
 بسمه تعالی

 

 مجمع عمومی عادی سالیانهدوم  نوبتبرگزاری  اطالعیه

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
 

آيين نامه اجرايي آن و به استناد شيوه نامه تشكيل مجامع  53و  52قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مواد  9در اجراي ماده 

در  21/12/1401شنبه مورخ یکروز  14ساعت نوبت دوم مجمع عمومي عادي ساليانه عمومي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان، 

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم سازمان  تبريز( برگزار مي گردد. –)واقع در ابتداي جاده اردبيل  محل مجتمع فرهنگی و هنری فدك

 دعوت مي نمايد كه در زمان و مكان صدرالذكر با همراه داشتن كارت عضويت حضور بهم رسانند. 

 برنامه مجمع:

 پيش از دستور:

 تالوت آياتي چند از كالم ا... مجيد    -

 پخش سرود جمهوري اسالمي ايران    -

 سخنراني هاي پيش از دستور    -

 دستور جلسه:

 افتتاح مجمع عمومي توسط رييس سازمان    -

 انتخاب هيأت رئيسه موقت )سني( مجمع    -

 انتخاب هيأت رئيسه اصلي مجمع    -

 گزارش عملكرد ساالنه هيأت مديره توسط رييس سازمان و اعالم نظر نسبت به آن    -

 30/12/1399بررسي و تصويب ترازنامه سال مالي منتهي به تاريخ     -

 توسط رييس يا خزانه دار سازمان 29/12/1400گزارش ترازنامه سال مالي منتهي به تاريخ     -

 29/12/1400گزارش بازرس سازمان درخصوص ترازنامه سال مالي منتهي به تاريخ     -

 29/12/1400بررسي و تصويب ترازنامه سال مالي منتهي به تاريخ     -

 توسط رييس يا خزانه دار سازمان 1401سال گزارش بودجه پيشنهادي     -

 1401بودجه پيشنهادي سال  گزارش بازرس سازمان درخصوص   -

 1401بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي سال     -

  1401قانون نظام مهندسي و ساير مقررات الزم االجرا براي سال  37تعيين و تصويب منابع درآمدي سازمان مطابق ماده     -

  1401تعيين حق عضويت و حق وروديه ساالنه اعضاي سازمان براي سال     -

 توسط رييس يا خزانه دار سازمان 1402گزارش بودجه پيشنهادي سال     -

 1402بودجه پيشنهادي سال  گزارش بازرس سازمان درخصوص   -

 1402بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي سال     -

  1402قانون نظام مهندسي و ساير مقررات الزم االجرا براي سال  37سازمان مطابق ماده تعيين و تصويب منابع درآمدي     -

 1402تعيين حق عضويت و حق وروديه ساالنه اعضاي سازمان براي سال     -

 1402و   1401تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي اطالعيه هاي سازمان براي سال     -

 1402و  1401صدور مجوز براي اجاره دادن مستغالت ساختمان هاي اداري سازمان در سطح استان براي سال     -

رسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط به نظام مهندسي استان و در بر    -

 صالحيت مجمع عمومي است.

 ساختمان استان اردبیلهیات مدیره سازمان نظام مهندسی 


