
 دوره گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس هشتمیناطالعیه برگزاری انتخابات 
 اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

 شرایطو رعایت آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان 77 و 77شماره های مواد صمیمانه دعوت می نماید تا با توجه به  گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس عضویت در ناداوطلببدین وسیله از 

 بررسی مدارک توسط کارگروه سنجشبا توجه به است ذکر  شایاننمایند .و رسید دریافت  داده تحویلساختمان شماره یک طبقه دوم واحد طرح و برنامه به  03/30/89 تا تاریخ حداکثر را مورد نیازمدارک  آئین نامه 97ماده مندرج در 

 .نخواهد بودمهلت ذکر شده مدارک را تحویل نمایند  پایانپس از به درخواست آن دسته از اعضاء که  امکان رسیدگی شورای مرکزی
 

 (.پس از مهلت تعیین شده،  وجود نخواهد داشتامکان بررسی مدارک )          03/30/8089 مهلت تحویل مدارکحداکثر 

 ساختمان شماره یک طبقه دوم واحد طرح و برنامه محل تحویل مدارک
     

 شرایط داوطلبین انتخابات هیئت رئیسه گروه های تخصصی و  
(نفر بالغ شود،تشکیل می شود.گروه های مذکور،امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه،طرح و مورد بررسی و حل و فصل 7گروه های تخصصی در هر یک از استان ها و در هر یک از رشته ها ی اصلی که تعداد حداقل به ) 00ماده 

است نظر گروه تخصصی مربوط را استعالم نموده  یکی از رشته های اصلینیز قبل از تصمیم گیری در اموری که اختصاصاً مرتبط با  هیئت مدیرهارسال می دارند. ی استاننظام مهندسقرار می دهند و نظرات و پیشنهادات خود را برای 

 ،آن را در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند.

 08ماده 

 

در همان رشته به ترتیب  نظام مهندسی استانب زیر احراز می شود به وسیله اعضای هر یک از گروه های تخصصی دارای یک هیئت رئیسه متشکل از هفت نفر خواهد بود که از بین داوطلبین در رشته مربوط که شرایط آنان به ترتی

را دارا باشند و ضمناً از اشخاص دارای  هیئت مدیرهدر دوره های بعد بالمانع است. اعضای هیئت رئیسه گروه های تخصصی باید دارای کلیه شرایط داوطلبان عضویت در اکثریت آراء برای سه سال انتخاب می شوند.تجدید انتخاب آنها 

 سوابق و اشتهار علمی و حرفه ای شاخص در رشته خود باشند.

رئیس و یک عضو آن  شورای تدوین مقررات ملی ساختمانخارج از اعضای این شورا، دو عضو به انتخاب  شورای مرکزیه سنجش در هر رشته متشکل از دو عضو به انتخاب بررسی احراز شرایط مذکور به وسیله کار گروه های پنج نفر

 ه معرفی می شود.،از اشخاص شاخص همان رشت رئیس نظام مهندسی استانذیربط خواهد بود. اعضای کار گروه هر رشته غیر از  نظام مهندسی استان

 مستقر می باشد و وزارت راه و شهرسازی بر فعالیت آنها نظارت خواهد نمود. شورای مرکزیدبیرخانه کارگروه های سنجش در 

 هیئت رئیسه گروه تخصصی ،هیئت مشورتی علمی و حرفه ای بوده و در موضوعات تخصصی مرجعیت دارد.

 ایت اخالق و شئون مهندسیالف: حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رع  98ماده 

 سال از زمان صدور رای قطعی7یا باالتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی ، یا گذشت  3نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه .1

 نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی با فعالیت های حرفه ایی بیش از یک بار .2

 فعالیت های حرفه ای  خود یا بیش از دو بار خلع ید در پیمانکاری عمرانی خود نداشتن سابقه ورشکستگی  به تقصیر یا تقلب در .3

 مکرر( و نظام نامه آن به نحوی که منجر به محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا باالتر شده باشد. 2عدم تخطی از اصول و شئون اخالق و رفتارحرفه ای مذکور در ماده ) .4

 ستلزم ارائه دلیل معتبر و دادن فرصت مناسب به داوطلب برای پاسخ نسبت به آن می باشد.اثبات تخطی از اصول مذکور متبصره:

 ب:صالحیت علمی

وین رشته ها از جهت اصلی یا دارد. عنا گروه تخصصیکه درخواست عضویت برای آن را در  رشته های اصلی مهندسی ساختماندارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از  .1

 ( قانون تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد.7( ماده )2مرتبط بودن مدرک تحصیلی توسط کمیسیون موضوع تبصره )

بوده یا  قانونسال پس از تصویب  11اقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از تحصیل تا یا مدارک ناپیوسته باالتر از کارشناسی در رشته های اصلی که ف رشته های اصلیمدارک پیوسته باالتر از کارشناسی در تمام تبصره:

 دیگر باشد پذیرفته خواهد شد. رشته های اصلیدارای مدرک کارشناسی در یکی از 

 هینامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازی.گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به حرفه مهندسی پس از دوره کارشناسی و اخذ گوا .2

 صالحیت حرفه ایی پ:

 شتغال به کار در صالحیت پایه یک.دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته به عالوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه ا .1

 سال متناوب متصل به زمان تسلیم درخواست داوطلبی: 11سال مداوم آخر یا  5دارد در  گروه تخصصصیسی که برای آن درخواست عضویت در اشتغال به یکی از امور فنی زیر در رشته مهند .2

 انند این عناوین.اسی و مانجام طراحی، محاسبه، نظارت، عملیات اجرایی، تولید و نصب، نقشه برداری، راهبری، نگهداری، کنترل و بازرسی، امور آزمایشگاهی و کارشن -یک

 مدیریت مستقیم همراه با مشارکت حرفه ای در فعالیت های فوق. –دو 

 آموزش و تحقیق در زمینه های حرفه ای رشته مورد تقاضا. -سه

سال فعالیت حرفه ای یا آموزشی  و تحقیقی در سال های  5سال ناممکن بوده ،داشتن مجموعاً 5اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه ایی در تمام یا بخشی از  ریاست نظام مهندسی استان:برای تمام داوطلبانی که بدلیل 1تبصره

 الزامی است. ریاست نظام مهندسی استانمتصل به زمان داوطلبی بدون احتساب دوران 

 در نظام مهندسی همان استان ،قبل از تقاضای داوطلبی الزامی است.داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت :2تبصره 

 مرتبط با موضوع قانون ،مجاز نمی باشد. به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختالل در انجام وظایف،تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرائی:3تبصره 

یت در گروه تخصصی از کلیه سمت و این ماده در تمام عضویت در گروه تخصصی الزامی است و هر گاه عضو گروه تخصصی شرایط مذکور را از دست دهد ،عالوه بر از دست دادن عضو ( قانون11ه )شرایط مادداشتن  :4تبصره 

 هایی که به اعتبار این عضویت احراز کرده،ساقط می شود.

 به شرح زیر می باشد: هیئت های مدیره سازمان های نظام مهندسی شرایط انتخاب شوندگان  قانون: 11ماده  

 تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران .1

 نداشتن فساد اخالقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .2

 داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی علمی به مهندسی و رعایت اخالق و شئون مهندسی .3

 ه های غیر قانونینداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گرو .4

  داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسالم و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .5

 :اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشد.تبصره

 ای به میزان مندرج در آئین نامهدارا بدون صالحیت علمی و حرفه  .6
 

 مدارک مورد نیاز داوطلبین انتخابات گروه های تخصصی
 تصویر مدرک/مدارک تحصیلی 8 تصویر شناسنامه 1

 تصویر کارت عضویت در سازمان نظام مهندسی 9 تصویر کارت ملی 2

  .رنگی، پشت سفید، بدون کادر و نوشته باشد باشد 4*3دو قطعه عکس  3

 (مقنعه و حجاب کامل و برای آقایان با لباس رسمی، بدون کراوات و کاله باشد ها عکس باخانم برای)

 یکتصویر پروانه اشتغال به کار پایه  11

 )که از تاریخ اخذ صالحیت پایه یک آن حداقل دو سال گذشته و اکنون دارای اعتبار باشد یا همراه با گواهی پیگیری تمدید اعتبار آن(

 گواهی عدم اعتیاد)دریافت معرفی نامه از سازمان( 11 (1فرم شماره (درخواست داوطلبی و رزومه آموزشی، مدیریتی و علمیفرم  4

 عضویت سازمان(گواهی عضویت در سازمان نظام مهندسی استان با ذکر اولین صدور پروانه اشتغال به کار پایه یک)دریافت از واحد  12 استعالم شورای انتظامی)توسط سازمان صورت می گیرد( 5

 خود اظهاری فرم تکمیل (آئین نامه اجرائی قانون 97ماده  3 –الف  استعالم از دادگستری محل اشتغال )در خصوص گواهی بند 13 گواهی عدم سوء پیشینه)دریافت معرفی نامه از سازمان( 6

 (2سوابق و فعالیت ها)فرم شماره  14 ( آئین نامه اجرائی 97ماده 2-بند پگواهی ناظر بر صالحیت حرفه ای )موضوع  7

 به درخواست هایی که فاقد شرایط ذکر شده در باال می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.توجه:  
 


