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 جامعه مهندسان مشاور ایرانمحترم  ، اعضایگرامی انهمکار

 
 العادهمجمع عمومی عادی به طور فوق موضوع:

 
 

العهاده  بهه طهور فهوق    مجمع عمومی عادی نماید در جلسهمی تبدینوسیله از آن همکار گرامی دعو با احترام

 در محل  جامهله برگل ار    (30/61/6033) سال جاری ماهاسفند سوم شنبهسهروز  61ساعت که از  )نوبت اول(
 شود، حضور به هم رسانند.می

 نامله کتبلی  با مهرفی االمکان یکی از مدیران محترم آن شرکتخواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند که حتی
 در مجمع حضور یابند. 

تشکی  خواهلد   81/81/8011در صورت به حد نصاب نرسیدن حضور اعضاء، جلسه نوبت دوم مجمع در تاریخ 
 شد.

 
 

  :دستورجلسه
 

 دقیقه( 03نامه نحوه محاسبه و وصول حق عضویت )تصویب آیین -6

 ( نظر داوریدتجدی و هیأت هیأت داوری هیأت بازرسان، شورای مدیریت،ارکان جامعه ) انتخاب -1

 
 

 

 تجدید احترامبا   

 رئیس شورای مدیریت

 

 بهرام امینی

 

 131/33ـ  5533    شماره:
 11/1033/ 11       تاریخ:

 دارد          پیوست:



 عضویتمحاسبه و وصول حقنامه نحوه آیین

 مقدمه: 
حقوق و حرفه مهندسی مشاور ارائه خدمات بهتر و صیانت از  به منظورو  با لحاظ نمودن اصول ذیلنامه حاضر آیین

  تدوین گردیده است.

  جامعه  توانایی مالیحفظ جریان نقدینگی و اعضا در  منظم و موثرمشارکت 

 جامعهمورد نیاز عضویت از اعضا و تأمین بخش مهمی از بودجه ساالنه دریافت حق تسریع در 

 عضویت ساالنهمحوری و مشارکت کلیه اعضا در پرداخت حق عدالت 

 عضویتایجاد نظم و انضباط زمانی در دریافت حق 

 پرداخت عضایی که اهتمام الزم در تکلیف وضعیت اها و تعیینگیریتصمیمیافته در تبیین رویکرد سازمان

 .اندنداشتهعضویت خود را حق

 عضویت و مبلغ آنتعیین حق :1ماده 
شورای  اتجلسیکی از در  ( هر سالکارشناسو  ، وابستهعضویت ساالنه اعضای حقوقی و حقیقی )اصلی، ناظرمبلغ حق

 کتباً مراتبپس از تصویب مجمع گردد و به مجمع عمومی عادی ساالنه پیشنهاد میتعیین و  مدیریت در اسفندماه

 شود.رسانده می عضابه اطالع ا

الحساب عنوان علیبهگذشته سال  ، مبالغتعیین تکلیف حق عضویتتشکیل مجمع عمومی عادی و تا زمان   .1 رهـتبص

در حساب اعضا مبالغ دریافتی  . در دستور کار قرار خواهد گرفتآن  دریافتو قرار گرفته مبنای محاسبه 

 به عمومی عادی نسبت مجمع سوی از عضویت حقمبلغ نهایی  تصویب از پس تا شودو ضبط می ثبت

 .گردد اقدام آن تسویههمسان سازی و 

 عضویتنحوه محاسبه حق :2ماده 
ای جامعه تعیین ها و تاثیرپذیر از شرایط هزینههای تاثیرگذار در گردش مالی شرکتحق عضویت ساالنه براساس مولفه

 ، نحوه محاسبه و تعدیل ساالنه آن به قرار زیر است.. سرفصل ها، مبانیشود می

 جامعه اعضای عضویتهای حقسر فصل 2 ـ 1

  .است به قرار زیر مختلفی هایسرفصل بر مشتمل اصلی حقوقی اعضای عضویتحقمبنای 

   .تعداد کارکنان براساس رتبه بندی )های( اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه در هر تخصص/پایه 

 های تخصصیعضویت  درگروه 

 یقیحق یتعداد اعضا 

  تیریمد های مختلف ووپایه هادر تخصص یاخذ رتبه بندبه تعداد (طرحMC( و طرح و ساخت  )EPC) 

  .شد خواهد تشکیل بخش هر شده محاسبه مبالغ مجموع از عضویت ساالنه حق

 هر در آن میزان و نمایندمی پرداخت عضویت پذیرش بدو در جدید اعضای که است ثابتی مبلغ ورودیه .2ره ـتبص

 گردد .می تعیین مدیریت توسط شورای سال

 یآن شرکت در هر گروه تخصص تیسازمان برنامه و بودجه نباشد عضو یرتبه بند یدارا یچنانچه شرکت. 3رهـتبص

 گردد.یآن تخصص محاسبه م کی هیمعادل پا

 عضویت ثابت پایه  مبانی و مبلغ حق 2 ـ 2



های بعد به تمامی آنها ضریب واحد تعدیل تورمی شود و در سالبار تعریف شده و مصوب میحق عضویت ثابت پایه یک

 گردد .  پیشنهادی شورای مدیریت و مصوب مجمع عمومی اعمال می

 عضویت براساس تعداد کارکنان حق 

شود . تعداد محاسبه می  a=2+.5*n^.6 رابطهو از براساس تعداد کارکنان   ) میلیون ریال - aیت )حق عضو

و براساس افراد فنی امتیاز آور و حداقل  مختلف یها هیو پا 3و  2، 1سازمان درگروه  بندی براساس رتبه نفرات

 انجام کار به قرار جدول زیر است.کارکنان تکمیلی 

 
  های تشخیص صالحیت شده سازمان گروهحق عضویت براساس 

 و تعداد مبنای جامعه بر عضو یشده مازاد بر گروه تخصص تیصالح صیتشخ یهاگروهعضویت تعداد  حق مبلغ

حق  شودمی محاسبه کشور بودجه و برنامه سازمان ها توسطشرک شده صالحیت تشخیص هایپایه تخصص

طبق   الیر ونیلیم 5تا  1 بیمختلف به ترت یهاهیو پا 3و  2، 1سازمان درگروه  بندی براساس رتبه تیعضو

 زیر:  در جدول یشنهادیپ ریمقاد

 
 های تخصصی در جامعهحق عضویت گروه 

میلیون ریال در   5و  4و  3سازمان برنامه به ترتیب    3و  2، 1تعرفه هرگروه تخصصی جامعه برای گروه بندی  

 نظر گرفته شده است .

 گروههمان  هایشرکت یتخصص یهاگروه تیعضوحقهای سقف بودجه هرگروه تخصصی معادل پرداخت .4ره ـتبص

 است .

  حق عضویت اعضای حقیقی 

 است .ریال میلیون  5/1هر عضو حقیقی)اصلی و ناظر(  حق عضویت تعرفه

  حق عضویت مدیریت طرح  و طرح و ساختEPC  

میلیون  10و 5به ازای هر مورد به ترتیب  (EPC)طرح و ساخت و  (MC)اعضای دارای رتبه بندی مدیریت طرح 

 گردد.به حق عضویت ساالنه آنها اضافه و محاسبه می ریال

دچار تغییر شود  عضویت ثابت پایه براساس تغییرات بیرونی توازن و تعادل مصوب موجود،در صورتیکه حق. 5ره ـتبص

 مدیریت رئیسه جامعه توسط کمیته عضویت بازنگری و برای تایید و تصویب به شورای تهیأبا صالحدید 

 میگردد . ارائه

 اخذ صالحیت پیمانکاری مشاورانناظر حقوقی اعضای ساالنه عضویت حق() 

گروه در  تشخیص صالحیت

3 2 1 3 2 1 3 2 1 پایه در هر گروه

3 5 7 3 4 5 3 3 3 نفرات امتیاز آور

46ضریب تعداد نفرات

گروه 3 گروه 2 گروه 1

2

گروه در  تشخیص صالحیت

3 2 1 3 2 1 3 2 1 پایه در هر گروه

3/0 4/0 5/0 2/0 3/0 4/0 1/0 2/0 3/0 حق عضویت رتبه

گروه 3گروه 1 گروه 2



برای اعضای  عضویتحق درصد تمامی ضوابط تعیین 50شامل  جدید ناظر حقوقی اعضای ساالنه عضویت حق مبلغ

 میلیون ریال خواهد بود . 15حقوقی به اضافه پرداخت ما به ازای هر رتبه پیمانکاری به مبلغ 

 وابسته حقوقی اعضای ساالنه عضویت حق 

 مدیریت با تایید شورای ناظر حقوقی اعضای ساالنه عضویت حق معادل رقم وابسته اعضای عضویت حق مبلغ

 خواهد بود .

 عضویتبندی پرداخت حقزمان :3ماده 
، نسبت به پرداخت تعیین شدهعضویت ( و اطالع از مبلغ حقدارخزانهکلیه اعضا موظفند پس از اعالم کتبی جامعه )

 ماه همان سال اقدام نمایند. تیرآن حداکثر تا پایان 

 تاخیر در پرداخت :4ماده 

  شده اقدام ننمایند، مجدداً اعالم عضویت ماه سال مربوطه نسبت به پرداخت حق تیربرای اعضایی که تا پایان

 نامهآیینای از سوی خزانه دار جامعه، مراتب یادآوری و توجه آنها به رعایت مفاد ماه طی نامه مرداد در ابتدای

 )اخطار اول(. گردددر این خصوص جلب می

  شهریورننمایند، در ابتدای  خودعضویت در جهت پرداخت حقاقدامی اول برای اعضایی که با ارسال اخطار 

داده آن ( ماهه برای پرداخت 1و مهلت زمانی یک )ارسال  مجدد اخطار تحت عنوانای سال مربوطه نامه

 )اخطار دوم(.خواهد شد 

 عضویت شرکت مورد بحث شهریورماه پایانتا براساس نامه اخطار دوم عضویت در صورت عدم پرداخت حق ،

 .خواهد شد مشروط

 محرومالعاده فوق شوند، در همان سال از حضور در مجامع عمومیمی مشروطعضویت مشمول اعضایی که  .6ره ـتبص

درصد جریمه  10مشمول  ،پرداخت حق عضویت پس از شهریور ماه همان سالمضاف بر اینکه  .شوندمی

 خواهد بود.

 های مذکور تعلیق شرکتعضویت  ،تا پایان نیمه اول سال بعد و جریمه عضویتدر صورت عدم پرداخت حق

ر عدم حضور در مجامع عمومی از درج نام شرکت متبوعشان در سالنمای جامعه نیز محروم ب عالوهو شده 

 .شوندمی

  پایان سال بعد عضویت شرکت در جامعه لغو خواهد شد. تاو جریمه در صورت عدم پرداخت حق عضویت  

های شورای گروه ،جامعه در ارکانشوند که شامل تعلیق یا لغو عضویت میایی هشرکتنمایندگان عضویت . 7ره ـتبص

ها و ضوابط داخلی جامعه جایگزین ایشان نامهآییندیگری مطابق با  فردشده و ها لغو تخصصی و کمیته

 خواهد شد.

 عضویتتقسیط حق :5ماده 
جا نباشند، عضویت خود بطور یکبینی نشده قادر به پرداخت حقپیش ای و مسایلاعضایی که بدلیل مشکالت حرفه

شرایط  پرداخت نمایند. قسط 5دار به صورت تقسیطی و حداکثر تا مربوطه را با اطالع و موافقت خزانهمبلغ توانند می

 اعالم ضوابط براساستا پایان تیرماه همان سال و انجام اقدامات  مذکور کتبی شرکت درخواستاز این امکان،  استفاده

 جامعه خواهد بود. سوی از شده

 رفع تعلیق :6ماده 



 تأییدپس از کسب  داشته باشند،رفع تعلیق  تمایل بهنچه ها به حالت تعلیق درآمده است، چنااعضایی که عضویت آن

به نحوی را تا زمان رفع تعلیق به انضمام جرائم محتسبه  عضویتاز بابت حق خود معوقاتکلیه  بایدکمیته عضویت، 

 پرداخت نمایند.نماید که هیأت رئیسه اعالم می

امکان  عضویت در ارکان جامعه را به  شده است لغوعضویت ایشان تعلیق و یا بار هایی که یک شرکت .8ره ـتبص

  نخواهند داشت.مجدد سال از زمان عضویت  2مدت 

 فرآیند الزم استجهت عضویت مجدد ها لغو گردیده است، آن هایی که در سنوات قبل عضویتشرکت .9ره ـتبص

 .دنبا متقاضی جدید آغاز نمایمشابه جامعه و عضویت عضویت خود را متناسب با شرایط 

از جامعه مهندسان مشاور ایران گردد، تحت  لغو عضویتهر نوع عضو حقوقی که برای بار دوم مشمول  .10ره ـتبص

نظام  -و مراتب به سازمان برنامه و بودجه هیچ شرایطی نمی تواند مجدداً به عضویت جامعه پذیرفته شود

 اعالم خواهد شد. -فنی و اجرائی

و متعاقب به تصویب شورای مدیریت هفدهم  05/11/1400مورخ  ( تبصره در10) ده( ماده و 6) شش نامه درآییناین 

 جامعه مهندسان مشاور ایران رسید.عادی به تصویب مجمع عمومی  آن در تاریخ ..................................... 
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