده و بعنوان نظام نامه اداره جلسات هيئت 

 .يئت مديره الزم االجرا مي باشدمديره از طرف كليه اعضاي ه

 .آئين نامه اجرايي جلسات هيئت مديره حداقل سه بار در هر ماه تشكيل خواهد شد  72 مادةمطابق  -1 مادة

دعوت به جلسات هيئت مديره بصورت كتبي با دعوت رئيس هيئت مديره انجام مي پذيردكه تاريخ و  -2 مادة

 . واهد شد زمان و مكان و دستور جلسه در آن قيد خ

نيازها و موارد مطروحه و پيشنهادات اعضاي محترم هيئت مديره  –دستور جلسه بر اساس اولويت ها  -3 مادة

 .توسط دبير تنظيم و با تاييد رئيس سازمان ابالغ مي شود 

خواهد نفر از اعضاي هيئت مديره پيشنهاد مي گردد الزاماً جلسه بعدي مطرح  3كليه موضوعاتي كه توسط :  تبصرة

 .شد 

اضافه نمودن موضوع جديد به دستور جلسه در صورت ايجاب زمان جلسه انجام خواهد گرفت ، مگر در  -4 مادة

شرايط خاص و نياز مبرم به طرح موضوع جديد ، كه در صورت تصويب اكثريت اعضاي حاضر ، به دستور جلسه 

 .اضافه شده و يا جايگزين دستور با اهميت كمتر مي گردد 

چنانچه براي يكي از موضوعات دستور جلسه فرصت كافي براي بررسي و تصميم گيري فراهم نشد در  -5 مادة

 .دستور جلسه بعدي منظور مي گردد 

با درخواست وقت قبلي و در صورت درج موضوع در  –دبير هر يك از گروه هاي تخصصي و كمسيونها  -6 مادة

 .كت نمايند دستور جلسه مي توانند در جلسه هيئت مديره شر

نفر از اعضاي اصلي رسميت  6آئين نامه اجرايي با حضور حداقل  72 مادةجلسات هيئت مديره مطابق  -7 مادة

 .مي يابد

در صورتي كه پس از گذشت نيم ساعت از زمان شروع جلسه تعداد حاضران به حد نصاب فوق نرسد  -1تبصرة

 .جلسه تعطيل خواهد شد 

 .يقه و بدون اطالع قبلي موجب عدم تعلق حق جلسه خواهد بود دق 30حضور بعد از  -2 تبصرة

ترك جلسه از سوي هر يك از اعضاي حاضر با درخواست كتبي و ذكر علت و موافقت رئيس جلسه  -3 تبصرة

 .بالمانع مي باشد 

 .خواهد شد  حق جلسه% 50عدم حضور با اطالع قبلي تا نيم ساعت مجاز ، موجب عدم پرداخت  -4 تبصرة

هر يك از اعضاي اصلي كه نتواند در جلسه هيئت مديره شركت نمايد موظف است مراتب را تا قبل از  -8 دةما

 .اسامي غائبين در ذيل صورتجلسه قيد خواهد شد . تشكيل جلسه به دبير يا رئيس سازمان اطالع دهد 
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ق نظامنامه مشخص و ثبت داليل عدم حضور توسط رئيس هيئت مديره بررسي و موجه يا غيرموجه بودن آن مطاب

 .ميگردد 

آئين نامه اجرايي چنانچه هر يك از اعضاي اصلي هيئت مديره چهارجلسه  72 مادةيك  تبصرةمطابق - 9 مادة

ماه بدون عذر موجه در جلسه شركت ننمايد به تشخيص شوراي مركزي  6پياپي و يا هشت جلسه متناوب در مدت 

راي مدت باقيمانده بعنوان عضو اصلي در جلسات شركت خواهد نمود و مستعفي شناخته شده و عضو علي البدل ب

 .مراتب توسط رئيس هيئت مديره كتباً به عضو مستعفي  اعالم خواهد شد 

دبيرهيئت مديره موظف است گزارش عدم حضور غيرموجه اعضاء را براساس حد نصاب تعيين شده تهيه  -1 تبصرة

 .و به رئيس سازمان تسليم نمايد 

اداره جلسات هيئت مديره بعهده رئيس و در غياب ايشان نايب رئيس اول  و در غياب هر دو نايب رئيس  -10 مادة

دوم خواهد بود تهيه و تنظيم صورتجلسه بعهده دبير هيئت مديره بوده و در صورت غيبت دبير يكي از اعضا به 

 .انتخاب رئيس جلسه عهده دار وظايف دبيري خواهد بود 

 .ابتداي هر جلسه پس از اعالم حصول اكثريت ، رسميت جلسه توسط رئيس جلسه اعالم مي شود  در – 11 مادة

اعضاي هيئت مديره مي توانند مطالب ضروري و فوري و پيشنهاد خود را قبل از ورود به جلسه با  -12 مادة

چنانچه موارد مطروحه نياز به كارشناسي و تصميم . از دستور طرح نمايند  درخواست وقت قبلي بعنوان نطق پس

مدت گفتگو در اين . گيري داشته باشد با تصويب هيئت مديره در دستور جلسه هاي بعدي قرار خواهد گرفت 

جلسه تعيين  اسامي عالقه مندان به ارائه بحث آزاد توسط رئيس. دقيقه تجاوز نمايد  15قبيل موارد جمعاً نبايد از 

 .و اعالم خواهد شد 

چنانچه جلسه به علت ترك عده اي از اعضاي هيئت مديره از رسميت خارج شود مذاكرات ادامه مي  -13 مادة

 .ضروري مي باشد  7 مادةيابد ولي براي هر راي گيري و اخذ تصميم حد نصاب ذكر شده در 

وضوع توسط رئيس جلسه مطرح و اعضاء با اجازه رئيس براي گفتگو درباره هر بند از دستور جلسه ، م -14 مادة

حداكثر زمان گفتگو معادل دوسوم وقت پيش بيني شده براي آن موضوع مي . جلسه به نوبت صحبت مي نمايند 

 .باشد كه توسط رئيس جلسه بين متقاضيان بحث و اظهارنظر تقسيم خواهد شد

هادات اعضاء مطرح و بعد از توضيح پيشنهاد دهنده و ابراز بعد از اتمام هر موضوع دستور جلسه ، پيشن -15 مادة

 .دقيقه مي باشد  2حداكثر مدت براي اظهارنظر هر نفر . نظرات موافق و مخالف ، نسبت به آن رأي گيري مي شود 

در صورتيكه وقت پيش بيني شده براي يك موضوع كافي نباشد با پيشنهاد هر يك از اعضاء و تصويب  -16 مادة

جلسه مي توان زمان بيشتري به آن موضوع اختصاص داد و برخي از موضوعات دستور جلسه را كه اولويت  اعضاي

 .كمتري دارد با توافق جمع به جلسه بعد موكول نمود
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كفايت مذاكرات در مورد هر كدام از بندهاي دستور جلسه ، به پيشنهاد هر يك از اعضاء امكان پذير بوده  -17 مادة

في نداشته باشد كفايت مذاكرات تصويب و تصميم گيري مي شود و در غير اينصورت مذاكرات ادامه و چنانچه مخال

 .يافته و در صورت وجود موافق و مخالف رأي گيري بعمل خواهد آمد

موضوعاتي كه قبل از طرح در جلسه مستلزم بررسي در كميسيون خاص و يا گروههاي تخصصي ميباشد  -18 مادة

يسه با قيد سقف زمان ، جهت بررسي و اظهار نظر به گروه تخصصي يا كميسيون مربوطه با تشخيص هيئت رئ

 .ارجاع داده مي شود

آئين نامه اجرائي ، رأي اكثريت نصف ، باضافه يك  72 مادةشرط اعتبار مصوبات هيئت مديره بر اساس  -19 مادة

هر يك از مصوبات را با ذكر تعداد آراي دبير موظف است نتيجه رأي گيري . اعضاي حاضر هيئت مديره مي باشد 

 .موافق در صورتجلسه قيد نمايد 

در صورتيكه انتخاب اعضاي هيئت رئيسه در دستور جلسه باشد ، ابتدا جلسه به رياست مسن ترين عضو  -20 مادة

داگانه رئيس و دبير ج اصلي و دبيري جوانترين عضو اصلي حاضر در جلسه تشكيل و براي انتخاب رئيس ،   نواب

 .رأي گيري بصورت كتبي مي باشد. رأي گرفته خواهد شد

هيئت رئيسه منتخب نسبت به . در صورت تساوي آراء داوطلبان هر سمت قرعه كشي انجام ميگيرد  -21 مادة

 .انتخاب خزانه دار از بين خود يا ساير اعضاي هيئت مديره اقدام و به تأييد هيئت مديره ميرساند

ه كليه تصميم گيريها و موارد مهم بحث شده را در دفتر مخصوص صورتجلسه ثبت و در پايان دبير جلس -22 مادة

جلسه به امضاي كليه اعضاي حاضر در جلسه ميرساند و در آغاز جلسه بعدي جهت اطالع از اقدامات انجام شده 

 .قرائت مي شود

 .ه ميباشدمسئول پيگيري و اجراي مصوبات هيئت مديره ، رئيس هيئت مدير -23 مادة

وي ميتواند بخشي از اين وظيفه را به ساير اعضاي هيئت مديره محول نمايد و در هر صورت گزارش اجراي هر يك 

 .از مصوبات در مهلت مقرر بعهده رئيس هيئت مديره مي باشد

ورخ هيئت مديره به تصويب رسيد و در جلسه م 28/11/91در جلسه مورخ  تبصرة 6و  مادة 23اين نظام نامه در 

 . هيئت مديره دوره ششم ، در آئين نامه اجرائي مجدداً بررسي و مورد تأييد قرار گرفت  01/12/91

 


