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پيوست:

همکاران گرامی ،اعضای محترم جامعه مهندسان مشاور ايران
موضوع :انتخابات ارکان جامعه

با احترام به استتضاتام مساند؛ با توجه به اینکه دومه هفدهم شومای دیریت ( دومه جامی) دم امدیبهشت
 1041به پایان مسد ،طبق فاد اساسنا ه انتخابات اعااء شومای دیریت بایست به نضوی انجام پذیرد
که ستته اه لبا اپ پایان دت تیتتدی امکان شتتا ا ج ع ع و انتخاا امکان تشتتکوا شتتود اپ آنجا که
عرف کاندیداهای عاویت دم شومای دیریت ،اپ طریق گروههای تخیی انجام شود ،لذا جهت انتخابات
اعاتتای شتتومای دیریت جا عه طبق استتاستتنا ه باید کاندیداها لبا اپ انتشتتام آگه دعوت ج ع ع و ،
عرف شده باشند
لذا به نظوم انتخاا نا زدهای عاتتتویت دم امکان جا عه ،اپ آن ه کام ضترم دعوت شتتتود طبق جدو
پ ان بندی پووست ،دم جلسه ج ع گروه و یا گروه های که دم آنها عاویت دامند ،شرکت فر ایند
مساند دم این انتخابات ،شش عاو هوأت داومی ،هفت عاو هوأت تجدیدنظر داومی و
ه چنون به آگاه
باپمسان نوز انتخاا خواهند شد برای انتخابات ذکوم ،اعالم اسا کاندیدا برای هر یک به ج ع ع و با
شرایط پیر ضرومی است
 1کامشتناستان که واجد شترایط بوده و ایلند به عاتویت هوأتهای داومی ،تجدیدنظر داومی و باپمسان
انتخاا شون د ،ت ایا خود ما کتباً تا تامیخ  1044/11/40به دبورخانه جا عه کتباً اطالع دهند
 2کامشتناستان که واجد شترایط نوستتند (اپ نظر دمجه کامشتناس ) و یا ت ایل به عاویت دم هوأتهای
زبوم ندامند ،ول اعاتاء حیوی دیگری ما شتایسته عاویت دانند ،اسا کاندیداهای خود ما کتباً تا
تامیخ ذکوم به جا عه اعالم دامند
 3عرف کاندیداهای عاویت دم این هوأت  ،اپ اعاای حیوی استفسام شود این کاندیداها ض ن داشتن
عاتویت حیوی جا عه ،باید حدالا کامشتناد دمجه یک هم باشتند لذا اپ آن عاتتو ضترم دمخواست
ن اید راتب ما به اطالع کلوه کامشناسان شریک آن شرکت که عاو حیوی جا عه هستند ،برسانند
بایستت عاو
 0هر یک اپ شترکاء شترکت (داوطلب عاتویت) دم پ ان برگزامی ج ع گروه تخیتیت
حیوی جا عه باشند
با عنایت به افزایش فعالوت های جا عه و ضتتترومت توستتتعه دا نه فعالوتهای آن دم آینده و با دم نظر
گرفتن شترایط بضران دومه تضریم کشوم تیاضا دامد ه کامان ضتر داوطلب لبو سئولوتها شوند
که ضت ن داشتن ا کان رر ولت و انریی بوشتر ،اپ اهدا و استراتژی جا عه و سوابق فعالوتهای آن
نوز آگاه الپم داشتتته باشتتند به ه ون جهت به نظوم آشتتنای بوشتتتر کاندیداها و اعاتتای گروههای
جا عه ،پوشنهاد شود اساسنا ه جا عه ما طالعه فر ایند
با تجديد احترام
رئیس شورای مديريت
بهرام امینی

برنامه برگزاری جلسات مجامع عمومی گروههای تخصصی جامعه مهندسان مشاورایران

تاریخ تشکیل جلسه

ساعت شروع

نام گروه تخصصی

ردیف
1

منابع آب

1000/10/11

16

2

تأسیسات شهری

1000/10/11

16

3

سدسازی

1000/10/11

16

0

صنایع

1000/10/11

16

5

بندرسازی

1000/10/11

16

6

ترافیک و حمل و نقل

1000/10/11

16

7

راه و راه آهن

1000/10/11

16

1

کشاورزی

1000/10/20

16

1

مدیریت و سیستم و مطالعات اقتصادی و ...

1000/10/20

16

10

معماری

1000/10/21

15

11

شهرسازی

1000/10/21

16

12

بهینه سازی مصرف انرژی

1000/10/21

16

13

معادن ،زمینشناسی و ژئوفیزیک

1000/10/20

16

10

خطوط انتقال نفت و گاز

1000/10/21

16

15

مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی

1000/10/21

16

16

نقشه برداری

1000/10/21

16

17

فرودگاه

1000/10/22

16

11

تأسیسات ساختمان

1000/10/22

16

11

ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

1000/10/22

16

20

سازه

1000/10/22

16

مصوب شد

آنیی انهم شورای مدرییت

شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران که از این پس "شورای مدیریت" نامیده میشوند از ارکاان الا ی جامعاه مهندساان
مشاور ایران است ،که از این پس "جامعه" نامیده میشود" .شورای مدیریت" نقا

سیاساتگاااری و مادیریت اماور "جامعاه" را

بعهده دارد.

ماده-1

اعضای شورای مدرییت :
اعضای شورای مدیریت نمایندگان گروههای تخصصی "جامعه" میباشند.

ماده -2شرایط عضویت رد شورای مدرییت :
نماینده شورای مدیریت باید واجد شرایط زیر باشد:
 عضو حقیقی ال ی "جامعه" باشد. حداقل واجد شرایط کارشناس درجه یک (طبق ضوابط "جامعه") باشد. شرکت متبوع وی حداقل  7سال سابقه عضویت در جامعه داشته باشد. شرکت متبوع کاندیدا ،از اعضای حقوقی ال ی جامعه بوده و لالحیت طرح و ساخت و پیمانکاری از سازمان برنامه اخذنکرده باشد و در زمان کاندیدا شدن هیچگونه بدهی و حق عضویت معوقه نداشته باشد.
 کاندیدای معرفی شده میباید عضو هیئت مدیره شرکت بوده و به طور کتبی از طرف شرکت متبوع خود جهت انتخاب درشورای مدیریت "جامعه" معرفی شده باشد.
 -تبصره :در لورت درخواست یکی از گروههای تخصصی مبنی بر کاه

مدت زمان عضویت شرکت متقاضای (کمتار از 7

سال) جهت کاندیداتوری و در دیگر موارد خاص مانند (گروههای تازه تأسیس) این مدت زمان با تأییاد شاورای مادیریت
میتواند مشمول استثناء قرار گیرد.

ماده -3مدت عضویت رد شورای مدرییت :
مدت عضویت در شورای مدیریت طبق ماده  81اساسنامه برای یک دوره (سه سال) است .انتخاب مجدد آنان برای یاک دوره
متوالی دیگر بالمانع است.
تبصره :اعضای شورای مدیریت که دو دوره متوالی به عضویت شورای مدیریت انتخاب شادهاناد ،پاس از یاک دوره فالا ه
عضویت مجدد آنان در شورای مدیریت بالمانع است.
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ماده -4روش انتخاب اعضای شورای مدرییت
-

گروههای تخصصی قبل از درج آگهی تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب ارکان "جامعه" در روزنامه کثیراالنتشار دو نفر
نمایندگان خود را که طبق آئین نامههای "جامعه" حائا شرایط میباشند انتخاب و به مجمع معرفی مینمایند .در مجماع
عمومی در مورد نمایندگان گروههای تخصصی رایگیری میشود .نماینده حائا رای بیشتر باه عناوان عضاو الا ی و نفار
بعدی به عنوان عضو ع یالبدل شورای مدیریت تعیین میشود.

-

بررسی انطباق شرایط کاندیدای عضویت در شورای مدیریت توسط شورای گروه تخصصی مربوطه و از طریق استعالم از
کمیته عضویت انجام شود.

ماده -5جلسه اهی شورای مدرییت
ج سههای شورای مدیریت با حضور نصف بعالوه یک تعداد کل اعضای شاورای مادیریت رسامیت یافتاه و پیشانهادها باا رای
موافق اکثریت حاضران که بهر حال نباید کمتر از یک سوم تعداد کل اعضاء شاورای مادیریت باشاد معتبار اسات .در لاورت
غیبت نماینده گروه تخصصی (عضو ال ی) در ج سه ،عضو ع یالبدل آن گروه با حق رای در شورای مدیریت شرکت خواهد کرد.
تبصره  : 1حضور اعضای ع یالبدل بدون حق رای در ج سه شورای مدیریت بالمانع است.
تبصره  : 2شرکت اعضای شورای مدیریت در ج سهها ضروری است .در لورتیکه هر یک از اعضای دارای حق رای بی

از

سه ج سه متوالی غیر موجه غیبت نمایند ،مراتب بطور کتبی از طرف شورای مدیریت باه اعضاای شاورای گاروه تخصصای
مربوط اطالع داده خواهد شد.
تبصره  : 3در لورت استعفاء یا فوت یا س ب شرایط از هر یک از اعضای شورای مادیریت عضاو ع ایالبادل هماان گاروه
تخصصی برای مدت باقیمانده به جای عضو ال ی انجام وظیفه خواهد کرد.

ت
ماده -6زمان شکیل جلسه اهی شورای مدرییت :
ج سات شورای مدیریت باید در هر ماه حداقل دوبار به طور مرتب تشکیل شود .عالوه بر آن بنا به دعوت هیأت رئیسه یاا
هیأت بازرسان ج سه فوقالعاده تشکیل خواهد شد .دستور ج سه فوق العاده توسط هیأت درخواستکننده تهیه و هنگاام
درخواست به دبیر شورای مدیریت تس یم می گردد.
تبصره  : 1ج سههای شورای مدیریت ع نی است .ک یه اعضای "جامعه" حق دارند در این ج سهها به عنوان نااظر بادون
حق رای شرکت نمایند ،مگر در مواردی که جهت رسیدگی به موضوع خالی ج سه از طارف شاورای مادیریت مارماناه
اعالم شده و دالیل آن به اطالع هیأت بازرسان رسیده باشد.
تبصره  : 2در هر ج سه شورای مدیریت حضور حداقل یکی از اعضای هیاأت بازرساان ضاروری اسات .در لاورت عادم
حضور لورتج سه مصوب جهت آگاهی هیئت بازرسان ارسال خواهد شد.
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ماده -7صورتجلسه شورای مدرییت
دستور و لورت ج سههای شورای مدیریت باید توسط دبیر شورای مدیریت تهیه و تا  3روز قبال از ج ساه بعادی بارای
اعضاء حاضر ارسال شود و در ج سه بعدی شورا به امضای حاضران هار ج ساه برساد و در دبیرخاناه "جامعاه" ضابط و
نگهداری شود.

ماده -8انتخاب هیأت رئیسه
شورای مدیریت در اولین ج سه هر دوره از بین اعضای خود رئیس ،نائب رئیس ،دبیر ،دبیر دوم و خاانهدار بعالوه دو عضو
ع یالبدل را به عنوان هیأت رئیسه جهت اداره امور جاری "جامعه" انتخاب مینماید.
تبصره : 1ج سههای شورای مدیریت به ریاست رئیس و در غیاب وی نایب رئیس اداره میشود و دبیار عهادهدار وظاائف
دعوت برای تشکیل ج سه ،تنظیم دستور و لورتج سه میباشد.
تبصره : 2آیین نامه وظائف و اختیارات هیأت رئیسه در شورای مدیریت تصویب میشود .تغییار مفااد آئاینناماه هیاأت
رئیسه بنا به درخواست هیأت رئیسه و یا پیشنهاد حداقل یک سوم اعضای شورای مدیریت امکانپذیر میباشد.

ماده-9

وظایف و اختیارات شورای مدرییت
 -8-9انتخاب هیأت رئیسه.
 -2-9تدوین و تصویب ک یه آئیننامهها.
 -3-9تصویب سازمان و تشکیالت "جامعه" و اداره امور "جامعه" طبق اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
 -4-9حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول "جامعه" .
 -5-9مدیریت و انجام ک یه امور جاری "جامعه".
 -6-9رسیدگی به حسابهای "جامعه" ،پرداخت دیون و ولول مطالبات و تصویب افتتاح حسابهای بانکی از طریق هیئت رئیسه.
 -7-9تهیه و ارائه گاارش ساالنه ،ترازنامه و برنامه و بودجه ساالنه همراه با گاارش هیأت بازرسان به مجمع عمومی جهات
رسیدگی و تصویب.
 -1-9انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در ک یه مراحل قانونی در ماااکم ،تعیاین
حکم ،وکیل و عال آن ،قطع و فصل دعاوی از طریق سازش به طرفیت "جامعه" از طریق هیئت رئیسه.
 -9-9تشکیل و اناالل کمیتهها و گروههای کاری بر حسب اقتضاء.
 -81-9بررسی و تصویب آئین نامهها و ضوابط مرباوط باه شاورای گروههاای تخصصای ،واحادهای ساازمانی ،کمیتاههاا و
گروههای کار جهت اداره امور و انجام وظایف "جامعه" در قالب مفاد اساسنامه و نظارت بر اجرای آنها.
 -88-9انتخاب اعضای هیأت داوری و هیأت تجدیدنظر داوری از بین معرفی شدگان طبق آئین نامه های مرباوط و معرفای
منتخبین به مجمع عمومی جهت انتخاب نهائی.
 -82-9پذیرش درخواست حکمیت در ارتباط با حرفه و اقدام مناسب.
 -83-9پذیرش و س ب عضویت اعضاء طبق ضوابط مندرج در اساسنامه ،آئیننامهها و مصوبات مجمع عمومی.
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 -84-9دعوت مجامع عمومی بر حسب ضرورت و مفاد اساسنامه.
 -85-9بررسی لاوم تجدید نظر در مفاد اساسنامه بر اساس ضرورتها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
 -86-9به طور ک ی شورای مدیریت میتواند تصویب هر اقدام و معام های

را که ضروری بداند (به جا موضاوعاتی کاه باه موجاب

مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در لالحیت خااص مجاامع عماومی اسات) باا رعایات مصاال "جامعاه" در ماورد
رهنگذاری (مایم ک "جامعه") و فک رهن و استقراض و انعقاد قرارداد و تأسیس و اناالل کمیتههای استانی و یاا هار
اقدام دیگر با نام "جامعه" انجام دهد.
 -87-9سیاستگااری جهت ارتباط با سازمانها ،نهادهای دولتی و خصولی داخ ی و خارجی.
 -81-9بررسی برنامه و پیشنهادات کارگروهها.
 -89-9سیاست گااری در ارتباط با انتشارات جامعه.
 -21-9سیاست گااری در ارتباط با رسانههای گروهی در کشور.
 -28-9ارجاع دعاوی اعضاء به هیأتهای داوری و تجدیدنظر داوری بنا به مورد.
 -22-9پاسخگوئی به هیأت بازرسان.
تبصره : 1جا درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه  ،اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در لاالحیت خااص مجاامع
عمومی است ،شورای مدیریت ک یه اختیارات الزم را برای اداره امور ،مشروط به رعایات حادود اهاداف "جامعاه" دارا مای
باشد.
تبصره : 2ک یه اسناد و اوراق بهادار با امضای رئیس شورای مدیریت و خاانهدار (و در غیاب رئیس ،نایب رئایس) با مهر "جامعه"
معتبر خواهد بود.
تبصره : 3شورای مدیریت میتواند بخشی از اختیارات خود را برای مدت مشخص به هیئت رئیسه تفویض نماید.
این آئین نامه در  9ماده و ده تبصره در ج سه مورخ  8411/81/16شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران باه اتفااق
آرا تصویب شد.

مصوب شد
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