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  نام خدابه 
  

  کمیسیون امور بانوان آئین نامه 
  سازمان نظام مهندسی استان چهارمحال وبختیاري

  

  

  : مقدمه 
با توجه به حضـور و مشـارکت بـانوان در عرصـه هـاي مهندسـی سـاختمان ضـرورت تشـکیل کمیسـیونی کـه اختصاصـاً بـه فعالیـت               

در کلیـه سـازمانهاي نظـام مهندسـی      1390میسـیون در سـال   ها و نیازهـاي آنهـا بپـردازد احسـاس مـی گـردد ، در همـین راسـتا ک        

  .ساختمان استانها فعالیت خود را آغاز نمود 

   :  1ماده 
ــانون  73از مــاده  38و  7از شــوراي مرکــزي و بنــد  23/5/90ش م مــورخ /26065در اجــراي نامــه شــماره  ــین نامــه اجرایــی ق آئ

بـوط بـه اختیــارات و وظـایف هیـات مــدیره ، آئـین نامـه بــانوان       مر 1375نظـام مهندسـی و کنتـرل ســاختمان مصـوب بهمـن مــاه      

  .مهندس سازمان نظام مهندسی ساختمان تدوین و  به مورد اجراء گذاشته می شود 

  .از این پس عبارتهاي مختصر شده به شرح زیر بکار می رود  این آئین نامه در  1-1

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان : سازمان    

  بانوان مهندس امور یسیون کم: کمیسیون 

  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان : قانون      

  مهندس عضو سازمان  بانوان: بانوان     

  :هدف  - 2ماده 
   برنامه ریزي و اتخاذ تدابیر الزم در خصوص فعالیت هاي حرفه اي بانوان -1-2

  بانوان  ورزشی ارتقاء سطح آموزشی ، فنی وعلمی ، رفاهی و فرهنگی -2-2

  : وظایف  - 3ماده 
  در عرصه هاي مرتبط با سازمان شناسایی توانمندیهاي بانوان و جلب مشارکت آنها-1-3

  در امورات حرفه اي  تقدیر از بانوان شایسته -2-3

  رفع آن جهت بانوان و تالش در حرفه اي  شناسایی مشکالت-3-3

  : ارکان – 4ماده 

  ئیسه ، رئیس کمیسیون ، نشست عمومی کمیسیون عبارت است از هیات رارکان 
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کـه از ایـن   .نفـر علـی البـدل خواهـد بـود      1دوره سـه نفـر اصـلی و    درهـر هیئت رئیسـه کمیسـیون   اعضـاء تعداد :هیئت رئیسه-1-4

یسـه  مـدت ماموریـت هیئـت رئ   .بـا اکثریـت آراء مخفـی بـانوان،تعیین مـی گـردد      دیگـر  نفر2با معرفی هیئت مـدیره و تعداد یک نفر

  .که انتخاب مجدد هر یک از اعضاي آن براي دوره هاي بعد بالمانع است )همزمان با هیئت مدیره وقت(.سال میباشد3

  رئیس کمیسیون با اکثریت آراء مخفی اعضاي هیئت رئیسه کمیسیون انتخاب می گردد : رئیس کمیسیون -2-4

گـردد کـه در غیـاب آن یکنفـر از اعضــا     رئـیس کمیسـیون بـه عنــوان نماینـده امـور بـانوان در سـازمان تعیـین مــی         :  1تبصـره  *

  .را برعهده خواهد داشت  ويوظایف هیات رئیسه با توافق ، 

نشست عمومی یک بار در سال بـه طـور عـادي و فـوق العـاده بـر حسـب نیـاز و بـا حضـور بـانوان بـا دعـوت              : نشست عمومی -3-4

ارش ، عملکـرد کمیسـیون مـورد ارزیـابی قـرار      از گـز نشسـت پـس    ایـن   در. کمیسیون و هیئت مدیره سـازمان تشـکیل مـی گـردد     

  .خواهد گرفت و خط مشی آینده تعیین خواهد شد 

  .سه هفته قبل از تاریخ برگزاري نشست ، دعوتنامه هاي کتبی براي هر یک از بانوان فرستاده می شود : 2تبصره * 

ــره *  ــا مــدیر عمــومی نشســت :  3تبص ــیس هیئــت مــدیره ی ــه ریاســت رئ ــه اعضــاي اجرایــی ســاز فنی وب ــا حضــور کلی مان و ب

  .کمیسیون تشکیل می گردد 
  .تصمیمات نشست توسط دبیر کمیسیون تنظیم و توسط حاضران در جلسه امضاء می گردد :  4تبصره *

در صـورتیکه یکــی از بـانوان سـازمان عضــو هیـات مـدیره سـازمان باشــد ، بـه عنـوان عضــو هیـات رئیسـه انتصــابی           :  5تبصـره  *

  . و در غیر اینصورت یکی از بانوان عضو سازمان توسط هیئت مدیره معرفی خواهد شد هد شد کمیسیون معرفی خوا
  : انتخابات کمیسیون :   5ماده 

  .انتخاب می گردند و مراحل آن به شرح ذیل می باشد هیئت رئیسه کمیسیون با راي مخفی بانوان  اعضاي 

ـ ایـی انتخابـات مرکـب از سـه نفـر      هیئـت اجر جدیـد  ، یک ماه پـس از اسـتقرار هیئـت مـدیره     -1-5 ه خـود داوطلـب نـامزدي    ک

  .سازمان انتخاب می گردند هیئت مدیره و بازرسین و  ، توسط کمیسیون عضویت در هیئت رئیسه کمیسیون نیستند 

ــه فاصــله    -2-5 ــات کمیســیون دوره بعــد کــه حــداکثر ب ــانوان جهــت انتخاب ــه ب ــه  2هیئــت اجرایــی ضــمن دعــوت از کلی از هفت

ت اجرایی خواهـد بـود از بـانوان دعـوت مـی نمایـد کـه در صـورت تمایـل بـه نـامزدي در انتخابـات کمیسـیون دوره              تشکیل هیئ

  .هفته اعالم نمایند  1بعد کتباً آمادگی خود را ظرف مدت 

هیئت اجرایی انطباق شـرایط داوطلبـان نـامزدي بـا ایـن آیـین نامـه را بررسـی مـی نمایـد و برگـه هـاي راي گیـري را نیـز               -3-5

  .تهیه می نماید 

در روز تشـکیل نشسـت عمــومی ، راي گیـري در پایــان نشسـت توســط هیئـت اجرائـی انتخابــات و زیـر نظــر هیئـت نظــارت         -4-5             

  .انجام و بالفاصله آراء شمارش و نتایج صورتجلسه اعالم می گردد ا

سـازمان مشـخص مـی گـردد و      اجرایـی  فنـی و  انتخابـات توسـط کمیسـیون و بـا همـاهنگی ریاسـت و مـدیر         زمـان :  1تبصره * 

  .قبل باید به اطالع بانوان برسد هفته   2حداقل 
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  .باشدمی نماینده هیئت مدیره هیئت نظارت بر انتخابات مرکب از دونفر ، یک نفر نماینده کمیسیون و نفر دوم -5-5

آراء بــانوان و از لحــاظ تعــداد توســط عــالوه بــر اعضــاي اصــلی هیئــت رئیســه کمیســیون ، عضــو علــی البــدل بــا توجــه بــه  -6-5

  .هیئت مدیره و مطابق با نظر کمیسیون وقت تعیین می گردد 

  : ط نامزدي در کمیسیون شرای:   6ماده 

  تابعیت جمهوري اسالمی ایران  -1-6

   3دارا بودن پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر حداقل پایه بانوان مهندس عضو در سازمان  و  -2-6

   استان  حرفه اي در شوراي انتظامیتن محکومیت نداش 3-6

  : تشکیل جلسات کمیسیون :  7ماده 

  .در اولین جلسه رسمی کمیسون ، رئیس ، نائب رئیس ، دبیر با راي مخفی اعضاء انتخاب می گردند  -1-7

کثریــت آراء ابــد و تصـمیم هــا بــا ا یایـن جلســات بــا حضـور حــداقل نصــف بعــالوه یـک نفــر اعضــاي اصـلی رســمیت مــی      -2-7

  .حاضران در جلسه تصویب می گردد 

  .اداره جلسات بر اساس نظام نامه اداره جلسات گروههاي تخصصی سازمان می باشد -3-7

نائـب   ریاسـت   رئـیس کمیسـیون و در غیـاب ایشـان بـه      ریاسـت  تشـکیل مـی شـود بـه      یکبـار جلسه هاي کمیسیون که مـاهی  -4-7

جلســه بــا ذکــر نــام اعضــاي حاضــر توســط دبیــر در دفتــر صورتجلســات نوشــته و بــه  مــذاکرات هــر . اداره خواهــد شــد ، رئــیس 

  .امضاي حاضران آن جلسه می رسد

در پایان هر جلسه کمیسـیون دسـتور جلسـه بعـد تعیـین و اعـالم مـی گـردد در هـر جلسـه طـرح موضـوع جدیـد بـه عنـوان                -5-7

  .به تصویب آن جلسه برسد  دستور جلسه در صورتی امکان پذیر است که در دستور قرار گرفتن آن

چنانچه هر یک از اعضاي اصـلی کمیسـیون در دو جلسـه متـوالی و یـا چهـار جلسـه متنـاوب در مـدت شـش مـاه بـدون عـذر              -6-7

. موجه و یا در سه جلسه متوالی یـا شـش جلسـه متنـاوب بـا عـذر موجـه غیبـت نمایـد بـه منزلـه اسـتعفاي ایشـان تلقـی مـی گـردد                 

  .را به هیئت رئیسه معرفی نماید  وي بت ها را بررسی و در صورت افزایش بیش از حد ، دبیر کمیته موظف است غی

ـ       7-6در صورت فـوت یـا اسـتعفاء و یـا غیبـت طبـق بنـد         : 1تبصره *  علـی البـدل    وهـر یـک از اعضـاي اصـلی کمیسـیون ، از عض

  .دعوت خواهد شد  به ترتیب آراء احتسابی به عنوان عضو اصلی کمیسیون براي شرکت در جلسه هاي بعد

در صورت کـاهش تعـداد اعضـاي کمیسـیون بـه کمتـر از        کـل اعضـاي آن ، انتخابـات فـوق العـاده بـراي تـرمیم               : 2تبصره * 

  .تشکیل خواهد شد  5کمیسیون طبق ماده 

ــ   -7-7 ــان دوره ســه ســاله ماموریــت خــود و آغــاز بکــار کمیســیون دوره بع ــا پای د ادامــه کمیســیون هــر دوره وظــایف خــود را ت

  .خواهد داد 

  :هیات رئیسه کمیسیون وظایف : 8ماده 

  آئین نامه  این  پیگیري اجراي اهداف و ماموریت هاي مندرج در-1

2  
3 
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  تهیه گزارش عملکرد یکساله و ارائه آن جهت نشست عمومی-2

  مدیره سازمانپیشنهاد بودجه ساالنه براساس برنامه ها جهت ارائه به هیات -3

  .د براي انجام وظایف خود بر حسب مورد کارگروههایی از بین بانوان تشکیل دهد کمیسیون می توان-4

  ارتباط با دیگر مجامع و سازمانهاي مرتبط در چهارچوب قانون سازمان در راستاي پیشبرد اهداف کمیسیون-5

  :وظایف رئیس کمیسیون : 9ماده 

  بوطهنظارت بر انجام کلیه وظایف اعضا بر اساس ضوابط و مقررات مر-1

  مصوبات کمیسیون  تنظیم و امضاء کلیه امور اداري و مالی مرتبط با کمیسیون و پیگیري-2

  بودجه ساالنه براساس برنامه ها جهت ارائه به هیات مدیره سازمان پیگیري-3

  امور نماینده جهت شرکت در جلسات کارگروهها براي هماهنگی تعیین -4

ــاز  -5 ــوا در صــورت نی ــه عن ــیون ب ــیس  کمیس ــده رئ ــتن  نماین ــازمان    جه ــان س ــدیره و ســایر ارک ــات م ــات هی شــرکت در جلس

  .خواهد بود 

  :رئیس کمیسیون نائب وظایف : 10ماده 

  .ون را بر عهده دارد یدر غیاب رئیس ، نائب رئیس کلیه وظایف رئیس کمیس

  :کمیسیون  دبیروظایف : 11ماده 

  ات کمیسیونانجام کلیه امور اجرایی بر اساس دستورالعملها و مصوب-1

   و همکاري و هماهنگی با دبیرخانه سازمان جهت انجام امور اداريانجام مکاتبات -2

  .کلیه مکاتبات کمیسیون با اشخاص یا ارگان هاي خارج از سازمان از طریق سازمان انجام می گردد  : 1تبصره * 

  : بودجه :  12ماده 

میسـیون ، هزینـه مربوطـه را تنظـیم و بـراي تائیـد بـه سـازمان ارائـه          بـراي انجـام امـور مـرتبط بـا اهـداف ک       کمیسیون می توانـد 

   .نماید 

  .تامین خواهد شد سازمان محل بودجههیئت مدیره ازتائید بودجه اختصاصی کمیسیون براساس درخواست و:1تبصره * 

ـ          : 2تبصره  * ا بـراي بـانوان مهنـدس    کلیه بودجه تخصیص یافته به کمیسیون جهـت ارائـه خـدمات بـر اسـاس ایـن آئـین نامـه تنه

  .سازمان هزینه خواهد شد  عضو

ــه در * ــین نام ــاده و  12ایــن آئ ــدوین ،   تبصــره  11م ــه ت ــازنگري در کمیت ــس از ب ــنجم تنظــیم و پ ــدیره دوره پ ــت م   توســط هیئ

  .مورد تصویب قرار گرفت  03/92.../سازمان در تاریخ دوره ششم توسط هیات مدیره 

 


