
 

 برخی از شرایط عضویت در هیأت مدیره شرکت جهاد نصر کرمانشاه    

 اعضای هیأت مدیره   – ( اساسنامه شرکت جهاد نصر کرمانشاه    31ماده  

از بین عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی    2نفر عضو اصلی و  5یا  3شرکت بوسیله هیأت مدیره ای مرکب از 

 اداره خواهد شد ، اعضای هیأت مدیره کالً یا بعضاً قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند .  صاحبان سهام انتخاب می شوند
 

 ( اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند :  31ماده  

 ورشکستگی آنها صادر شده است . محجورین و کسانی که حکم  -1

کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل بموجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کالً یا بعضاً محرم شده   -2

 باشند در مدت محرومیت : 

نت یا کالهبرداری شناخته  اسرقت ، خیانت در امانت ، کالهبرداری ، جنحه هایی که بموجب قانون در حکم خیانت در ام -

 شده است ، اختالس ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی .  

دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که بر خالف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از   –تبصره 

 ر قطعی خواهد بود . انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبو
 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :   141اصل  

و داشتن   کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند رییس جمهور ، معاونان رییس جمهور ، وزیران و 

ی است و نمایندگی مجلس  هر نوع شغل دیگری در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عموم

انواع مختلف شرکت   عضویت در هیأت مدیره شورای اسالمی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا  

. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات    برای آنان ممنوع استهای خصوصی ، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات  

 حکم مستثنی است . تحقیقاتی از این 
 

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور  26/04/1389مورخه   31395/100بخشنامه شماره 

( آیین نامه و اصووالج جداوآ آیین نامه قب ه بندی و تشووخی   6موضوووع : تغییر در حوزه تعریر رشووته های ماده   

ران بند سوه این بخشونامه : هیأت محترم وزی  11/12/1381ه مورخ 23251/ت48013صوالحیت ییمانااران مصووبه شوماره 
تأمین امتیاز مدیران می بایستتتت توستتت  مدیر عامل و اعضتتتای هیأت مدیره      2و حداکثر          1( حداقل     3( ، )2( ، )  1)) در پایه های )

 گردد.((

 

 

 

 

 

 امور مجامع و سهام جهاد نصر کرمانشاه 

  توجه :

 مهمترین رشته های تخصصی مرتبط با رتبه بندی شرکت جهاد نصر کرمانشاه : 

 باشد .رشته مهندسی عمران در گرایش های عمران ، ساختمان ، ن شه برداری و آب می 

 لذا ترجیحا جهت حفظ رتبه شرکت مدارک مرتبط می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد 

 

 تعالی  بسمه
 2فرم شماره  

 شرای  عضویت 


