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  استان و نحوه انتخاب آنشرح وظائف بازرس سازمان  دستورالعمل
  

  تعاريف  : -1مـاده 
متشكل از اعضاء حقيقي داراي شماره نظام مهندسي سازمان استان   مجمع عمومي سازمان استان  : -1

  ر مركز استان تشكيل ميگردد . ميباشد كه د
متشكل از نمايندگان انتخابي شوراي استان ( هر استان دو نماينده )   مجمع عمومي سازمان مركزي  : -2

 كه در تهران تشكيل ميگردد .

عبارت اختصاري است كه در اين دستورالعمل بجاي سازمان نظام مهندسي   سازمان مركزي : -3
 سالمي ايران استفاده مي شود . كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري ا

عبارت اختصاري است كه در اين دستورالعمل بجاي سازمان نظام مهندسي   سازمان استان : -4
 كشاورزي و منابع طبيعي استان استفاده ميشود . 

عبارت اختصاري است كه در اين دستورالعمل بجاي شوراي مركزي سازمان نظام   شوراي مركزي  : -5
 نابع طبيعي جمهوري اسالمي ايران استفاده ميشود . مهندسي كشاورزي و م

عبارت اختصاري است كه در اين دستورالعمل بجاي شوراي سازمان نظام مهندسي   شوراي استان : -6
 كشاورزي و منابع طبيعي استان استفاده مي شود .

سي كلمه اختصاري است كه در اين دستورالعمل بجاي قانون تأسيس سازمان نظام مهند  قانون: -7
 كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسالمي ايران استفاده مي شود . 

  
  ترتيب انتخاب بازرس :  -2مـاده 
  مجمع عمومي سازمان استان يك نفر را بعنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس  -1

 علي البدل براي مدت يكسال انتخاب مي كند.

حسابرس يا حسابرسان رسمي كشور را به عنوان  مجمع عمومي سازمان استان مي تواند -1تبصره 
  بازرس سازمان استان انتخاب كند.

  بازرس و حسابرس مستقل از هم انتخاب مي شوند. -2تبصره 
 انتخاب مجدد بازرس بالمانع است. -3تبصره 

  
  اشخاص زير نمي توانند به عنوان بازرس سازمان استان انتخاب شوند :   -3مـاده 

  اعضاي شوراي استان براي بازرسي همان استان  -1
 مديران و مسئوالن سازمان استان  -2

 اقرباء سببي و نسبي مديران و مسئولين سازمان استان -3

  شـرح وظـائـف بـازرس سـازمـان به شرح زير مي باشد : -4ماده 



سود و تهيه و ارائه گزارش درباره صحت و درستي دارائي و صورت حساب دوره عملكرد و حساب  -1
 زيان و ترازنامه اي كه مديران سازمان براي ارائه به مجمع عمومي تهيه كرده اند . 

ارائه گزارش درباره مطالب و اطالعاتي كه مديران سازمان در رابطه با عملكرد خود به مجمع عمومي  -2
 ارائه ميدهند . 

مشاهده ميكند را به اولين  بازرس بايد هرگونه تخلف يا تقصيري كه در امور سازمان از ناحيه مديران -3
 مجمع عمومي اطالع دهد .  

گزارش بازرس بايد الاقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي تهيه و به شوراي استان ارائه و به اطالع  -تبصره 
  اعضاي حاضر در مجمع عمومي ساالنه استان برسد. 

 ي مركزي انجام ميشود.انجام امور بازرسي توسط بازرس بر طبق مفاد قانون، مصوبات شورا -4

  
در صورت فوت يا استعفا يا سلب شرايط قانوني بازرس، بازرس علي البدل جايگزين بازرس اصلي  - 5مـاده 

  . خواهد شد

  
بازرس حسب مورد مي تواند با هماهنگي رئيس سازمان استان اسناد و مدارك و اطالعات مربوط  -6مـاده 

  گي قرار دهد . به سازمان استان را مورد مطالعه و رسيد
  بازرس حق مداخله در امور جاري سازمان را ندارد .   -تبصره  

  
اليحه  154اشخاص ثالث طبق مقررات ماده مجمع عمومي مسئوليت بازرس در مقابل سازمان و  -7مـاده 

  قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مي باشد . 
  

  بصره به تصويب شوراي مركزي رسيده است.ت 5بند و  16ماده و  8اين آئين نامه در  -8مـاده 

  
  
  
  
  

 


