
  

  شيوه نامه تشكيل و اداره مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان -١٥ماده 

  وكالت در مجمع : 

آئين نامه هر عضو حقيقي سازمان استان مي تواند حداكثر از دو عضو ديگر براي حضور در مجمع و    ٥٢ماده  ١مطابق تبصره 

ساعت قبل از برگزاي مجمع در سازمان استان    ٢٤مي يا حداقل  دادن رأي وكالت بگيرد . وكالت نامه بايد در دفتر اسناد رس 

تنظيم و امضاء شده باشد . وكالت نامه اعم از اينكه در دفتر اسناد رسمي يا سازمان استان تنظيم شده باشد بايد در دبيرخانه  

ي كنند بايد كارت  ثبت شود و درصورت عدم ثبت آن در مجمع قابل پذيرش نيست . اعضايي كه حق رأي خود را تفويض م

عضويت معتبر خود را براي حضور در مجمع ضميمه وكالت نامه كنند و نمي توانند جداگانه در مجمع ورأي گيري شركت  

نمايند . متن وكالت نامه اي كه بايد توسط عضو اعطاء شود فقط براي همان مجمع اعتبار دارد ، مطابق فرم ضميمه پيوست  

  هر صورت رعايت موارد زير براي اعتبار وكالت نامه الزامي است :   اين شيوه نامه بوده ، اما در

  اعتبار عضويت وكيل و موكل در زمان تنظيم و اعطاي وكالت و نيز روز برگزاري مجمع   –الف 

شود و هرگونه ادعاي بعدي  وكالت حضور در مجمع و اعمال رأي بايد به صورت مطلق ، تام االختيار و بالعزل اعطا    –ب  

موكل مبني بر مقيد و محدود بودن وكالت يا عزل وكيل ، قابل قبول نبوده و درج هرگونه قيد و شرط در اين خصوص به  

  منزله عدم اعطاي وكالت نامه به وكيل است . 

  فاقد اعتبار است .  وكالت نامه بايد شامل نوبت مجمع و روز برگزاري آن باشد ، در غير اين صورت وكالت صادره –پ 

به شرطي    –ت   بوده  ادامه همان مجمع  بعد كه  وكالت نامه حضور در مجمع در صورت اعالم تنفس در جلسه يا جلسات 

  داراي اعتبار است كه در متن وكالت نامه ذكر شده باشد .  

اين ماده كه در سازمان است  –ث   ان تنظيم و ثبت مي  هيئت مديره مسئول احراز صحت و ثبت وكالت نامه هاي موضوع 

  گردد ، مي باشد و چگونگي صحيح و دقيق آن را به عهده دارد .  

  اعطاي وكالت در جلسه مجمع و بدون تشريفات فوق قابل قبول و داراي اعتبار نمي باشد .   –ج 

  

 


