
 

 

  عضويت اعضاي حقوقي وحقيقينحوه وصول حقنامه آيين

  جامعه مهندسان مشاور ايران

  

  :1ماده 

بـه تصـويب     3/2/80تـاريح   نامه تدوين و درشوراي مديريت، اين آيين 1/9/79به استناد مصوبه مورخ 

  .شوراي مديريت جامعه مهندسان مشاور ايران رسيد

  :2ماده 

قوقي و حقيقي، هرسـال توسـط مجمـع عمـومي سـاليانه تعيـين و       عضويت ساليانه اعضاي حميزان حق

  .بالفاصله كتباً به اطالع آنان رسانده مي شود

  :3ماده 

عضويت مقرره، نسبت به پرداخـت آن  كليه اعضا موظفند پس از اعالم كتبي جامعه و اطالع از ميزان حق

  .حداكثر تا پايان همان سال اقدام نمايند

  :4ماده 

عضويت تعيين شده اقـدام ننماينـد، مجـدداً    تا پايان سال مربوطه نسبت به پرداخت حق براي اعضايي كه

دار، مراتب يادآوري و توجه آنها به رعايت مفاد اساسـنامه  از طرف خزانهاي قبل از پايان سال طي نامه

  .گردددر اين مورد جلب مي

  : 5ماده 

پرداخت بدهي معوقـه ننماينـد، در ابتـداي سـال     براي اعضايي كه با ارسال اخطار اوليه اقدامي در جهت 

گردد كه چنانچه تـا آخـر خردادمـاه سـال     اي ارسال و در آن اعالم ميبعد به عنوان آخرين اخطار، نامه

  .عضويت خود اقدام ننمايند، مشمول تعليق عضويت خواهند گرديدجاري نسبت به پرداخت حق

عمومي و درج ، در سال اول از حضور در مجامع شونداعضايي كه مشمول تعليق عضويت مي : تبصره

نام شركتشان در سالنماهاي جامعه محروم و از سال دوم كليه حقوق عضويت در مورد آنـان  

  .قطع و به طور كامل از جامعه اخراج خواهند شد

  :6ماده 

ه انـد، چنانچـه قـادر بـ    بيني نشـده مشـمول مـاده پـنج شـده     اعضايي كه به علت مشكالت و مسائل پيش

عضويت مقرره به طور يكجا نباشند، مي توانند بدهي مربوطه را بـا اطـالع و موافقـت    پرداخت بدهي حق

  .دار به صورت اقساط پرداخت نمايندخزانه

  :7ماده 

است، چنانچـه بخواهنـد از حالـت تعليـق خـارج شـوند،       اعضايي كه عضويت آنها به حالت تعليق درآمده

اين پرداخت مي تواند بـا  . تا زمان رفع تعليق را يكجا پرداخت نمايند هاي معوقهعضويتبايستي كليه حق

  .دار به صورت اقساط باشدموافقت خزانه

  : 8ماده 

تواند درخواست خود هاي معوقه خودداري نمايد، ميعضويتچنانچه عضو مورد اشاره از پرداخت حق

مدارك و سوابق خـود را مطـابق    را به صورت عضو جديد به جامعه تسليم كند، در اين صورت بايستي

   .با شرايط اعضاي جديد تكميل و از طريق هيأت رئيسه به كميته عضويت جامعه ارسال دارد
 


