
 

 1397  سال تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

 رأی گیری در مجمع:   1۶ماده  -فصل دوم  

روش رأی گیری متناسب با شرایط و امکانات هر استان و در هر جلسه اعم از قیام و قعود، کتبی یا مکانیزه      
هرگاه   هرصورت  در  امـا  شـود.  مـی  رسـانده  اعضـا  اطـالع  بـه  مقتضی  صورت  به  و  تعیین  مدیره  هیئت  توسط 

ی گیرد، در رای وکالتی وظیفه  دستور جلسه انتخاب بازرس باشد، رأی گیری به صورت مخفی و کتبی صورت م
ایـن شیوه نامـه حسـب مـورد بـه عـهـده هیئت رئیسه   ۱۵آئین نامه و ماده    ۵۲ماده    ۱بررسی تشریفات تبصره  

ماده   مطابق  دارد.  وجود  گیری  رأی  به  نیاز  که  مواردی  همه  در  است.  مجمع  اصلی  و  نامـه    ۵۵موقت  آئین 
تصمیمات مجمع با رأی موافق اکثریت مطلق اعضای حاضر در لحظـه رأی گیری در مجمـع، معتبـر مـی باشـد.  

رأی گیری، طبق دستور رئیس هیئت رئیسه اعم از موقت یا اصلی، باید از ورود و خروج   بدین منظور در هنگام
اعضا از محل جلسه بطور موقت تا پایان زمان همان رای گیری ممانعت به عمل آمده و اشخاص غیر عضو، به  

عضویت   عدم  صورت  در  آنها  رأی  و  نصاب  احتساب  بدون  مدعو  و  اجرایی  های  دستگاه  نمایندگان  در  جز 
سازمان استان، اعـم از اینکه کارکنان اداری، خدماتی و امثالهم سازمان استان یا محل برگزاری مجمع باشند تا  
ج جلسه هدایت شوند، درصورتی که رای گیری کتبی انجام شود، تعرفه های مذکور باید   انتهای رأی گیری به خار

یخ برگزاری آن و دستور جلسه مورد رأی گیری و  ممهور به مهر سازمان استان، عنوان جلسه مجمع، نوبت، تار 
مجمع   آنها  مورد  در  که  جلسه  دستور  های  ردیف  از  یک  هیچ  باشد.  مربوطه  رئیسه  هیئت  ناظران  اعضای 
ح مجدد ندارد. در   اظهارنظر یا اعالم رأی کرده باشـد، مجددًا در همان مجمع یا بعد از اعالم تنفس قابلیت طر

که مستلزم رأی گیری است، پیش از شروع رای گیری. شمارش دقیق اعضای    کلیه ردیف های دستور جلسه
ج تعـداد آنها و تعداد آرای موافق در صورت جلسه الزامی بوده و اعتبار تصویب   حاضر در لحظه رای گیری و در

مطل  اکثریت  رأی موافق  و  قانونی  الزامات  سایر  به همراه  ایـن موضوع  رعایـت  بـه  ق  آن دستور جلسه منـوط 
 اعضای مجمع در لحظه رأی گیری است.

 


