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 :مقدمه 

 (661) ماده )ف( بند اساس بر و ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون (61) ماده اجرای حسن منظور به نامه نظام این

 برای شده، یاد قانون اهداف به نیل راستای در نیز و (75) و (77) ،(77) ،(95) مواد همچنین ،قانون اجرایی نامه آئین

 نظام سازمان مدیره تهیأ به تخصصی موضوعات ارائه و مشورتی صصی،تخ علمی، خدمات کیفی ارتقاء تضمین

 .است شده تدوین و تهیه  استان ساختمان مهندسی

  



 

 

 :تعاریف -5ماده 

 ها استان ساختمان مهندسی نظام سازمان تخصصی های گروه نامه نظام :نامه نظام

 کشور ساختمان مهندسی نظام سازمان مرکزی شورای :مرکزی شورای

  استان ساختمان مهندسی نظام سازمان رئیسه هیأت :رئیسه هیأت

  استان ساختمان مهندسی نظام سازمان مدیره هیأت :مدیره هیأت

  استان ساختمان مهندسی نظام سازمان :سازمان

 رشته هر در تخصصی های گروه منتخب هیأت :تخصصی گروه رئیسه هیأت

، عضو گروه تخصصی استان هفتگانه یها رشته از یكی درکه  سازمان اعضاء از یك هر :تخصصی گروه عضو

 باشند. می

 قانون اجرایی نامه آئین اساس بر متقاضیان شرایط احراز و ها پرونده بررسی به منظور که کارگروهی :سنجش کارگروه

 .دهد می جلسه تشكیل مرکزی شورای محل در

 های تخصصی استان  : هیأت اجرایی انتخابات گروههیأت اجرایی

 :فاهدا -2ماده 

 نامه نظام تهیه خصوص در ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون اجرایی نامه آئین (661) ماده( ف) بند اجرای -6

 ؛تخصصی های گروه

 ؛ها گروه فعالیت نمودن هماهنگ و تخصصی های گروه برای یندهاآفر سازی همسان -2

 ؛ها گروه توان از حداکثری استفاده و استان ساختمان مهندسی نظام در تخصصی های گروه مرجعیت -3

 .هفتگانه تخصصی های گروه بین الزم و منطقی ارتباط ایجاد -1

نامه  ینئآ (77)مطابق ماده های تخصصی هفت رشته،  گروه. هفتگانه تخصصی های گروه وظایف شرح -9ماده 

 عهده دارند: به شرح زیر بررا یفی وظااجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان  

جلسات گروه طرح و مورد بررسیی و حیل و فصیل قیرار داده و نظیرات و       امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در -6

 هندسی ساختمان استان ارسال دارند؛خود را برای نظام مپیشنهادات 

یندهای نظارت مضاعف آ، فرهای تخصصی سطح مهارت یفیو ک کمینحوه ارتقاء  ات الزم در خصوصپیشنهادارائه  -2

یابی خدمات مهندسی به هیأت مدیره؛و همچنین ارز

؛موضوعات مشترکراستای در  سازمان استانهای تخصصی هفتگانه  گروه سایربا همكاری  -3

فصل به هیأت مدیره؛ پایان هر پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه گروه تخصصی و همچنین ارائه گزارش عملكرد در -1

در ارائیه خیدمات    های تخصصیی مطیابق برنامیه و بودجیه گیروه      ریزی همایش و برنامه تشكیل جلسات هماهنگی -9

با هماهنگی متقاضیان، ارتقاء دانش تخصصی و فنی اعضاء و آگاه نمودن آنها به ضوابط و مقررات قانونی  بهای  مشاوره

؛سازمان



 

؛به سازمان حسب ضرورت گروههر  کارشناسی مورد نیاز های تشكیل کمیتهپیشنهاد  -1

جیویی در   های نوین در صنعت ساختمان و صرفه فناوری رویكردتهیه مشخصات فنی و ضوابط اجرایی تخصصی با  -7

؛مصرف انرژی و ارائه آن به سازمان

وین و اصالح  مقررات ملی ساختمان؛ارائه پیشنهادات الزم در راستای تد -7

های تخصصی با هماهنگی سازمان؛ وزهو ح های صنفی با انجمنو همكاری ارتباط  -5

تصیویب هییأت میدیره     بیه  ،نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط ئینهر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آ -61

د.برس

 هفتگانه یها رشته از یكی به اختصاصا که اموری مورد در گیری تصمیم از قبل نیز سازمان مدیره هیأت -5 تبصره

 گروه. دهد قرار توجه مورد خود گیری تصمیم در را آن و نموده استعالم را مربوطه تخصصی گروه نظر است مربوط

 .نماید ارسال را مدیره هیأت پاسخ تا دارد مهلت هفته دو تخصصی

دفتر " توانند می مرتبط امور پیگیری و ها گروه بیشتر هماهنگی منظور به ها استان از یك هرهیأت مدیره  -2 تبصره

 در مشترک دبیر عنوان به را کارشناس نفر یك یا و داده تشكیل "تخصصی یها کمیسیون و ها گروه هماهنگی مدیریت

 .منصوب نمایند قانون موضوع یها رشته

 سایر یا مدیره هیأت جلسات در هفتگانه های رشته از یك هر حیطه در تخصصی و فنی موضوعات چنانچه -9 تبصره

 مرکزی شورای به فصل و حل جهت را موضوع بایست می استان سازمان شود، واقع اختالف محل سازمانی های بخش

 نماید.  ارجاع

 :انتخابات و تشكیالت -4ماده 

 نامه آئین (75) الی (77) و (95) اصالحی مواد اساس بر مربوطه رشته در تخصصی گروه رئیسه هیأت انتخابات -6

 در رشته همان اعضای بین از ،مواد این در مندرج شرایط و 19/62/51 مصوب ساختمان مهندسی نظام قانون اجرایی

 ساله سه دوره یك برای شرایط واجد اعضای سایر یا مدیره هیأت اعضای از اعم استان، ساختمان مهندسی نظام

 .شوند می انتخاب

 هیأت انتخابات از پس ماه سه مدت ظرف ،عمومی رسانی و اطالع آگهی درج با ،گروه هر رئیسه هیأت انتخابات -2

 .گردد می برگزار استان سازمان مدیره

 گروه رئیسه هیأت احكام، صدور و جدید دوره تخصصی های گروه انتخابات برگزاری تا است بدیهی -5 تبصره

 .داد خواهد ادامه خود فعالیت به قبل دوره تخصصی

 احراز شرایط بررسی منظور به  ،اجرایی نامه آئین اصالحی (75) ماده اساس بر که کارگروهیسنجش:  کارگروه -3

 .گردد می تشكیل مرکزی شورای محل در ،که تعدادشان به حد نصاب رسیده استان هر های تخصصی گروه داوطلبان

 به مربوط تخصصی گروه رئیسه هیأت  در عضویت کاندیدای نیز استان هر سازمان رئیس که صورتی در -2 تبصره

.نماید می اقدام سنجش کارگروه برای جایگزین فرد انتخاب به نسبت مرکزی شورای باشد، خویش تخصصی رشته



 

 

 هستند سازمان کارشناسان از نفر 3 و مدیره هیأت عضو نفر 2 شامل ،نفر 9 از متشكل گروهی: استان اجرایی هیأت -1

 مدیره هیأت توسط هیأت این اعضای. نمود خواهند اقدام رئیسه هیأت نظارت تحت ،نامه شیوه این اجرای جریان در که

 .شوند می انتخاب

 عنوان به استان شهرسازی و راه کل اداره نماینده از ،تخصصی های گروه رئیسه هیأت انتخابات برگزاری در -9 تبصره

.آید می عمله ب دعوت ،ناظر

 های تخصصی باشند. انتخابات گروه داوطلب شرکت درخود نباید ت اجرایی اعضای هیأ -4تبصره 

 قانون (66) ماده شرایط دارای ساختمان وکنترل مهندسی نظام قانون اجرایی نامه ینآئ (75) ماده طبق باید داوطلبین -9

 اقدام ها پرونده تشكیل به نسبت مواد این مفاد اساس بر نیز استان هر اجرایی هیأت باشند؛ اجرایی نامه آئین (95) ماده و

 .نمایند می

 :نیاز مورد مدارک -1

 دار عكس شناسنامة تصویر و اصل ارائه -1-6

 ملی کارت تصویر و اصل ارائه -1-2

 جدید 3×1 عكس قطعه 2 تسلیم -1-3

از سازمان نظام  )یا دریافت گواهی تمدید عضویت ساختمان مهندسی معتبر نظام عضویت تصویر کارت و اصل ارائه -1-1

 استان در صورت انقضای تاریخ عضویت مندرج در کارت، جهت ارائه به کارگروه سنجش(

 استان سازمان تخصصی های گروه رئیسه هیأت انتخابات در شرکت درخواست و )به شرح پیوست( 6فرم  تكمیل -1-9

 اجرایی هیأت به آن تسلیم و

 فعالیت سوابق به مربوط )به شرح پیوست( 2  فرم تكمیل -1-1

 )پشت و رو(کار مهندسی پایه یك  به اشتغال معتبر پروانه تصویر مصدق و اصل ارائه -1-7

 تحصیلی دانشگاهیتصویر مدرک/مدارک  و اصل ارائه -1-7

 (95ماده  6-اظهار نظر شورای انتظامی )دال بر حسن شهرت شغلی موضوع بند الف -1-5

 قانون( اجرایی نامه آئین 95 ماده 2-پ بند )موضوع ای حرفه صالحیت بر دال گواهی -1-61

 قانون( 66ماده  1گواهی عدم سوء پیشینه )موضوع بند  -1-66

 قانون( 66ماده  2)موضوع بند گواهی عدم اعتیاد  -1-62

 شهرسازی و راه وزارت آموزشی دوره سه در شرکت گواهی -1-63

 رسید ارائه نام متقاضیان و شده برای ثبت در زمان تعیین از داوطلب الذکر فوق مدارک دریافت از پس اجرایی هیأت -7

اولیه  اسامی اعالم و صورتجلسه تنظیم و داوطلبین مدارک بررسی به نسبت روز کاری  61 زمان مدت در ،نام ثبت

 .نماید می اقدام استان سازمان طریق از سنجش وهکارگر بهداوطلبین 

  :دهندگان رأی شرایط -7

 گروه همان در استان ساختمان مهندسی نظام سازمان اعضای تخصصی، گروه هرداوطلبین  به دهندگان رأی -7-6

)در  شناسایی کارت یا مهندسی کار به اشتغال پروانه یا معتبر عضویت کارت داشتن دست در با که باشند می تخصصی



 

 شده درج انتخابات محل در مستقر ای رایانه سیستم در سازمان عضو عنوان به ایشان ای شناسنامه اطالعات کهصورتی 

 .داشت خواهند را انتخابات در شرکت و رأی برگ اخذ امكان قانون، اجرایی نامه آئین اصالحیه مطابق ،(باشد

 امكان تخصصی رشته یك در فقط باشند، می صالحیت دارای تخصصی رشته یك از در بیش که اعضایی -1 تبصره

 باشد. میاستان عهده سازمان  مسئولیت اجرایی این تبصره بر مدیریت و .داشت خواهند دادن رأی

 اعمال نمایندگیری  بر حوزۀ رأی را الزم کنترل در زمان برگزاری انتخابات باید ایشان دگاننماین یا اجرایی هیأت -7-2

 .نمایند مین آراء صندوق در آن انداختن و رأی برگ دریافت به اقدام غیر افراداطمینان حاصل شود  تا

 شروع انتخابات از قبل روز 1 از سنجش کارگروه توسط شده صالحیت تعیین کاندیداهای معرفی: کاندیداها معرفی -5

 و مهندسی جایگاه و شأن رعایت و حفظ. پذیرد می پایان رأی اخذ شروع از قبل ساعت (21) بیست و چهار نهایتاً و شده

 .است الزامی خصوص این در انتخابات زمان در ای حرفه اخالق رعایت همچنین

 نحو به تدوین از پس ،اجرایی هیأت توسط به اعضای سازمان انتخابات داوطلبینعمومی  معرفی های روش -6 تبصره

 .شد خواهد اعالم مطلوب

 :آراء شمارش و رأی اخذ نام، ثبت محل -61

 با و ایجاد نماید، میانتخاب  هیأت مدیره که هایی شهرستان  نمایندگی دفاتر و استان مرکز در رأی اخذ شعبات -61-6

 .شود می مدیریت ایشان نمایندگان یا اجرایی هیأت حضور

 کهبود  خواهد هایی روش بقاطم ،مربوط صورتجلسه تنظیم و آراء شمارش رأی، یها برگه تهیه رأی، اخذ نحوه -61-2

.نماید می تدوین استانانتخابات  اجرایی هیأت

 :جلسات -1ماده 

 برای دبیر و رئیس بنای رئیس، یك خود بین از مخفی رأی با رسمی جلسه اولین در تخصصی گروه رئیسه هیأت -6

 .دننمای می انتخاب سال یك مدت

 .خواهد بود بالمانعهای آتی  دوره در دبیر و رئیس بنای رئیس، عنوانه ب اعضاء همان مجدد انتخاب -5 تبصره

 .یابد می رسمیت اصلی اعضای سوم دو حضور با تخصصی های گروه جلسات -2

 استان هر همچنین. دباش می نفر هفت تخصصی گروه رئیسه هیأت اعضای تعداد قانون، اجرایی نامه آئین اساس بر -3

 .نماید معرفی البدل علی عضو عنوانه ب نیز را نفر دو حداکثر انتخاباتی آرای اساس بر تواند می

 با و رأی حق بدون ،گروه جلسات در تخصصی گروه رشته با مرتبط کارشناسان و البدل علی اعضای از دعوت -1

 . است بالمانع ،استان سازمان هماهنگی

 گروه دبیر توسط صورتجلسات .باشد می گروه رئیس بنای با ایشان غیاب در و رئیس با تخصصی گروه جلسات اداره -9

 امضاء به وشده  تنظیم ،گیرد می قرار ها گروه اختیار درتوسط دبیرخانه سازمان نظام استان  که یمخصوص یها فرم در

 .رسد می جلسه در حاضرین

 .گردد می تشكیل در ماه مرتبه دو حداقل تخصصی گروه جلسات -1



 

 

 با مرتبط فنی تجهیزات ارائه یا و علمی سخنرانی یا پاسخ و پرسش عمومی جلسات بایست می تخصصی گروه هر -7

 .نماید برگزار مصوب برنامه چارچوب درو  فصلی صورت به گروه جلسات قالب در را علمی مقاالت  و خود تخصص

خواهد بود.  موجه گروه رئیس نایب ،ایشان غیاب در و رئیس موافقت تخصصی در صورتاعضای کارگروه  غیبت -7

 اعضای سایر اطالعنحو مقتضی به ه ب تا االمكان یك روز پیش از تاریخ جلسه صورت بگیرد رسانی باید حتی اطالع

  .برسد نیز گروه

یا  رئیس ،یك سالطی  متناوب جلسه 1 یا متوالی جلسه 1 از بیشیكی از اعضاء  موجه غیر غیبت صورت در -2 تبصره

 رئیسه هیأتاستحضار  به جایگزین عنوان به البدل علی عضو معرفی جهت را موضوع گروه در غیاب ایشان نایب رئیس

  .رساند می سازمان

در صورتی که هر یك از اعضاء در دوره تصدی استعفا داده، فوت نموده یا به علل قانونی سلب صالحیت  -9 تبصره

 عمل خواهد شد.  (9)ماده  2شود، جهت تعیین عضو جایگزین وفق تبصره 

هیأت  برای عضویت در پس از اعالم نظر کارگروه سنجش شرایط تعداد داوطلبین واجد استانی در که صورتی در -5

 ابالغیه (1) بند همچنین و قانون (61) ماده حسب تواند می مدیره هیأت باشد، نفر هفتکمتر از  تخصصی گروهرئیسه 

 کمیسیون شهرسازی، و راه وزارت ساختمان و مسكن امور محترم معاونت 21/2/6359 مورخه 111/1137 شماره

 .نماید تاسیس تخصصی

 .باشد می استان سازمانهیأت مدیره  عهده بر الذکر ی فوقها کمیسیوناعضای  و شرایط احراز انتخاب -4 تبصره

 شكایات: به رسیدگی -6ماده 

 و دارند شكایت و اعتراض حق انتخابات، نتایج اعالم از پس روز سه تا ،اند شدهتائید صالحیت  که داوطلبانی -6

 .نمایند دریافت رسید و تحویل اجرایی هیأت نماینده به اکتب ،مستندات همراه به را خود شكایت بایست می

 تشكیل اجرایی هیأت ،واصل نگردد انتخابات در خصوص شكایتی گونه هیچ قانونی مهلت پایان در که صورتی در -2

 .نمایند می صورتجلسه را انتخابات برگزاری فرآیند خصوص در نظر اظهار و شكایت وصول عدم مراتب و داده جلسه

 از متشكل کمیتة رسیدگی به شكایات به بایست شده می شكایات واصل اجرایی، هیأت به یشكایت وصول صورت در -3

 و گرفته قرار رسیدگی مورد هفته یك مدت ظرف و ارسال مدیره هیأت دبیر و سازمان بازرسین از یكی سازمان، رئیس

 .گردد می اعالمانتخابات  اجرایی هیأت به اعتراض نتیجه

( و نیز جزء 1ماده  9یی )موضوع بند اعضای کمیته اجرا از رسیدگی به شكایات خود نبایداعضای کمیته  -5تبصره 

 های تخصصی باشند.  داوطلبین عضویت در هیأت رئیسه یكی از کارگروه

 صورت به را انتخابات نتایج نهایی، بندی جمع واز کمیتة مربوطه  شكایات بررسی نتیجه وصول از پس اجرایی هیأت -1

 . نماید می اعالم استان سازمان به کتبی

 باشد، موردنظر الكترونیكی صورت به سازمان مدیره هیأت توسط انتخابات برگزاری که صورتی در -2 تبصره

 .رسید خواهد استان مدیره هیأت تصویب به و تدوین الكترونیكی گیری رأی به مربوط فرآیندهای

 



 

 :اعتبارنامه صدور -7ماده 

)به  3 فرم اساس بر تخصصی های گروه از یك هر اعضای اعتبارنامه انتخابات توسط سازمان استان، تایید از پس -6

 .  گردد می ءاعطا منتخب عضو به و رسیده امضاء به سازمان رئیس توسط و تهیه (پیوستشرح 

 به مربوطه گروه صورتجلسه شد، اقدام ردبی و رئیس نایب و رئیس انتخاب به نسبت جلسه، اولین در اینكه از بعد -2

 هر سازمان رئیس توسط ایشان احكام صدور به نسبت )به شرح پیوست( 1 فرم اساس بر تاشود  می ارائه سازمان ریاست

 .گردد اقدام استان

 روز 69 مدت ظرف حداکثر ،انتخابات نهایی تائید و شكایات به پاسخگوئی انتخابات، اتمام از پس استان سازمان -3

 .نماید می اقدام تخصصی گروه هر رئیسه تأهی منتخبان اعتبارنامه صدور به نسبت

 :اختیارات -8ماده 

 امضاء با و سازمان قوانین چهارچوب در سازمان از خارج یا داخل با تخصصی های گروه مكاتبات و ارتباط برقراری -6

 ؛باشد می پذیر امكان استان مهندسی نظام سازمان مجاز

 رئیسه هیأت تایید با  تخصصی گروه با مرتبط یها زمینه در همكاری برای شرایط واجد افراد و کارشناسان از دعوت -2

 ؛استان مهندسی نظام

 ؛تخصصی گروه نیاز مورد اقالم و موارد درخواست -3

 ذیربط های ارگان و ها سازمان با هماهنگی و فنی جلسات در شرکت جهت گروه متخصصین برای معرفی درخواست -1

 ؛نیاز صورت در استان سطح در

 .سازمان درخواست حسب...  و افزاری نرم کارهای و متون ترجمه و گزارشات تهیه -9

 :الزحمه حق -3ماده 

 با و سازمان معمول های تعرفه و مصوب بودجه مطابق تخصصی های گروه رئیسه هیأت اعضای الزحمه حق پرداخت -6

 .بود دخواه مدیره هیأت نظر

 و مصوبات پیگیری راستای در و تخصصی گروه دبیر یا رئیس برای تواند می نیاز صورت در استان سازمان -5 تبصره

 .بگیرد نظر در حضور حق ،مصوب بودجه اساس بر و گروه با مرتبط موضوعات سایر

( 5) ماده اساس بر نیز( 9 ماده 61 بند اجرای صورت در) تخصصی های کمیسیون اعضای الزحمه حق پرداخت -2 تبصره

 .باشد می نامه نظام همین

 و کارشناسان از دعوت خبرنامه انتشار تكثیر، و چاپ سمینارها، ها، همایش برگزاری برای گروه های هزینه کلیه -2

 شده نظرگرفته در بودجه چهارچوب در و استان مهندسی نظام سازمان عهدهر ب ،...  و علمی سخنرانی جهت مشاوران

 .بود خواهد گروه هر برای

به مطرح گردیده و  23/11/59مورخ  مرکزی شورای 213 شماره جلسه در بند 17 و تبصره 67 و ماده 5 در نامه نظام این

 .رسید تصویب



 

 

 

 

 ها پیوست
  



 

هاي تخصصي درخواست شركت در انتخابات هيات رئيسه گروه -1 فرم  

 )تکميل كليه بندها الزامي است(

 ...................................نام:...........................................

 ..........................:...................................خانوادگی نام

 شماره شناسنامه:      ............................................................نام پدر: .........

 کد ملی:               تاریخ تولد:

 .   زن مرد          جنسیت: محل صدور شناسنامه: ...................... ملیت: ..................... .  ............تولد: .............محل 

  ................................................شماره بیمه تامین اجتماعی:   متأهل         مجرد: تأهل وضعیت

 ......................................................................................................................................................آدرس محل سكونت )جهت انجام مكاتبات سازمان( شهر: 

 کد پستی محل سكونت:         .......................................................................................

 ............................................................................ :ایمیل درسآ .....................................شماره همراه:  .................................شماره تماس ثابت: 

 پروانه اولین صدور تاریخ......... .......اشتغال: ........................ شماره پروانه ..............نظام مهندسی ساختمان: .............سازمان شماره عضویت 

تاریخ صدور اولین پروانه پایه یك:  .................................تاریخ صدور اولین پروانه پایه دو:  : .....................................سه پایه

 ..............................................نه: .........صالحیت پروا .................................

ف
 ردی

تحصیلی و گرایش رشته نام مقطع تحصیلی  التحصیلی تاریخ فارغ نام دانشگاه 

    کاردانی 1

2کارشناسی    

    کارشناسی ارشد 3

4دکتری    

 و ضمنبه پیوست  مربوطه و ارائه مدارک فرماین درج در مناینجانب ............................................. با تأئید کلیه اطالعات 

نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل  آئین (73) ( الی77) و (13)( قانون و مواد 55)آگاهی کامل از مفاد ماده  اقرار به

ندسی ......... سازمان نظام مه............................ساختمان تقاضای شرکت در انتخابات هیأت رئیسه گروه تخصصی رشته ..

 .. را دارم...........................ساختمان استان ...........
 

 نام و نام خانوادگی: ................................ امضاء  63............./ تاریخ: ...../.    

 

                 

 

          

 

        

 

                 

 

  

  

          

 

          

 



 

 

 گذشته سال 11 طي ها فعاليت و سوابق -2 فرم

 بایست ضميمه پرونده گردد( )اسناد و مدارک دال بر اظهارات ذیل مي

 .... و مقاله ترجمه، تالیف، تحقیقاتی، علمی، سوابق -5

 شرح تاریخ

  

  

  

  

  

  

 ای حرفه های تشكل در عضویت و اجرایی سوابق -2

 پروژه انجام مدت سمت پروژه انجام محل پروژه نام تاریخ

     

     

     

     

     

     

 مدیریتی سوابق -9

 ردیف
 یا شغل عنوان

 سمت
 پایان تاریخ مدت سازمانی واحد دستگاه نام

      

      

      

      

      

      

 

فرزند ......................... به شماره ملی ...................................... با آگاهی کامل از ........................ ......................اینجانب.

شرایط ناقض فاقد هرگونه سابقه و  نمایم که های تخصصی اعالم می قوانین و مقررات شرکت در انتخابات هیأت رئیسه گروه

ت رئیسه أشرکت در انتخابات هی جهت (به پیوست)الزم و سوابق ارائه مدارک  باشم و ضمن می نامه اجرائی آئین( 13ماده ) مفاد

در صورت اثبات خالف ......... ........................سازمان نظام مهندسی ساختمان استان   .....................................گروه تخصصی 

 .نمایم از خود سلب میرا  قانونی آن، حق هرگونه اعتراض عواقب لغو عضویت و سایرهر یک از ادعاهای فوق، ضمن پذیرش 

.......................... امضاءنام و نام خانوادگی: ......  63تاریخ: ........./.........../ ........

  



 

 تخصصي منتخب هيأت رئيسه گروهاعتبار نامه اعضاي   –3فرم 

 

 ............................................... جناب آقای / سرکار خانم : مهندس/دکتر

و مصوبه مورخ ..............  19/62/51نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  ینئآ (75)نظر به ماده 

هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و انتخابات برگزار شده، جنابعالی/سرکار عالی از تاریخ 

شوید.  البدل گروه تخصصی ......................... به مدت سه سال منصوب می ....... به عنوان عضو اصلی/علی...................

های  نامه گروه ا اتكال به عنایات خداوند متعال و با توجه به قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و نظامامید است ب

و انجام امور مربوط  ساختمان نظام مهندسیسازمان های  تخصصی، در پیشبرد و تحقق هر چه بیشتر اهداف و آرمان

 موفق و موید باشید.

 

 استان مهندسی ساختمان نظام رئیس سازمان                                        

 

  



 

 

 احکام رئيس، نایب رئيس و دبير گروه تخصصي  -4فرم 

 

 ............................................... جناب آقای / سرکار خانم : مهندس/ دکتر

 ساختمان استان سازمان نظام مهندسی ........................................... عضو محترم گروه تخصصی

............................................ 

به جنابعالی  وسیله........ ، بدین............ گروه تخصصی ................... مورخهبه موجب این حكم و به استناد مصوبه  ؛احتراما

 گردید. به مدت یك سال از تاریخ صدور حكم منصوب می تخصصی گروه /نایب رئیس/دبیر این عنوان رئیس 

نامه مربوطه و با  های تخصصی مندرج در نظام و بر اساس شرح وظایف گروهامید است با توجه به تجارب ارزشمندتان 

هداف جامعه مهندسی و اعتالی موثری در جهت پیشبرد اهای  های مختلف سازمان استان، گام هماهنگی کامل با بخش

 .ریدبرداآن 

 

استان مهندسی ساختمان نظام رئیس سازمان


