
  بسمه تعالي

  ي اساسنامهتوضيحات پيرامون برخي بندها

  

  هيئت نظارت جاد صنعتي قم: از

  اعضاي شوراي مركزي جاد صنعتي قم: به

  

؛ كه نياز به توضيح اضافي جهت پيشگيري از بروز اختالف دارنداساسنامه پرسش برخي اعضا پيرامون بندهايي از نظر به 

  :متذكر مي گرددبه شورا جهت رفع ابهام موارد زير 

اساسنامه دفتر كه تصويب طرح ها و برنامه ها را منوط به نظرشوراي مركزي مي داند؛ با  25با توجه به اصل  .1

كه بين دو جلسه شورا توسط يكي از اعضا -توجه به اين كه در بسياري از برنامه هاي جزيي و ناگهاني 

و ممكن است ايجاد  ب يك طرح نمي باشدامكان تشكيل جلسه اضطراري براي تصوي -پيشنهاد شده است

، دبير مي تواند نظر اعضا را از راهي جز وقفه در پيگيري برنامه اشكال ايجاد نموده و اصطالحا كار را قفل كند

جويا شده و در صورت احراز اكثريت آرا مصوب ...) پيامك، شبكه هاي اجتماعي، ايميل، تلفن و(تشكيل جلسه

ين كه ممكن است اعضا متوجه پيام ارسال شده توسط دبير نشوند؛ در صورت عدم لكن با توجه به ا .نمايد

. پاسخ هريك از اعضا به پيام دبير؛ دبير موظف است با آن ها تماس تلفني حاصل نموده و نتيجه را جويا شود

گردد و در صورت عدم آن واحد اخذ نظر از قائم مقام  مي بايست در صورت عدم پاسخ به تماس تلفني

در چنين  كه ممكن است نصاب آرا حاصل نگردد،پاسخگويي هيچ يك يا عدم تعيين قائم مقام، با توجه به اين 

 .شرايطي راي فرد مشابه راي دبير درنظر گرفته خواهد شد

در مورد فوق الذكر، در خصوص برنامه هاي مهمي نظير سخنراني ها، مناظرات و برنامه هاي مهم سالني كه  .2

مي ... وافقت يا مخالفت اعضا، نيازمند استماع نظرات آنها حول كيفيت يا زمان برگزاري وعالوه بر صرف م

باشد، دبير ابتدا درخواست مي كند اعضاي شوراي مركزي نظرات خود را پيرامون برنامه به دبير اطالع دهند و 

 .سپس بنا به نظرات شورا، پيشنهادي مشخص را به راي اعضا مي گذارد

اصل سي و يكم اساسنامه؛ حضور غيرموجه اعضاي شورا در سه جلسه متوالي يا پنج  1صره با توجه به تب .3

 . جلسه متناوب در حكم انصراف از عضويت شورا است



، شوراي مركزي پس از چنين غيبتي ؛ از فرد در خصوص علت غيبت توضيح »غيرموجه«اوال با توجه به قيد 

 ؛بخواهند

در جمله؛ در صورتي كه اعضا توضيحات فرد غايب را غيرموجه تلقي  » صرافدر حكم ان« ثانيا با توجه به قيد

  .كنند بدون نياز به راي گيري فرد، منصرف از ادامه حضور در شورا تلقي مي گردد

تصريح نموده؛ لذا حضور قائم مقام هر يك از اعضاي شورا نيز تفاوتي » اعضاي شورا«ثالثا اين حكم به حضور 

  .نمي نمايد و فرد مي بايست علت موجهي براي عدم حضور خود ارائه دهددر اصل غيبت فرد 

با توجه به بند الف اصل سي و دوم؛ دبير موظف است جلسات مستمر شوراي مركزي را در زمان هايي برگزار  .4

» حداكثر«و اعضاي شورا نيز بايد در ساعاتي از . نمايد كه اعضا حتي المقدور امكان حضور داشته باشند

اي هفته امكان حضور براي جلسه داشته باشند به طوري كه دبير امكان برنامه ريزي در زمان مناسب را روزه

 .داشته باشد

دبير هرچند موظف به پيگيري بسترهاي الزم براي تحقق مصوبات جلسه در توضيح بند الف اصل سي و دوم؛  .5

وجه به اين كه اجراي كامل همه برنامه ها به مي باشد، اما با ت... شورا از طريق نامه نگاري، درخواست مجوز و

مي بايست در جلسات شورا پس از تصويب هر طرح، تنهايي توسط شخص دبير عقالني به نظر نمي رسد؛ 

به ) و يا فرد پيشنهاد دهنده ترجيحا فردي كه برنامه مصوب با واحد وي در ارتباط است(يكي از افراد شورا

  .انتخاب شود مصوب برنامه ياجرا پيگيري »مشخص«عنوان مسئول 

ي اساسنامه ذيل لينكدر فايلي تفاسير ابالغي هيئت نظارت از اساسنامه مي بايست توسط واحد روابط عمومي؛  .6

دفتر جاد صنعتي قم به منظور اطالع شوراهاي آتي و پيشگيري از اختالف نظر مشابه؛ با ذكر تاريخ ابالغ هريك 

 .تشكل قرار بگيرد از تفاسير قرار در سايت مجازي اين

  

  هيئت نظارت جاد صنعتي قم
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