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اخبار سازمانی
دوشنبه 6 دي 1395

دعوت از داوطلبان نامزدي عضویت در هیات نمایندگی (اجرائی) دفاتر شهرستانهاي سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان آذربایجان شرقی((جدید))

بدینوسیله به اطالع اعضا محترم دفاتر نمایندگی شهرستان هاي مراغه، میانه، بناب، مرند، اهر ، جلفا (هادیشهر)، شبستر، عجبشیر و
آذرشهر می رساند که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان براساس نظام نامه ابالغی شماره26863/ م مورخ 3/8/95 نحوه

تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی، شوراي مرکزي مصوب آبان 95 انتخابات هیات نمایندگی دفاتر را از ساعت 10:00 الی 16.00 روز
پنجشنبه مورخ 30/10/95 برگزار خواهد نمود. لذا بدینوسیله از کلیه داوطلبان داراي پروانه اشتغال بکار در یکی از رشته هاي

هفت گانه که واجد شرایط مندرج در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 5 نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر
نمایندگی ابالغی شوراي مرکزي و عالقمند به عضویت در هیات نمایندگی دفاتر سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند دعوت می

شود با احراز شرایط ذیل و در دست داشتن مدارک از تاریخ 8/10/95 تا آخر وقت اداري روز سه شنبه 14/10/95(بغیر از
روزهاي تعطیل) به دفاتر نمایندگی مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند، بدیهی است مدت فوق قابل تمدید نبوده و به

درخواست هاي ناقص یا درخواست هایی که پس از تاریخ مذکور است، ترتیب اثر داده نمی شود.

شرایط داوطلبین عضویت در هیات نمایندگی

:

-1 دارا بودن پروانه اشتغال بکار معتبر پایه 2 وباالتر

-2 فاقد محکومیت انتظامی درجه 3 و باالتر (از 5 سال قبل از تاریخ اعالم داوطلبی)

-3 اقامت حداقل 6 ماه در شهرستان مورد نظر قبل از برگزاري انتخابات براساس تایید سازمان

مدارک مورد نیاز

-1 تقاضاي کتبی و ممهور به مهرو امضاي متقاضی

-2 اصل و تصویر پروانه معتبر اشتغال بکار مهندسی

-3 اصل و تصویر کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

-4 اصل و تصویر مدارک تحصیلی (مبناي صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی)

-5 اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

-6 اصل و تصویر کارت ملی

-7 تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن براي کارکنان شاغل در اداره کل راه و شهرسازي، کارکنان مرجع صدور پروانه
ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداري ها و اعضا شوراي شهر و روستا و کارمندان نظام مهندسی، با استناد به دستورالعمل

شماره 51/21/ د م مورخ 16/1/95 وزارت محترم راه و شهرسازي

-8 دو قطعه عکس 4*3 رنگی

-9 گواهی عدم سو پیشینه کیفري



-10  گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

(تنها ارائه مدارک مربوط به بند 9 و 10 حداکثر تا مورخ 27/10/95 قابل قبول خواهد بود.)

تیصره 1: تعداد اعضا هیات مدیره شهرستانها براساس ماده 3 نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی خواهد بود.

تبصره 2: رئیس دفتر نمایندگی بایستی بصورت تمام وقت در دفتر نمایندگی حضور داشته باشد و قوانین جاري سازمان مشمول
رئیس دفتر خواهد بود.

تبصره 3: چنانچه در هر مقطع زمانی، فعالیت هیات نمایندگی بنا به تشخیص هیات مدیره سازمان مغایر با اصول و مصوبات و ضوابط
سازمان باشد، هیات مدیره می تواند هیات نمایندگی را عزل و نسبت به تجدید انتخابات یا هر تصمیم دیگري اقدام نماید.

تبصره 4: اعضا هیات اجرایی در زمان مدت تصدي عضویت در هیات نمایندگی از انجام امور کنترل طراحی و کنترل نظارت منع
خواهد شد.

تبصره 5: راي دهندگان بایستی داراي پروانه اشتغال (آدرس پشت پروانه مربوط به دفتر نمایندگی مربوطه) بوده و جهت شرکت در
انتخابات شخصا حضور داشته و برگه وکالت پذیرفته نخواهد شد. ضمنا ارائه کارت عضویت معتبر در زمان انتخابات الزامی است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی


