
  12/10/81تاريخ تصويب آئين نامه  -
  1/12/87) دستورالعمل  1تاريخ تصويب ( اصالحيه شماره  -

دستورالعمل وظايف و نحوه تشكيل مجامع عمومي و فوق العاده سازمان مركزي، استان 
  و شعبه شهرستان

  
  تعاريف :  -1ماده 
ن نظام مهندسي عبارت اختصاري است كه  در اين دستورالعمل بجاي سازما سازمان مركزي : -1

 كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسالمي ايران استفاده مي شود .

عبارت اختصاري است كه  در اين دستورالعمل بجاي سازمان نظام مهندسي  سازمان استان : -2
 كشاورزي و منابع طبيعي استان استفاده مي شود .

شعبه شهرستان سازمان نظام عبارت اختصاري است كه در اين دستورالعمل بجاي  شعبه شهرستان : -3
 مهندسي استان استفاده ميشود.

متشكل از نمايندگان انتخابي شوراي استان ( هرا ستان دو نماينده) كه  مجمع عمومي سازمان مركزي : -4
  در تهران تشكيل ميگردد .

متشكل از مجموع اعضاء حقيقي سازمان نظام استان مي باشد و در  مجمع عمومي سازمان استان : -5
  استان تشكيل مي گردد . مركز

متشكل از مجموع اعضاي حقيقي سازمان استان مقيم در شهرستان  مجمع عمومي شعبه شهرستان : -6
 ميباشد و در شهرستان تشكيل ميگردد. 

 منظور از مقيم، داشتن سكونت در شهرستان ميباشد. –تبصره 

اي مركزي سازمان نظام عبارت اختصاري است كه  در اين دستورالعمل بجاي شور شوراي مركزي : -7
 مهندسي كشاورزي ومنابع طبيعي جمهوري اسالمي ايران استفاده مي شود .

عبارت اختصاري است كه در اين دستورالعمل بجاي شوراي سازمان نظام مهندسي  شوراي استان :  -8
 كشاورزي و منابع طبيعي استان استفاده مي شود .

ين دستورالعمل بجاي شوراي شعبه شهرستان عبارت اختصاري است كه در ا شوراي شهرستان : -9
 سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان استفاده ميشود.

كلمه اختصاري است كه  در اين دستورالعمل بجاي قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي  قانون:  -10
 كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسالمي ايران استفاده مي شود .

  
  ف و اختيارات مجمع عمومي عادي و فوق العاده سازمان مركزي :وظاي  -2ماده 
  انتخاب اعضاء انتخابي اصلي و علي البدل شوراي مركزي.  -1
استماع گزارش عملكرد شوراي مركزي و سازمان كه توسط رئيس شوراي مركزي ارائه ميشود و اعالم  -2

 نظر نسبت به آن. 

 ا و دستورالعمل هاي سازمان به شوراي مركزي.پيشنهاد هرگونه تغيير و اصالح در آئين نامه ه  -3



تعيين مؤسسه حسابرسي براي رسيدگي به حسابها، ترازنامه ها و بيالن عملكرد ساالنه سازمان   -4
 مركزي. 

 استماع گزارش مالي خزانه دار شوراي مركزي. -5

 استماع گزارش حسابرس. -6

زمان مركزي، سازمان استان و شعب استماع گزارش تلفيقي عملكرد، برنامه، طرحها و بودجه ساالنه سا -7
 شهرستاني آنها كه به تصويب شوراي مركزي رسيده و تائيد آن.

اعالم نظر نسبت به ساير اموري كه طبق قانون، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي سازمان مركزي در  -8
 صالحيت مجمع عمومي ميباشد.

بودجه، طرحها و برنامه هاي سازمان بعهده قانون تصويب تراز مالي،  16ماده  7حسب مفاد بند  –تبصره 
  شوراي مركزي ميباشد.

  
  وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي و فوق العاده سازمان استان :  -3ماده 
 انتخاب اعضاء انتخابي اصلي و علي البدل شوراي استان  -1

  انتخاب بازرسان ( اصلي و علي البدل ) -2
  ن طبق دستورالعمل مصوب شوراي مركزي ميباشد.نحوه انتخاب و شرح وظايف بازرسا  -تبصره 

استماع گزارش عملكرد شوراي استان كه توسط رئيس شوراي استان ارائه ميگردد و اعالم نظر نسبت  -3
  به آن و رسيدگي نسبت به مسائل مطرح.

 تصويب سياستها و خط مشي هاي شوراي استان   -4

مه ها و بيالن عملكرد ساالنه سازمان تعيين مؤسسه حسابرسي براي رسيدگي به حسابها و ترازنا  -5
 استان.

 استماع گزارش خزانه دار سازمان استان. -6

 استماع گزارش حسابرس و بازرس سازمان استان. -7

 پيشنهاد هرگونه تغيير و اصالح در آئين نامه ها و دستورالعملهاي به شوراي مركزي . -8

 ستان. بررسي و تصويب برنامه، بودجه و طرحهاي ساالنه سازمان نظام ا -9

  
  وظايف و اختيارات مجمع عمومي و فوق العاده شعبه شهرستان: -4ماده 
  انتخاب اعضاي انتخابي اصلي و علي البدل شعبه شهرستان. -1
استماع گزارش عملكرد برنامه اجرائي ساليانه كه توسط رئيس شوراي شهرستان ارائه ميشود و اعالم  -2

 نظر نسبت به آن.

توسط خزانه دار شوراي شهرستان ارائه ميگردد و اعالم نظر و اتخاذ  استماع گزارش مالي ساليانه كه -3
 تصميم نسبت به گزارش مطرح.

 استماع و تائيد برنامه و بودجه ساالنه شعبه شهرستان براي ارائه به شوراي استان براي تصويب. -4

  



برگزاري انتخابات براي انتخاب اعضاي شوراي مركزي، شوراي استان و شوراي شهرستان طبق  -5ماده 
  دستورالعمل هاي مصوب شوراي مركزي ميباشد.

  
جلسات مجمع عمومي عادي سازمان مركزي، سازمان استان و شعبه شهرستان سالي يكبار تشكيل    -6ماده 

  ميگردد.
  

ه سازمان مركزي به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع يا به درخواست جلسات مجمع عمومي فوق العاد -7ماده 
حداقل يك پنجم اعضاي مجمع عمومي سازمان مركزي يا تصويب شوراي مركزي در صورت ضرورت تشكيل 

  ميگردد.
  

جلسات مجمع عمومي فوق العاده سازمان استان به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع يا به درخواست  -8ماده 
م اعضاي مجمع عمومي سازمان استان يا به درخواست شوراي استان و يا به تصويب شوراي حداقل يك پنج

  مركزي در صورت ضرورت تشكيل ميگردد.
  

جلسات مجمع عمومي فوق العاده شعبه شهرستان به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع يا به درخواست  -9ماده 
  ي استان در صورت ضرورت تشكيل ميگردد.حداقل يك پنجم اعضاي مجمع عمومي شعبه شهرستان يا شورا

  
 8جلسات مجمع عمومي عادي سازمان مركزي، سازمان استان و شعبه شهرستان طبق تبصره ماده   - 10ماده  

قانون تأسيس با حضور نصف بعالوه يك اعضاي سازمان رسميت مي يابد وتصميمات متخذه با اكثريت عده 
  حاضر در جلسه معتبر مي باشد .

در صورت عدم رسميت مجمع عمومي عادي ساليانه در اولين جلسه، دومين جلسه مجمع عمومي عادي  تبصره :
روز از تاريخ جلسه اول با همان دستور جلسه تشكيل ميگردد با عده حاضر  30و حداكثر  15كه به فاصله حداقل 

  رسميت مييابد.
  

رسميت جلسات مجامع عموي عادي و فوق  هيئت رئيسه مجامع عمومي عادي و فوق العاده : پس از - 11ماده 
العاده سازمان مركزي، سازمان استان و شعبه شهرستان هيئت رئيسه مجمع از بين حاضرين بشرح زير انتخاب 

  ميگردند.
  يك نفر بعنوان رئيس. -1
 يك نفر بعنوان ناظر. -2

 يك نفر بعنوان منشي. -3

  
  وظايف هيئت رئيسه مجامع: -12ماده 
  اداره جلسه مجمع عمومي. -1
 تنظيم صورتجلسه مجمع عمومي. -2



 امضاي صورتجلسه و تحويل آن به مسئولين. -3

  
  اعضاي مجمع عمومي عادي و فوق العاده سازمان مركزي متشكل از نمايندگان شوراي استان  -13ماده 

  قانون تأسيس ميباشد. 6ماده  1( هر استان دو نماينده ) طبق تبصره 
العاده سازمان استان متشكل از اعضاي حقيقي سازمان استان كه  اعضاي مجمع عمومي عادي و فوق   -14ماده 

  داراي شماره نظام مهندسي بوده و حق عضويت ساالنه خود را پرداخت نموده باشند .
  

اعضاي مجمع عمومي عادي و فوق العاده شعبه شھرستان متشكل از اعضاي حقيقي سازمان استان مقيم در  -١٥ماده 

  نظام مھندسي بوده و حق عضويت ساالنه خود را پرداخت نموده باشند.شھرستان كه داراي شماره 

  

دعوت از اعضاي مجامع عادي و فوق العاده سازمان مركزين سازمان استان و شعبه شھرستان جھت   -١٦ماده 

س شركت در مجامع عادي و فوق العاده با ارسال دعوت نامه كتبي از طريق پست به آدرس محل سكونت يا كار به آدر

  پست الكترونيكي اعضاء پيامك يا سايت سازمان مركزي و استان انجام ميشود.

روز قبل از تاريخ تشكيل  15دعوت نامه كتبي  حاوي دستور جلسه با ذكر تاريخ و محل جلسه حداقل   -تبصره 
   اين دستورالعمل ارسال 16جلسه مجمع براي اعضاء از طريق سيستم هاي اشاره شده در ماده 

  د.  مي گرد
  

تصميمات مجامع عمومي عادي يا فوق العاده سازمان مركزي، سازمان استان و شعبه شھرستان بايد  - ١٧ماده 

  منطبق بر قانون سازمان و مصوبات شوراي مركزي باشد .

در صورتيكه درتشكيل مجامع عمومي عادي يا فوق العاده سازمان مركزي، سازمان استان و شعبه   -تبصره 
كاليف مجامع عادي و فوق العاده با قانون سازمان و يا سياستها و برنامه هاي مندرج در آن شهرستان و ت

تعارض داشته باشد. شوراي مركزي نسبت به آن رسيدگي و اعالم نظر مي نمايد. رعايت  نظر شوراي مركزي و 
  مصوبات آن براي سازمان مركزي، سازمان استان و شعبه شهرستاني آن الزامي ميباشد.

 
  تبصره به تصويب شوراي مركزي رسيده است.   3بند و   23ماده و   18اين آئين نامه در    -18ماده 

 


