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فصل اول
تعاریف
عبارات و واژگان نامبرده در این نظامنامه ،طبق تعریف بیان شده در این فصل استفاده شده است و صرفاً به
معنای معین شده در این فصل معتبر بوده و مورد استناد می باشد:
 -0-0آئین نامه :آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسييی و کنترس سيياختمان مصييو بهمن ماه 8880با اصيياتات
بعدی.
 -1-0ابالغیهها :نظام نامه ها و بخ شنامههائی که تو سط مقام عالی وزارت یا معاون م سكن و ساختمان یا مدیرکل
دفتر توسعه مهندسی ساختمان اباغ می شود.
 -3-0اداره كل :اداره کل راه و شهرسازی استان.
 -0-0انتخابات :انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها.
 -5-0برنامه اجرایی :جدوس زمانبندی انتخا بات که به منظور ایجاد وتدت رویه ،ماک عمل هیات های اجرائی و
دستگاه نظارت استان در کلیه استان ها می باشد( .پیوست شماره )8
 -1-0پروانه :پروانه اشتغاس به کار مهندسی موضوع ماده  8قانون.
 -7-0د ستگاه نظارت :وزارت راه و شهر سازی که م سئولیت قانونی کنترس و تأیید فرآیند انتخابات را در سرا سر
کشييوراز شييروع تا خاتمه آن و صييدور اعتبارنامه های منتخبان برعهده دارد و مرجع رسييیدگی به شييكایات مرتبط با
انتخابات در مراتل مختلف بوده ،صحت برگزاری انتخابات را تأیید و تسجیل می کند که شامل دو بخش زیر است:
الف-د ستگاه نظارت ك شور :ستاد د ستگاه نظارت انتخابات در سطح ک شور که در دفتر تو سعه مهند سی ساختمان
وزارت متبوع ،مستقر می باشد.
ب -دستگاه نظارت استان :هیاتی که در هر استان در اداره کل تشكیل می شود و زیر نظر دستگاه نظارت ک شور
انجام وظیفه می کند.
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 -8-0داوطلب هیات مدیره :شييخح تقیقی واجد شييرایط که داوطلب عضييویت در هیات مدیره سييازمان نظام
مهندسی ساختمان استان است.
 -1-0رابط ا ستان :یكی از اع ضای د ستگاه نظارت ا ستان که تو سط رئیس د ستگاه نظارت ا ستان به د ستگاه نظارت
کشور ،معرفی می شود.
-01-0سازمان :سازمان نظام مهندسی ساختمان ( شورای مرکزی).
-00-0سازمان استان :سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
 -01-0قانون :قانون نظام مهندسی و کنترس ساختمان مصو اسفند ماه .8888
 -03-0مراجع ذیربط استعالم :ادارات کل اطاعات ،دادگستری ،نیروی انتظامی استان و شورای انتظامی (استان و
کشور).
-00-0معین استان :کارشناسی که برای پیگیری امور انتخابات دراستان ها دردستگاه نظارت کشيييييي يور تعیین و با
تكم رئیس دستگاه نظارت کشور منصو می شود.
 -05-0هیات اجرایی :هیات اجرایی انتخابات موضوع ماده  88قانون و ماده  61آئین نامه.
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فصل دوم
دستگاه نظارت
-0-1دستگاه نظارت و صدور احکام :
-8-8-1وزارت راه و شهر سازی « د ستگاه نظارت » انتخابات در ک شور ا ست و در هرا ستان ،اداره کل این وظیفه را در
توزه همان استان بر عهده دارد و" دستگاه نظارت استان " نامیده می شود.
 -1-8-1مدیرکل دفتر توسييعه مهندسيی سيياختمان" رئیس دسييتگاه نظارت کشييور" بوده و با تكم معاون مسييكن و
ساختمان وزارت راه و شهرسازی منصو می شود " .دستگاه نظارت استان" نماینده" دستگاه نظارت کشور" بوده و
مدیرکل راه و شهر سازی ا ستان"،رئیس د ستگاه نظارت ا ستان" ا ست که با تكم " رئیس د ستگاه نظارت ک شور"،
منصو می شود.
 -8-8-1د ستگاه نظارت ک شور عاوه بر رئیس دارای  6ع ضو (جمعاً  8نفر) ا ست که با پی شنهاد رئیس د ستگاه نظارت
کشور و تكم معاون مسكن و ساختمان منصو می شوند .از میان اعضاء یک نفر به عنوان دبیر دستگاه نظارت انجام
وظیفه خواهد کرد.
-8-8-1د ستگاه نظارت ا ستان دارای  0ع ضو و عبارت ا ست از مدیرکل به عنوان رئیس د ستگاه نظارت ا ستان ،معاون
م سكن و ساختمان  ،رئیس اداره نظام مهند سی ،مقررات ملی و کنترس ساختمان ،رئیس اداره ترا ست و رئیس اداره
امورتقوقی ،دعاوی و واگذاری اداره کل.
-0-8-1رئیس دستگاه نظارت استان اتكام اعضای آن را صادر و امضا می کند ( .نمونه شماره  -8پیوست شماره ) 1
 -6-8-1اعضای دستگاه نظارت استان نباید نامزد عضویت در هیات مدیره باشند.
-8-8-1در صورتی که اعضای دستگاه نظارت استان دآرای وابستگی سببی یا نسبی تا درجه اوس از طبقه اوس و دوم با
نامزد یا نامزدها باشييند ،باید مراتب را ظرف دو روز کاری پس از پایان مهلت ثبت نام به دسييتگاه نظارت کشييور اطاع
دهند .دستگاه نظارت کشور تصمیم الزم را درباره دستگاه نظارت استان ،برای پرهیز از تعارض منافع اباغ خواهدکرد.
-1-8-1این نظامنامه و ترتیبات منبعث از آن برای ادارات کل الزماالجرا و الزم االتباع بوده و عدم رعایت آن ،به منزله
تخلف اداری است.
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 1-1وظایف دستگاه نظارت استان :
 -8-1-1د ستگاه نظارت ا ستان وظیفه نظارت بر انتخابات را به عهده دارد ،این وظائف بدون محدودیت به موارد زیر شامل
این موارد است:
نظارت برتسن انجام وظائف به موقع ،دقیق و کامل هیات اجرائی از جمله:
 -8نظارت بر تشكیل جلسات هیات اجرایی.
 -1تأیید محل یا محلهای برگزاری انتخابات ،شعب اخذ رأی و روز و ساعت آن که توسط هیات اجرائی تعیین می شود
و باید در یک روز ،طبق جدوس زمان بندی پیوست این نظامنامه اجرا شود.
-8تعیین تداقل یک نفر ناظر برای هر شعبه اخذ رأی.
-8تهیه مهر دستگاه نظارت استان و کارت های شناسائی اعضای آن ،طبق الگوی اباغی توسط دستگاه نظارت کشور.
 -0نظارت بر انتشار بموقع و صحیح اطاعیه های انتخاباتی توسط هیات اجرائی.
 -6نظارت بر فرآیند ثبت نام داوطلبان توسط هیات اجرائی.
 -8نظارت برفرآیند بررسی شرایط و صاتیت نامزدهای توسط هیات اجرائی و اتخاذ تصمیم نسبت به تائید یا رد آن.
 -1نظارت بر تبلیغات نامزدهای انتخابات اعم از اینكه توسط آن ها یا سایرین صورت می گیرد.
 -0نظارت بر فرآیند رای گیری در روز انتخابات.
 -85نظارت بر شمارش آرا.
 -88نظارت بر تنظیم صورتجلسه انتخابات پس از اتمام شمارش آرا و امضای آن.
 -81دریافت شييكایات رد صيياتیت شييدگان با اعطای رسييیدکتبی .نامزدهایی که توسييط هیات اجرائی تائز شييرایط
ت شخیح داده ن شده اند یا صاتیت آنها رد شده ا ست ،میتوانند ظرف مدت  8روز شكایت خود را بطور کتبی به د ستگاه
نظارت استان تسلیم و رسید دریافت دارند.
 -88رسیدگی به شكایات رد صاتیت شدگان .دستگاه نظارت استان موظف است ظرف یک هفته به شكایات دریافتی
رسیدگی و نظر قطعی خود را کتباً در مورد شكایات دریافتی و نتایج آن به هیات اجرایی انتخابات اعام دارد.
 -88تأیید فهرست نهایی نامزدهای انتخابات که باید ظرف مدت یک هفته اقدام و نتایج نهائی را اعام نماید.
-80امضای صورتجلسه نتایج نهایی اخذ رأی انتخابات به اتفاق اعضای هیات اجرایی.
-86تأیید یا ابطاس انتخابات با کسب نظر و هماهنگی با دستگاه نظارت کشور.
 -1-1-1رئیس دستگاه نظارت استان ،باید یک نفر از اعضای دستگاه نظارت استان را به منظور هماهنگی مستمر ،تداکثر
ظرف  8روز پس از تشكیل هیات نظارت استان ،کتباً به عنوان رابط استان به دستگاه نظارت کشور ،معرفی کند.
-8-1-1نماینده دستگاه نظارت استان ،مجاز به شرکت در جلسات هیات اجرایی انتخابات است.
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 -8-1-1دسييتگاه نظارت اسييتان آگهی تعیین هیات اجرائی و هیات نظارت اسييتان را در یكی از روزنامه های کثیراالنتشييار
منتشر یا به وسایل مقتضی به اطاع اعضای سازمان استان خواهد رساند( .نمونه شماره  -8پیوست شماره )1
 -0-1-1دستگاه نظارت استان موظف است هماهنگی های الزم را با استانداری و در صورت لزوم سایر دستگاه های اجرایی،
نظارتی ،انتظامی یا قضایی استان بویژه در تامین نظم در روز انتخابات به انجام رساند.
-6-1-1دستگاه نظارت استان در صورت پیشنهاد ابطاس انتخابات ،موظف است ،بادرنگ گزارشی از فرآیند انتخابات استان
را همراه با کلیه مستندات و ادله ابطاس جزئی یا کلی  -به منزله ابطاس آرای ماخوذه یک یا چند شعبه یا کل انتخابات  -را به
رئیس دستگاه نظارت کشور ارائه و رئیس دستگاه نظارت کشور با کسب تكلیف از معاون مسكن و ساختمان نسبت به تأیید
یا ابطاس انتخابات اقدام می کند.
 -8-1-1کلیه مكاتبات دستگاه نظارت استان باید صرفاً با امضای رئیس دستگاه نظارت استان باشد.
 -1-1-1د ستگاه نظارت ا ستان موظف ا ست ،مكاتبات الزم را در توزه وظائف خود بموقع به انجام ر ساند و فهر ست ا سامی
اعضای هیات اجرایی و دستگاه نظارت استان را در قالب جداوس زیر و در اسرع وقت به دستگاه نظارت کشور اعام کند.
جدول مشخصات اعضای هیات اجرایی
ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره عضویت

شماره پروانه

پایه پروانه اشتغال

سازمان استان

اشتغال بکار

بکار

شغل فعلی

جدول مشخصات اعضای دستگاه نظارت استان
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در دستگاه
نظارت

شماره پروانه
اشتغال بکار
(در صورت وجود)

سابقه عضویت در
دستگاه نظارت

 -3-1معین استان
 -8-8-1برای پیگیری امور انتخابات استان ،یک نفر کارشناس در دستگاه نظارت کشور با سمت معین استان تعیین و
با تكم رئیس دستگاه انتخابات کشور ،منصو می شود.
 -1-8-1هر معین ا ستان دآرای یک همكار کار شناس در د ستگاه نظارت ک شور ،به عنوان کمک معین ا ستان خواهد
بود.
 -8-8-1در صورت بروز هرگونه ابهام یا اشكاس که از طریق معین استان قابل رفع نباشد ،دستگاه نظارت استان موضوع
را کتباً از دستگاه نظارت ک شور ،استعام خواهد نمود ،مع الوصف رئیس دستگاه نظارت استان می تواند هماهنگی های
الزم را شخصاً با رئیس دستگاه نظارت کشور به عمل آورد.
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فصل سوم
هیات اجرایی
 -0-3تعیین هیات اجرایی و صدور احکام:
-8-8-8برای برگزاری انتخابات هیات مدیره ،هیات اجرایی انتخابات مرکب از  8تا  8عضييو سييازمان اسييتان با تداقل
هفت ساس سابقه کار انتخا خواهند شد .تعداد اعضای هیات اجرایی انتخابات برای استانهایی که تا  1111عضو دارند
 3تا  5نفر و تا  5111عضو  5تا  7نفر و بیش از آن  7نفر خواهد بود.
به منظور تعیین اعضای هیات اجرایی انتخابات ،اداره کل ،به تعداد  1برابر موردنیاز از اعضای سازمان استان را انتخا
می کند .این ا شخاص در یک جل سه ر سمی طبق برنامه اجرائی انتخابات با دعوت رئیس د ستگاه نظارت ا ستان ،از بین
خود نصف اعضا را با اکثریت آراء به عنوان هیات اجرایی تعیین ،صورتجلسه و به دستگاه نظارت استان اعام می کنند.
(نمونه شماره  -1پیوست شماره .)1
 -1-8-8اتكام اع ضای هیات اجرائی تو سط رئیس د ستگاه نظارت ا ستان صادر می شود( .نمونه شماره-8پیو ست
شماره )1
 -8-8-8زمان تشييكیل جلسييات هیات اجرایی و دسييتگاه نظارت اسييتان با توافق اعضيياء تعیین و با توجه به جدوس
زمانبندی انتخابات تشكیل می شود .کلیه صورتجلسات هیات اجرایی استان باید پس از امضا ،به طور کامل و دقیق در
دبیرخانه هیات اجرائی نگهداری شود.
 -8-8-8هیات اجرایی در اولین جل سه خود طبق برنامه اجرائی ،از بین خود یک رییس ،یک نایب رییس و یک من شی
انتخا خواهند کرد و جلسييات آن با تضييور  1نفر در هیات های  3نفره 0 ،نفردر هیات های  5نفره و 5نفردر
هیات های  7نفره ر سمیت می یابد ،مكاتبات هیات اجرایی ،صرفاً تو سط رئیس و در غیبت رئیس تو سط نایب رئیس
مجاز است.
 -0-8-8تصمیمات و مصوبات هیات اجرایی با رعایت نصا نصف بعاوه یک اعضای تاضر در جلسه معتبر می باشد.
 -1-3شرایط اعضای هیات اجرایی:
اع ضای سازمان ا ستان که برای اع ضای هیات اجرائی ،تو سط د ستگاه نظارت ا ستان و ک شورانتخا می شوند دارای
شرایط زیر خواهند بود:
الف -عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
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 داشتن پروانه تداقل در پایه دو در یكی از رشته های هفت گانه ساختمان .پ -نداشيتن محكومیت انتظامی قطعی درجه سيه یا باالتر یا گذشيت هفت سياس از زمان صيدور رای قطعی مذکور در
زمان تعیین اعضای هیات اجرایی.
ت -نداشييتن وابسييتگی سييببی یا نسييبی تا درجه دو از طبقات اوس و دوم با داوطلبان انتخابات .مراتب باید به منتخبان
عضييویت در هیات اجرایی انتخابات قبل از معرفی برای تعیین اعضييای هیات اجرایی اعام شييود و در صييورتیكه بعد از
پایان مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات ،اتد از وابستگان سببی یا نسبی عضو هیات اجرایی داوطلب عضویت در هیات
مدیره سازمان استان باشد ،باید شخح مذکور از عضویت هیات اجرایی خارج شود .در این صورت ،نفر دآرای رأی بعدی
مندرج در صورتجلسه تعیین اعضای هیات اجرائی ،جایگزین وی می شود.
ج -اشراف الزم و کافی به قانون نظام مهندسی و کنترس ساختمان ،آئین نامه اجرائی آن و سایر مقررات الزم االجرا به
تشخیح رئیس دستگاه نظارت استان.
چ -اعضای هیات اجرائی نباید ازمدیران ،معاونان و کارکنان وزارت راه و شهرسازی (اعم ازتشكیات ستادی یا استانی) و
شرکت های تابعه آن یا اع ضای هیات مدیره ،بازر سان و اع ضای شورای انتظامی ا ستان یا م شاوران ،مدیران و کارکنان
سازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی آن یا کارکنان و مشاوران سازمان باشند.
ح -نامزد عضویت در هیات مدیره سازمان استان یا عضو هیات مدیره فعلی نمی توانند عضو هیات اجرائی باشند.
 -3-3وظایف هیات اجرایی:
-8-8-8هیات اجرایی در هر استان وظیفه برگزاری انتخابات را زیر نظر دستگاه نظارت استان به عهده دارد .این وظیفه
مشتمل است بر :
 )8اعام شرایط عضویت در هیات مدیره بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی و اباغیه ها.
 )1استعام ازسازمان استان در اولین جلسه ،برای اخذ تعداد اعضا در مجموع و همچنین به تفكیک رشته های هفت
گانه در روز آغاز فرآیند انتخابات به تفكیک هر ر شته از رئیس سازمان ا ستان ،تعداد اع ضای سازمان ا ستان در این
تاریخ مبنای تعداد اعضای هیات مدیره خواهد بود.
 )8تعیین مهلت قبوس تقاضييای نامزدی عضييویت در هیات مدیره که مدت آن نباید کمتر از  80روز از تاریخ انتشييار
آگهی مربوط باشد.
 )8اعام نشانی و شماره تلفن تماس محل استقرار هیات اجرایی انتخابات ،همچنین نشانی محل ثبت نام نامزدها.
 )0اعام کلیه مدارکی که نامزدها همراه تقاضای خود باید تسلیم کنند.
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 )6تعیین روز ،ساعت و محل یا محل های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود.
 )8اعام تعداد اعضييای هیات مدیره در هر رشييته و گروه براسيياس جدوس ماده  68آئین نامه طبق پاسييخ سييازمان
استان که تعداد اعضا را در روز آغاز فرآیند انتخابات به تفكیک رشته های هفتگانه به هیات اجرایی اعام کرده ا ست
با تائید دستگاه نظارت استان که با کسب نظر از دستگاه نظارت کشور صورت می گیرد.
ماک محاسبه تعداد اعضای هیات مدیره در هر رشته و گروه تعداد کل اعضای سازمان اعم از اصلی و مرتبط در آن
رشته یا گروه می باشد ،که باید متناسب با این تعداد تعیین گردد.
 )1اعام سایر الزاماتی که برای اطاع نامزدها و شرکت کنندگان در انتخابات ضروری است.
 )0ارساس آگهی های منتشر شده به نشانی کلیه اعضای سازمان استان در صورت لزوم.
 )85درج آگهی دعوت از نامزدهای ع ضویت در هیات مدیره سازمان ا ستان در روزنامه ها که روزنامه کثیراالنت شار
مصييو مجمع عمومی سييازمان اسييتان باید تتماً جزء این روزنامه ها باشييد و همزمان انتشييار آن در وبگاه رسييمی
سازمان استان ،نصب در محل های مناسب ،در معرض دید اعضای سازمان استان(نمونه شماره  -0پیوست شماره )1
 )88ار ساس بموقع گواهی م شخ صات فردی نامزدهای ع ضویت در هیات مدیره که باید در اختیار سازمان ا ستان
گذارده شييود تا به عنوان یكی از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام توسييط سييازمان اسييتان تكمیل شييده و به نامزدها
تحویل شود( .نمونه شماره  -6پیوست شماره )1
 )81ثبت نام از نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازمان استان.
 )88اتراز شرایط نامزدها برای عضویت در هیات مدیره سازمان استان.
 )88ا ستعام صاتیت نامزدهای ع ضویت در هیات مدیره از مراجع صاتیتدار (اداره کل اطاعات ،دادگ ستری،
نیروی انتظامی استان و شوراهای انتظامی استان ،هم عرض و کشور) ظرف مدت یک هفته پس از پایان مهلت ثبت
نام و ارساس رونوشت آن برای دستگاه نظارت استان با همكاری اداره تراست اداره کل.
 )80اتخاذ ت صمیم با اکثریت آرا ن سبت به صاتیت نامزدها و اتراز شرایط آنان ،در چارچو الزامات مقرر در ماده
 88قانون و ماده  66آئین نامه (اصاتی .)8808
 )86تهیه فهر ست نامزدها با تخ صیح شماره به هر نامزد به صورت عدد چهار رقمی که رقم هزارگان ن شان دهنده
رشته و سه رقم بعدی ردیف فهرست باشد و ارساس آن به دستگاه نظارت استان.
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 )88تكثیر و توزیع فهر ست نهائی نامزدها پس از اعام نظر د ستگاه نظارت ا ستان به تعداد کافی و آگهی آن تداقل
دو هفته قبل از روز اخذ رای ،در روزنامه محلی و روزنامه کثیر االنت شار م صو مجمع عمومی یا در صورت لزوم به
وسایل مقتضی برای اطاع اعضا برساند.
 )81شمارش آرا زیر نظر دستگاه نظارت استان ،تنظیم صورتجلسه شمارش آرا و تعیین اعضای اصلی و علی البدس و
اعام نتایج به دستگاه نظارت استان.
 )80رسیدگی به شكایات ظرف یک هفته پس از پایان مدت قبوس شكایات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت استان.
 )15تنظیم صورتجلسه نهائی و ارساس آن به دستگاه نظارت استان.
 -1-8-8هیات اجرایی موظف ا ست اقدامات الزم را برای م شارکت هر چه بی شتر اع ضا در انتخابات ،با تایید د ستگاه
نظارت استان ،از قبیل اطاع رسانی از طریق وسایل ارتباط جمعی ،صدا و سیمای استان ،فضاهای مجازی ،شبكه های
اجتماعی و ارساس پیامک در زمینه انتخابات در سطح استان فراهم نماید.
-8-8-8هیات اجرائی موظف اسيت مهلت رسيیدگی به اتراز شيرایط نامزدهای عضيویت در هیات مدیره را به صيورتی
برنامهریزی کند که از مدت مقرر در ماده  66آئین نامه تجاوز نكند و استعام از مراجع مربوطه بموقع انجام شود.
 -8-8-8هیات اجرایی موظف است ظرف یک ماه پیش از اتمام مهلت یک هفته ای پس از ثبت نام ،در هر صورت ،اعم
از اینكه پاسخ ا ستعام ها واصل شده یا نشده باشد ،تصمیم خود را اتخاذ نموده و نتیجه را به دستگاه نظارت استان و
نامزد اعام کند.
 -0-8-8هیات اجرایی موظف اسييت فهرسييت اسييامی نامزدها ،بصييورت جدوس و به صييورت الفبایی شييامل :نام و نام
خانوادگی ،با ذکر ر شته تح صیلی ،عنوان دقیق درج شده در مدرک تح صیلی ،نام دان شكده (دان شگاه یا مو س سه) ،ساس
دریافت مدرک ،مقطع تح صیلی و به تفكیک ر شته تنظیم کند و ضمن انت شار آن قبل از روز رأی گیری ،در روز رأی
گیری نیز در محلهای مناسب در معرض دید رأی دهندگان قرار دهد.
-6-8-8در صورتی که هیات اجرایی با توجه به امكانات ،و سعت ا ستان ،تعداد اع ضا ،پراکندگی شهرهای ا ستان و سایر
عوامل ،محلهای متعددی برای برگزاری انتخابات تعیین کند ،باید برای هر یک از محلهای مذکور هیات اجرایی فرعی
مرکب از سه عضو « سازمان ا ستان» که واجد کلیه شرایط انتخا

شدن در هیات اجرایی انتخابات باشد ،توسط هیات

اجرایی و با ک سب نظر از د ستگاه نظارت ا ستان انتخا میكند ،ولی در هر صورت م سئولیت ت سن انجام انتخابات با
هیات اجرایی است.
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فصل چهارم
شرایط انتخاب شوندگان اعضای هیات مدیره
 -8-8شرایط انتخا شوندگان اعضاء هیات های مدیره سازمان استان وفق ماده  88قانون و مواد  01و  00آئین نامه
(اصاتی  )8808به شرح زیر است:
 -8تابعیت دولت جمهوری اسامی ایران.
 -1نداشتن فساد اخاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 -8دا شتن ت سن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهند سی و رعایت اخاق و شئون مهند سی .طبق ماده  00آئین
نامه( اصاتی  )8808به شرح زیر:
الف – ندا شتن محكومیت انتظامی قطعی درجه  8یا باالتر در زمان ت سلیم درخوا ست نامزدی ،یا گذ شت  8ساس از
زمان صدور رأی قطعی مذکور.
 نداشتن محكومیت قضائی در امور مدنی و تقوقی مرتبط با فعالیت های ترفه ای بیش از یک بار.پ -نداشييتن سييابقه ورشييكسييتگی به تقصييیر یا تقلب در فعالیت های ترفه ای خود یا بیش از دوبار خلع ید در
پیمانكاری عمرانی خود.
ت -عدم تخطی از اصوس و شئون اخاق و رفتار ترفه ای مذکور در ماده  1مكرر آئین نامه و نظام نامه آن به نحوی
که منجر به محكومیت انتظامی قطعی درجه  8یا باالتر شده باشد.
 -8نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی.
 -0داشتن تسن شهرت در تعهد عملی به اتكام دین مبین اسام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسامی ایران.
اقلیته ای دینی به رسييمیت شييناخته شييده در قانون اسيياسييی جمهوری اسييامی ایران تابع اتكام دین اعتقادی خود
میباشند.
 -6تداقل صاتیت علمی و ترفه ای بشرح زیر:
الف -دارا بودن مدرک تح صیلی کار شنا سی مورد تائید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در یكی از ر شته های ا صلی
مهندسی ساختمان که درخواست عضویت برای آن را در هیات مدیره دارد .عناوین رشته ها از جهت اصلی بودن مدرک
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تح صیلی که تو سط کمی سیون مو ضوع تب صره  1ماده  8قانون تعیین شده و به ت صویب وزیر راه و شهر سازی ر سیده
است.
 مدارک پیو سته باالتر از کار شنا سی در تمام ر شته های ا صلی یا مدرک ناپیو سته باالتر از کار شنا سی در ر شتههای اصلی که فاقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از تحصیل تا  85ساس پس از تصویب قانون ،یعنی تا ساس
 ( 8818تو ضیح اینكه قانون م صو

ساس  8888ا ست ).بوده یا دآرای مدرک کار شنا سی در یكی از ر شته های ا صلی

دیگر باشد ،پذیرفته خواهد شد .این مدارک به شرح زیر است:
پ -گذراندن سه دوره آموزشی مصو وزارت راه و شهرسازی مربوط به ترفه مهندسی و اخذ گواهینامه مورد قبوس
وزارت راه و شهرسازی.
در نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان های استان ها ،این دوره های آموزشی سه گانه پس از انتخاب اعضای
هیات مدیره برای آنان برگزارخواهد شد و ارائه تعهد برای گذراندن دوره های آموزشی مصوب الزامی است.

ت -دارا بودن پروانه اشتغاس به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته ای که نامزد مربوط ،خواستار عضویت در هیات
مدیره در آن رشته است.
ث -داشتن دو ساس سابقه فعالیت ترفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغاس به کار در صاتیت پایه یک.
ج -برای نامزدهائی که به دلیل ریاست سازمان استان ،اشتغاس تمام وقت آنان به امور ترفه ای در تمام یا بخشی از
 0ساس مذکور ناممكن بوده ،داشتن مجموعاً  0ساس سابقه فعالیت ترفه ای یا آموزشی یا تحقیقی در ساس های متصل
به زمان نامزدی بدون اتتسا دوره ریاست سازمان استان الزامی است.
چ -داشتن تداقل یک ساس سابقه عضویت در سازمان همان استان ،قبل از تقاضای نامزدی.
ح -به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتنا از اختاس در انجام وظائف ،تصدی همزمان کارکنان
دستگاه های نظارتی یا اجرائی مرتبط با موضوع قانون مجاز نمی باشد.

 -1-8در صورتی که اطاعات مستند در خ صوص ارائه مدارک غیر واقعی یا اظهار اطاعات خاف واقع موارد مذکور در
این نظامنامه به هیات اجرائی بر سد ،باید بافا صله مراتب را به د ستگاه نظارت ا ستان اعام و د ستگاه نظارت ا ستان،
مراتب تخلف را به شورای انتظامی ا ستان اعام نماید .شورای انتظامی ا ستان موظف ا ست با ستناد ماده  10آیین نامه،
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خارج از نوبت و تداکثر ظرف یک ماه رسييیدگی و رای خود را متناسييب با تخلف اعامی صييادر و اباغ کند .چنانچه
مو ضوع در شورای انتظامی هم عرض ا ستان مطرح شود ،این شورا نیز به همان نحو عمل خواهد کرد .در صورتی که
شييورای انتظامی اسييتان یا شييورای هم عرض اسييتان ،در این خصييوص به وظایف خود عمل نكند ،تخلف نموده و مورد
پیگیرد قرار خواهد گرفت.
در صورت تقا ضای تجدید نظر از رأی شورای ا ستان یا شورای هم عرض ا ستان ،شورای انتظامی ک شور موظف ا ست،
خارج از نوبت و تداکثر ظرف یک ماه رأی قطعی را صادر و اباغ کند .در این شكایات ،رئیس د ستگاه نظارت ا ستان
بعنوان اعام کننده مطرح بوده و در صورت متنا سب نبودن رأی در مرجع بدوی ،مدیرکل وقت راه و شهرسازی ا ستان
موظف است در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر کند.
 -8-8هیات اجرائی موظف است گواهی عدم سوءپیشینه کیفری را از کلیه نامزدها دریافت کند.
 -8-8هیات اجرائی موظف اسييت گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر را از کلیه نامزدها و صييرفاً از آزمایشييگاه مورد تایید
دستگاه نظارت استان اخذ کند.
 -0-8عضویت نامزد در سازمان استان و پروانه اشتغاس به کار مهندسی وی باید در زمان اعام نامزدی و ثبت نام معتبر
باشد.
 -6-8هریک از نامزدها می تواند تا  81سيياعت پیش از شييروع رأی گیری ،انصييراف خود را از نامزدی ،کتباً به هیات
اجرائی تسييلیم کند .در اینصييورت ،هیات اجرائی نام وی را از فهرسييت نامزدها تذف و به کلیه شييعب اخذ رأی اعام
خواهدکرد.
 -8-8هیات اجرائی استتتان مجاز به تبت نام از نامزدهای دارای مدرک تحصتتیلی در رشتتته های مرتبط،
نمی باشد و باید تصویر مصدق مدارک تحصیلی و پروانه اشتغاس به کار نامزدها را ظرف مدت یک هفته از پایان مهلت
ثبت نام به د ستگاه نظارت ا ستان ار ساس نماید .بدیهی ا ست صرف دا شتن پروانه با كد ا صلی ماک ت صمیم گیری و
شرکت فرد در انتخابات نخواهد بود.
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فصل پنجم
تبلیغات
 -8-0هیات اجرایی ،باید نامزدهای عضویت در هیات مدیره را به رعایت اخاق ترفهای ،اسامی و انسانی در کلیه زمان
و ترتیبات انتخابات ،تشویق و ترغیب کند.
 -1-0معرفی نامزدها از طریق وبگاه رسيييمی هرسيييازمان اسيييتان به عمل خواهد آمد و نامزدها می توانند برنامه ها و
نظریات خود را از طریق این سایت بطور یكسان منتشر کنند.
 -8-0رعایت کامل مفاد شیوه نامه تبلیغات انتخابات ،اباغی سازمان به شماره 18111مورخ  ( 8808/56/18پیو ست
شماره  )0الزم االجراء می باشد.
 -8-0اعضای شعب ثبت نام رأی گیری موظفند قبل از شروع اخذ رأی ،هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی نامزدها را از محل
شعبه ثبت نام امحاء نمایند و ترتیبی اتخاذ گردد که در طوس ساعات رأیگیری نیز محل اخذ رأی عاری از هرگونه آثار
تبلیغات باشد.
 -0-0نامزدهای ع ضویت درهیات مدیره و اع ضای سازمان های ا ستان ها مجاز نی ستند بر علیه نامزدهای دیگر به هر
نحو و تحت هر عنوان ،تبلیغ یا آنان را هتک ترمت نمایند ،بویژه در فضای مجازی و شبكه های اجتماعی.
 -6-0اعضای هیات های اجرائی و نظارت و عوامل اجرائی انتخابات مجاز به تبلیغ له یا علیه نامزدها نیستند.
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فصل ششم
اقدامات روز برگزاری انتخابات
 -8-6اعضای هیات اجرایی ،دستگاه نظارت استان و عوامل اجرایی و انتظامی ،باید تداقل  1ساعت قبل از آغيييييي ياز به کار
رأی گیری در توزههای اخذ رأی تضور یابند.
 -1-6شعب اخذ رأی نباید در محل سازمان ا ستان و دفاتر نمایندگی آن و نهادهائی که شائبه ایجاد موقعیت خاص برای
برخی نامزدها فراهم کند ،مستقر باشد ،مگر آنكه هیات اجرایی با تائید دستگاه نظارت استان ،نتواند محل مناسب دیگری را
برای روز انتخابات در نظر بگیرد.
 -8-6ایجاد صندوق سیار اخذ رأی ،تحت هیچ عنوان مجاز نیست.
 -8-6تجهیزات و وسایل مورد نیاز که باید توسط هیات اجرایی با کنترس دستگاه نظارت استان تهیه شود به شرح زیر است:
الف  -صندوق رأی.
 رایانه و چاپگر به تعداد کافی به تشييخیح هیات اجرایی ،شييبكه بندی سييیسييتم ،تهیه اینترنت مورد نیاز و سييایرتجهیزات مربوط.
پ -تابلوهای محل و راهنماهای مسیر محل اخذ رأی.
ت -تابلو اسامی نامزدها بصورت الفبایی براساس رشته به همراه کد نامزدی.
ث -کارت شنا سایی اع ضای د ستگاه نظارت ا ستان و هیات اجرایی و عوامل توزه .این کارت ها باید در تمام مدت اخذ
رأی بر سینه آنان نصب باشد.
ج -اوراق راهنمای چگونگی پرکردن برگ رأی.
چ -استامپ و نوشت افزار مورد نیاز برای عوامل اجرائی توزه و رأی دهندگان.
ح -برگه های رأی به تعداد کافی.
 -0-6فهر ست ا سامی نامزدهای ع ضویت در هیات مدیره که برا ساس این نظامنامه تهیه شده ا ست ،به تعداد کافی برای
نصب در محل های مناسب قابل دید.
 -6-6آغاز به کار انتخابات با گشودن دربهای توزه های رأی گیری رأس ساعت تعیین شده توسط هیات اجرائی استان که
به تائید دستگاه نظارت استان رسیده ،انجام می شود و به مدت  1ساعت درهمان روز ادامه خواهد داشت .در صورت تضور
اع ضای سازمان ا ستان پیش از پایان زمان رأی گیری در هر توزه که موفق به رأی دادن ن شده با شند ،هیات اجرائی مجاز
است با تأیید دستگاه نظارت استان نسبت به تمدید زمان رأی گیری آن توزه به مدت مناسب ،تداکثر تا ساعت  18همان
روز ،اقدام نماید.
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 -8-6رأی دهندگان ابتدا کارت عضویت معتبر سازمان استان یا کارت شناسایی (کارت ملی  /شناسنامه  /گذرنامه) خود را
به م سؤوالن توزه ،ارائه داده ،پس از اتراز هویت رأی دهنده و اطمینان از این که قباً رأی نداده ا ست ،برای اخذ برگ رأی
هدایت می شود.
 -1-6هر عضو سازمان استان می تواند با ارائه کارت عضویت معتبر سازمان همان استان یا کارت ملی به تشخیح خود به
تمام یا بعضی از نامزدها در هر یک از « رشته های اصلی » و تداکثر به تعداد اعضای اصلی هیات مدیره در آن رشته ،رأی
دهد.
 -0-6اعطای رای با کارت ع ضویت معتبر سازمان ا ستان یا کارت شنا سایی (کارت ملی  /شنا سنامه  /گذرنامه) و منوط به
کنترس ع ضویت معتبر مجاز ا ست و هیات اجرایی و د ستگاه نظارت ا ستان مجاز به پذیرش مدرک شناسائی دیگر برای
اخذ رای نمی باشند.
 -85-6اعطای رأ ی ا صالتی ا ست و فقط باید تو سط شخح ع ضو انجام شود .انتخابات فاقد رای وکالتی ا ست و شعب اخذ
رأی به هیچ وجه مجاز به پذیرش وکالت برای اخذ رأی تحت هیچ عنوانی نمی باشند.
 -88-6هرع ضو سازمان ا ستان فقط مجاز ا ست یک بار در رأی گیری شرکت کند و اگر به هر طریق بیش از یكبار اقدام به
رأی دادن نماید یا بخواهد بجای شخح دیگری رأی دهد ،هیات اجرایی موظف ا ست مو ضوع را بافا صله صورت مجلس
نموده ،آن را برای اعام به شورای انتظامی استان ،به دستگاه نظارت استان ارساس کند.
 -81-6هرگونه استفاده از امكانات ،کارکنان و محل های سازمان و سازمان استان برای تبلیغ له یا علیه نامزدها ممنوع است
و هیات اجرائی درصييورت اطاع از موضييوع موظف اسييت مراتب را بافاصييله در محل صييورتمجلس نموده ،تحویل دسييتگاه
نظارت استان دهد .دستگاه نظارت استان در صورت اطاع از تخلف از طریق هیات اجرائی یا اطاع مستقیم ،تخلف عضو را
برای رسیدگی به مرجع ذیربط ارساس خواهدکرد.
 -88-6هیات اجرائی باید قبل از روز برگزاری انتخابات نسبت به استقرار سیستم های رایانه ای و آموزش هیات های اجرایی
فرعی شعب و متصدی سیستم اقدام نموده و از برقراری ارتباط اینترنتی بین توزه های اخذ رأی ،همچنین صحت سیستم
انتخابات اطمینان تاصييل نماید .دسييتگاه نظارت ضييمن بررسييی و تائید مراتب ،آموزش ناظران شييعب فرعی را نیز عهده
داراست.
 -88-6هیات اجرایی باید عاوه بر ترتیبات مندرج در آگهی انتخابات ،مفاد بندهای  88-6 ،1-6و  81-6را در روز نامه
محلی یا روزنامه کثیر االنت شار آگهی یا در صورت لزوم به و سایل مقت ضی به اطاع اع ضا بر ساند( .نمونه شماره  -8پیو ست
شماره )1

17
آدرس :میدان آرژانتین ،بلوار آفریقا ،اراضی عباس آباد ،ساختمان شهید دادمان ،وزارت راه و شهرسازی
(کدپستی )8080665151 :تلفن  11181588 -0دورنگار :دبیرخانه وزارتی  ، 11181580 :دبیرخانه مرکزی 11686888 :

نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان

فصل هفتم
رأی گیری
-8-8رأی گیری در هراستان بر اساس امكانات و شرایط موجود به یكی از چهار روش زیر انجام خواهد شد:
الف -رأی گیری دستی :رأی گیری با ورقه شامل برگ رأی همسان با تعرفه و شمارش دستی.
 رأی گیری نیمه مکانیزه :رأی گیری با ورقه شامل برگ رأی تاوی شماره نامزد با شمارش مكانیكی.پ -رأی گیری مکانیزه كامل :رأی گیری شبكه رایانه از طریق نرم افزار هم سان در سطح ا ستان با رأی دادن و
شمارش رایانه ای.
ت – رأی گیری الکترونیکی  :رأی گیری به صورت اینترنتی .
 -1-8هیات اجرایی موظف است شرایط الزم را از نظر فضا و ام يكانات موردنیاز ،متن ي ياسب با روش رأی گیری و تع ي يداد
رأی دهندگان در انتخابات فراهم کند.
 -8-8ضروری ا ست هیات اجرایی با هماهنگی د ستگاه نظارت ا ستان و سازمان ا ستان بانک اطاعات تمامی اع ضای واجد
شرایط دارای ع ضویت معتبر و نامزدها را به تفكیک با م شخ صات زیر برای ا ستفاده در سی ستم اخذ رأی در شعب مربوط
فراهم کند :نام و نام خانوادگی ،شماره عضویت ،شماره پروانه اشتغاس ،شماره شناسنامه ،شماره ملی ،رشته.
 -8-8هیات اجرایی باید با دریافت کارت عضویت معتبر سازمان استان یا کارت شناسایی (کارت ملی  /شناسنامه  /گذرنامه)
پس از اتراز هویت رأی دهنده و ع ضویت معتبر نامزد در سازمان ا ستان ،اجازه اعطای رأی را صادر کرده ،نام و م شخ صات
وی را برای رأی دادن مجدد در سایر شعب اخذ رأی در سیستم شبكه رایانه ای استان مسدود کند.
 -0-8هیات اجرائی و دسييتگاه نظارت اسييتان کلیه مسييتندات انتخابات را پس از برگزاری آن و تهیه اسييكن از مدارک و
م ستندات ،مطابق ماده  85آئیننامه طی صورتجل سه ای به دبیرخانه سازمان ا ستان تحویل خواهند داد .ن سخه ا سكن شده
این مدارک و اصل اسناد دآرای طبقه بندی و نسخه ای از این صورتجلسه باید در اداره کل نگهداری شود.
 -6-8هیات اجرایی موظف اسييت راهنمای اعطای رأی در انتخابات را متناسييب با روش تعیین شييده ،به تعداد کافی تكثیر
نموده و قبل از برگزاری انتخابات به نحو مقتضی از جمله سایت اینترنتی سازمان استان و تحویل نسخه کتبی آن به اطاع
رأی دهندگان برساند.
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فصل هشتم
شمارش آراء
 -8-1پس از اتمام زمان اخذ رأی با تصييوس اطمینان از اینكه شييخصييی برای رای دادن در محوطه اخذ رأی تضييور ندارد،
در ورودی شعبه اخذ رأی در ت ضور نماینده د ستگاه نظارت ا ستان و ترا ست صندوق ،ب سته می شود .سپس نتایج
انتخابات بر اساس شمارش آرای اخذ شده توسط هیات اجرائی و نظارت دستگاه نظارت استان ،تعیین می شود.
 -1-1تعداد اعضای اصلی هیات مدیره متناسب با تعداد اعضای سازمان استان است که به شرح زیر تعیین میشود:
از  51تا 1111نفر  -تعداد اعضای اصلی هیات مدیره ( )7نفر
از  1110تا 5111نفر  -تعداد اعضای اصلی هیات مدیره ( )1نفر
از  5110تا 01111نفر  -تعداد اعضای اصلی هیات مدیره ( )00نفر
از  01110تا 11111نفر  -تعداد اعضای اصلی هیات مدیره ( )03نفر
از  11110تا  051111نفر  -تعداد اعضای اصلی هیات مدیره ( )05نفر
از  051110نفر به باال  -تعداد اعضای اصلی هیات مدیره ( )15نفر
-8-1هیات مدیره در هر یک از ر شته های ا صلی ساختمان یک ع ضو علی البدس خواهد دا شت و در مواقعی که جایگزینی
عضو علیالبدس به عنوان عضو اصلی در رشته یا رشتههای مربوط به تعداد کافی عضو علیالبدس با اولویت در همان رشته و
سپس در گروه نبا شد بدون توجه به ر شته یا گروه به ترتیب از اع ضای علی البدس موجود که تائز اکثریت آراء بوده و هنوز
نامزد و واجد شرایط نیز باشد ،انتخا صورت می گیرد.
 -8-1تا زمانی که تعداد اع ضای سازمان ا ستان هیچ یک از ا ستانها به ن صا مقرر برای تعیین هیات مدیره  10نفر نر سیده
باشد ،تعداد اعضای هیات مدیره استانی که باالترین اعضاء را در سازمانهای استان ها دارد 10 ،نفر خواهد بود .در استانهایی
که شرایط مذکور در این بند را دا شته با شند ،برا ساس انتخابات به عمل آمده و آرای مأخوذه که به تأیید هیات اجرایی و
دستگاه نظارت استان رسیده است ،اعتبارنامه اعضای هیات مدیره صادر خواهد شد.
 - 0-1در صورتی که در سازمان ا ستانی که تعداد اع ضای آن تا دو هزار نفر با شد ،نامزد واجد شرایط برای ت شكیل هیات
مدیره  8نفره به ازای یک نفر در هر رشته اصلی وجود نداشته باشد ،تعداد اعضای هیات مدیره  0نفر خواهد بود.
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان

 -6-1هیات اجرایی انتخابات موظف ا ست زیر نظر د ستگاه نظارت ا ستان آرای ماخوذه را ب شمارد .در هریک از «ر شتههای
اصلی » از بین کسانی که دارای رأی بیشتر باشد به ترتیب اولویت ،اعضای اصلی و علی البدس در آن رشته تعیین می شود و
نتایج رأی گیری صورتجلسه شده و توسط اعضای هیات اجرایی و دستگاه نظارت استان امضاء و اعام می شود.
 -8-1تعداد اعضای اصلی هیات مدیره متناسب با تعداد اعضای سازمان استان به تفكیک رشته های اصلی طبق جدوس زیر
است:

جدول تعداد اعضای هیات مدیره در هر یك از « رشته های اصلی »
تعداد اعضای

0

1

3

0

5

1

51تا

 1110تا

 5110تا

 01110تا

 11110تا

051110

 1111نفر

5111نفر

 01111نفر

 11111نفر

 051111نفر

به باال

 8عضو

 0عضو

 88عضو

 88عضو

 80عضو

 10عضو

«سازمان استان»
تعداد اعضای هیات مدیره

اعضای گروه
تداقل عضو
اعضای گروه
تداقل عضو
اعضای گروه
تداقل عضو
اعضای گروه
تداقل عضو
اعضای گروه
تداقل عضو
اعضای گروه
تداقل عضو

رشتتههتا
8

گروه عمران

1

گروه تأسیسات

 8گروه معماری و شهرسازی

عمران

0

نقشه برداری

0

0
3

0

0
5

0

0
1

0

0
7

0

0
8

0

ترافیک

0

0

0

0

0

0

برق

0

0

0

0

0

0

مكانیک

0

معماری

0

شهر سازی

0

1
1

0
0
0

1
1

0
0
0

1
3

0
0
0

3
3

0
0
0

3
0

0
0
0

03

5
7

 -1-1در تمامی موارد اعضای هر یک از رشتههای اصلی یا مجموع اعضای هر گروه باید تداقل مشتمل بر ( )8نفر باشد تا
تسب مورد ،نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی در هیات مدیره داشته باشد.
 -0-1چنانچه در گروهی به تعداد کافی از ر شتهای نامزد واجد شرایط وجود ندا شته با شد ،از سایر ر شته های آن گروه به
تعداد مورد نیاز از تائزین باالترین آراء انتخا خواهند شد و اگر در هیچ یک از ر شته های یک گروه نامزد واجد شرایط و
تد ن صا الزم وجود ندا شته با شد ،برای تأمین باقیمانده اع ضای هیات مدیره از ر شتهها و گروه های دیگر بدون توجه به
رشته و به ترتیب تائزین اکثریت آراء انتخا خواهند شد.
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان

فصل نهم
شکایات مربوط به انتخابات

 -8-0مدت قبوس شييكایات مربوط به انتخابات تا  0روز بعد از روز اخذ رأی خواهد بود و بعد از مدت زمان مذکور شييكایتی
پذیرفته نخواهد شد .مرجع رسیدگی به این شكایات هیات اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت استان است.
 -1-0پس از پذیرش شكایات ،هیات اجرایی باید به اتفاق نماینده د ستگاه نظارت ا ستان به مدت یک هفته پس از انق ضای
مدت پذیرش شكایات ،آن ها را بررسی نظرخود را به شاکی اعام کنند.
 -8-0به شكایات بدون نام و مشخصات و نشانی شاکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان

فصل دهم
تأیید یا ابطال انتخابات
 -8-85دستگاه نظارت استان پس از تنظیم صورتجلسه مشترک با هیات اجرائی ،نتیجه آن را به دستگاه نظارت کشور اعام
می کند .اعام نهائی اسامی منتخبان ،صرفاً پس از تأیید دستگاه نظارت کشور اعتبار خواهد داشت .تائید یا ابطاس انتخابات
منحصراً از اختیارات «دستگاه نظارت» است.
 -1-85درصورتی که نظر هیات اجرایی بر ابطاس انتخابات باشد ،باید بافاصله موضوع را با دالئل ،مستندات و مدارک مربوط
به دسييتگاه نظارت اسييتان اعام و دسييتگاه نظارت اسييتان مراتب را به دسييتگاه نظارت کشييور منعكس می کند و طبق نظر
دستگاه نظارت کشور اقدام می شود.
 -8-85در صورت تائید انتخابات ،نتایج قطعی اعام و کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط طی صورتجل سهای که به ام ضای
هیات اجرایی و د ستگاه نظارت ا ستان ر سیده با شد ،پس از ت شكیل هیات مدیره دوره نهم ،به دبیرخانه « سازمان ا ستان»
تحویل میشيود و در صيورت ابطاس انتخابات ،هیات اجرایی انتخابات تداکثر ظرف مدت یكماه نسيبت به شيروع تشيریفات
انتخابات مجدد ،اقدام خواهد نمود.
 -8-85رئیس دستگاه نظارت استان باید یک نسخه اصل از آخرین صورتجلسه تاوی نتایج انتخابات و منتخبان را همراه با
گزارش چگونگی برگزاری انتخابات در آن ا ستان که تو سط هیات اجرایی و د ستگاه نظارت ا ستان تهیه ،تأیید و ام ضاء شده
باشد ،به منظور صدور اعتبارنامه های انتخا شدگان و سایر اقدامات الزم به دستگاه نظارت کشور ارساس کند.
 -0-85پس از خاتمه انتخابات و تائید آن ،اقدامات مربوط به تهیه و صييدور اعتبارنامههای اعضييای هیات مدیره به وسييیله
وزارت راه و شهرسازی ،از طریق دفتر توسعه مهندسی ساختمان انجام میشود.
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فصل یازدهم
هزینه های برگزاری انتخابات
 -8-88هیات اجرایی اسييتان در اولین جلسييه خود پس از تشييكیل و رسييمیت با نظر دسييتگاه نظارت اسييتان ،برآوردی از
هزینه های انتخابات شييامل هزینه های اداری و لوازم مصييرفی ،تهیه نرم افزار و سييخت افزار مورد نیاز ،آگهی های روزنامه،
پ ست و ایا و ذها  ،پذیرأیی ،تق الجل سه و تق الزتمه اع ضای هیات اجرایی ،اع ضای د ستگاه نظارت و د ستمزد عوامل
اجرایی و سایر هزینه ها را عمل آورده و به سازمان ا ستان اعام می کند .سازمان ا ستان مكلف ا ست هزینه های برگزاری
انتخابات را تامین و پرداخت کند.
 -1-88در صورتی که بخشی از اقام فوق نظیر سخت افزار یا نرم افزار توسط اداره کل استان یا سازمان استان تامین شود،
در هزینه های مذکور محا سبه نخواهد شد .این اقام باید تا پایان فرآیند انتخابات در اختیار هیات اجرائی یا د ستگاه نظارت
استان باشد.
 -8-88هیات اجرائی هزینه های انتخابات را بصورت تنخواه از سازمان استان دریافت و در صورت لزوم می تواند برای انجام
امور مالی ازکارشناسان مالی سازمان استان ،استفاده کند.
مبالغ پرداختی از این محل صرفاً با امضای رئیس هیات اجرایی و در غیا وی نایب رئیس هیات اجرایی صورت گیرد.
 -8-88هیات اجرائی پس از پایان انتخابات نسييبت به تحویل مدارک و اسييناد هزینه به سييازمان اسييتان و همزمان تسييویه
تسا با تأیید دستگاه نظارت استان اقدام خواهدکرد.
 -0-88محل ا ستقرار هیات اجرائی و د ستگاه نظارت ا ستان در صورت وجود ف ضای منا سب در اداره کل ،تو سط اداره کل
تأمین خواهد شد .در صورت لزوم محل مناسب و مستقل اجاره و اجاره بهای آن جزء هزینه هييييييييای بند  8-88منظور و
پرداخت خواهدشد.
 -6-88تق الزتمه اعضيييای هیات اجرایی و دسيييتگاه نظارت و کارکنان مربوط توسيييط سيييازمان تعیین و اقدامات الزم
انجام می شود.
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معاونت مسکن وساختمان

فصل دوازدهم
تخلفات انتخاباتی
موارد زیر تخلف انتخاباتی محسو می شود که عاوه بر این نظامنامه ،طی اطاعیه جداگانه ای توسط دستگاه نظارت کشور
به عنوان اطاعیه و اباغیه وزارت راه و شهرسازی ،منتشر خواهد شد و رعایت نكردن این موارد توسط هر عضو هر یک از
سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ،مشموس بند " ج " ماده  18آئین نامه بوده ،همچنین موجب تعقیب متخلف
از طریق مراجع ذیربط ،خواهدبود .ضمناً محكومیت وی توسط شورای انتظامی استان ،پس از اتمام دوره تعلیق اعماس خواهد
شد:
الف -سوء استفاده از امكانات سازمان استان به هر نحو ،برای تبلیغات شخصی له یا علیه یک فرد یا افراد یا گروه خاص.
 تبلیغ علیه هریک از نامزدها یا توهین و اهانت یا انتشار مطالب کذ درباره نامزدها به هر صورت اعم از سخنرانی،نوشته یا در فضای مجازی یا شبكه های اجتماعی.
پ -ثبت نام به عنوان نامزد عضویت در هیات مدیره با مدارک غیر واقعی ،نادرست یا دستكاری شده.
ت -اعطای رأی بیش از یک بار به هر طریق اعم از اینكه راساً یا به جای شخح دیگر صورت بگیرد.
ث -هرگونه تبانی در اعطای رأی ،خرید و فروش رأی به هر نحو و به هر صورت.
ج -انتشار هرگونه مطلب توهین آمیز و اهانت بار یا انتشار مطالب کذ نسبت به برگزارکنندگان انتخابات اعم از اعضيای
هیات های اجرائی یا دستگاه نظارت به هر صورت اعم از سخنرانی ،نوشته یا در فضای مجازی یا شبكه های اجتماعی.
چ -عدم همكاری رئیس ،هیات رئیسه ،خزانه دار و هیات مدیره سازمان استان در تسن برگزاری انتخابات یا ایجاد مانع
در روند اجرا یا عدم تامین هزینه های آن.
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نمودار مراحل رای گیری
گرفتن کارت شناسایی معتبر از
مراجعه کننده

اتراز هویت رأی دهنده

تطبیق مشخصات کارت با بانک
اطاعاتی

انجام فرآیند رأی دهی توسط
رأی دهنده

استرداد کارت شناسایی پس از
اطمینان از انداختن رأی در صندوق
اخذ رأی
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پیوست شماره ()1
جدول زمان بندي انتخابات
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان

جدول زمان بندي نهمین دوره انتخابات اعضاي هیات مديره هاي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها
مراحل فعالیت

1
6
1
0
1

ماده مربوط

نوع فعالیت

اقدامات اوليه آمادگي در حوزه معاونت مسکن و اداره كل راه و
ساختمان و اداره كل راه و شهرسازي استان

شهرسازي استان

تعيين اعضاي دستگاه نظارت و هيات اجرايي استان اداره كل راه و
و صدور حکم
تشکيل جلسه هيات اجرايي و انتخاب رئيس ،نائب
رئيس و منشي و انجام مقدمات برگزاري انتخابات
مهلت پذيرش تقاضاي نامزدهاي عضويت در
هيات مديره سازمان استان
انجام مکاتبات مربوط به استعالم ها از مراجع
ذيربط
عضويت در هيات مديره سازمان استان از مراجع ذيربط،
اتخاذ تصميم نسبت به صالحيت نامزدها و اعالم به
متقاضي

7

اعالم به نامزدهاي رد صالحيت شده

0

وصول شکايات

9

اجرايي

فعالیت

فعالیت

فعالیت

قانون

دريافت و بررسي پاسخ استعالم وضعيت نامزدهاي

2

مجري فعالیت

درآئین نامه

زمان شروع

مدت زمان

شهرسازي استان

26

هيات اجرايي

21

هيات اجرايي

20

هيات اجرايي

22

22

استان
هيات اجرايي
دستگاه نظارت
استان

رسيدگي به شکايات و اعالم نظر قطعي در مورد

دستگاه نظارت

كليه نامزدها

استان

روز سه شنبه
1000/06/07
روز چهارشنبه
1000/06/00
روز چهارشنبه
1000/06/11
روز پنج شنبه
1000/06/10

1روز*

اجرايي قانون و تعيين اعضاي دستگاه نظارت استان
اعالم اعضاي دستگاه نظارت و هيات اجرايي استان به وزارت
راه و شهرسازي – دستگاه نظارت كشور

7روز*

-

 11روز*

-

 7روز*

ارسال رونوشت مکاتبات به دستگاه نظارت استان و دستگاه
نظارت كشور
درصورت دريافت يا عدم دريافت پاسخ استعالم ها درمدت مقرر ،هيات

هيات اجرايي و
دستگاه نظارت

روز سه شنبه
1000/01/11

 7روز

انتخاب اعضاي هيات اجرايي استان طبق مفاد ماده 26آيين نامه

روز پنجشنبه
1000/01/02

 11روز*

اجرايي با حداكثر آراء نسبت به صالحيت داوطلبان تصميم مي گيرد و
نتيجه را به دستگاه نظارت كشور،دستگاه نظارت استان و متقاضي اعالم
مي نمايد.

22
22
22

روز يکشنبه
1000/00/02
روز شنبه
1000/00/16
روز سه شنبه
1000/00/11

 2روز

-

 1روز*

-

 7روز*

تأييد اوليه فهرست نامزدهاي عضويت در هيات مديره سازمان
استان و اعالم نظر اوليه به هيات اجرايي استان.
پس از تأييد فهرست نهايي نامزدها به وسيله دستگاه نظارت استان ،هيات

10

زمان آگهي فهرست نهايي نامزدهادرروزنامه محلي
يا كثيراالنتشار

هيات اجرايي

22

هيات اجرايي

22

روز سه شنبه
1000/00/66

اجرايي انتخابات فهرست مذكور را به تعداد كافي تکثير و توزيع نموده،

 2روز

حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأي آن را در روزنامه محلي يا روزنامه
كثيراالنتشار آگهي يا در صورت لزوم به وسايل مقتضي به اطالع اعضاء
مي رساند.

11

انتشار فهرست نهايي نامزدها درروزنامه محلي يا
كثيراالنتشار

روز جمعه

هيات اجرايي

16

مهلت زماني برگزاري انتخابات

11

شمارش آراء و تعيين اعضاي اصلي و علي البدل

10

پذيرش شکايات مربوط به نتايج انتخابات

11

رسيدگي به شکايات

زيرنظر دستگاه

روز دوشنبه
1000/00/60

20

نظارت استان

 1000/01/11الي
روز جمعه

29

*

انتخابات و رأي گيري
و حداكثر به مدت1
روز

70

**

هيات اجرايي به
همراه دستگاه

به مدت هشت ساعت با قابليت تمديد ساعت رأي گيري.

1000/01/66

نظارت استان
هيات اجرايي

در يك روز

بالفاصله پس از خاتمه

هيات اجرايي
زيرنظر دستگاه

 10روز

-

 1روز بعد از اخذ
راي*

تنظيم صورتجلسه شمارش آرا و تعيين اعضاي اصلي و علي
البدل هيات مديره سازمان استان و اعالم نتايج به دستگاه
نظارت كشور.
-

 7روز پس از

70

***

انقضاي مدت

-

پذيرش شکايات*

نظارت استان

در صورت تاييد انتخابات و اعالم نتايج قطعي ،كليه مستندات انتخابات

12

تأييد يا ابطال انتخابات و اعالم كتبي به دستگاه

دستگاه نظارت

نظارت كشور

استان

صدورو اعطاي اعتبارنامه اعضاي منتخب هيات

وزارت راه و

مديره سازمان استان

شهرسازي

70

روز يکشنبه
1000/02/07

 1روز

به دبير خانه سازمان استان تحويل مي گردد و درصورت ابطال ،طي
هماهنگي هيات اجرايي استان ،حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به
شروع مقدمات انتخابات مجدد ،اقدام مي شود.

17

70

-

-

دريافت اعتبارنامه اعضاي منتخب هيات مديره سازمان استان

*يادآوري :مدت زمان فعاليت مشخص شده با عالمت ستاره* ،براساس مواد آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است و رعايت زمان تعيين شده براي فعاليت مذكور الزامي است
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان

پیوست شماره ()2
نمونه مكاتبات و كاربرگ ها
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان

نمونه شماره  -0پیوست شماره 1

احکام اعضای دستگاه نظارت

بسمه تعالی

جنا آقای  /سرکار خانم
............................
با اتترام
در اجرای ماده  "..........نظامنامه انتخابات نهمین دوره هیات مدیره های سازمان های نظام مهند سی ساختمان ا ستان
ها" به شييماره  .............................مورخ ،....................به موجب این اباغ به سييمت « عضييو دسييتگاه نظارت اسييتان» در
انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  .......................منصو می شوید .الزم است
با همكاری سييایر اعضييای محترم در چهارچو وظائف و مقررات مربوط ،اقدامات الزم را در راسييتای تسيين برگزاری
انتخاباتی سالم ،با رعایت دقیق و کامل موازین قانونی و با م شارکت تداکثری اع ضای محترم سازمان ا ستان به عمل
آورید.

مدیر كل راه و شهرسازی
و رئیس دستگاه نظارت استان
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان
نمونه شماره  -1پیوست شماره 1

صورتجلسه تعیین اعضای هیات اجرایی انتخابات اعضاء هیات مدیره
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ...

پیرو دعوت نامه شماره  ....................مورخ  .....................اداره کل راه و شهر سازی ا ستان  ......................................در اجرای
ماده  61آئین نامه اجرا یی قانون نظام مهندسيييی و کنترس سييياختمان رأس سييياعت  ............روز  .......................مورخ
 ........................جلسه ای با تضورتاضران نامبرده و امضاکنندگان زیر از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان،
معرفی شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان به تعداد دو برابر الزم ،به منظور گزینش  ............نفر اعضای هیات
اجرایی انتخابات تشكیل گردید ،اعضای تاضر از پس از تبادس نظر و با رای مخفی ازبین خود با تعداد آراء مأخوذه زیر :
آقایان  /خانم ها  ................................................................................................. ................................................................را به عنوان
هیات اجرایی انتخابات به دستگاه نظارت معرفی نمودند ،اسامی و تعداد آرای بقیه تاضران نیز بشرح زیر است:

نام ،نام خانوادگی و امضاء حاضران در جلسه :
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان

نمونه شماره  -3پیوست شماره 1

« اطالعیه »
قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ....
در اجرای قانون نظام مهندسييی و کنترس سيياختمان و آئین نامه اجرایی آن انتخابات اعضييای هیات مدیره
سازمان نظام مهند سی ساختمان ا ستان  .............در ساس جاری برگزار خواهد شد و لذا ترتیبات مربوط در زمان
قانونی آغاز شده است.
از آنجا که در این راستا آگاهی اعضای محترم سازمان از روند برگزاری انتخابات براساس موازین قانونی آن در جهت
ایجاد اطمینان بیشييتر و آمادگی الزم برای شييرکت گسييترده در انتخابات مفید خواهد بود  ،لذا موارد مربوط را به
شرح زیر به اطاع کلیه اعضای محترم سازمان استان می رساند :
 -8با اجرای ماده  61آئین نامه  ،هیات اجرائی انتخابات هیات مدیره سازمان استان بشرح زیر انتخا شده اند:
آقایان/خانم ها(...................................................................................رئیس) (.........................................................................نائب
رئیس) ( .............................................................................................عضو).
 -1به موجب ماده  61آئین نامه « ،وزارت راه و شهرسازی » دستگاه نظارت می باشد و دستگاه نظارت استان
در اداره کل راه و شهرسازی تشكیل شده است و آقایان  /خانم ها (.....................رئیس) ...................................به عنوان
اعضای دستگاه نظارت استان تعیین و معرفی شده اند.
 -8اعام شرایط عضویت در هیات مدیره ،تعیین مهلت قبوس تقاضای نامزدی ،تعیین زمان برگزاری انتخابات و
سایر مسائل مربوطه متعاقباً از طریق اطاعیه های « هیات اجرایی انتخابات » اعام خواهد شد.
در خاتمه امید است که کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با شرکت فعاس و گسترده
و با رعایت کامل اخاق ترفه ای در انتخابات ،وظیفه سازمانی و رسالت ترفه ای خود را به انجام رسانند.

اداره كل راه و شهرسازی استان ..................
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان

نمونه شماره  -0پیوست شماره 1

احکام اعضای هیات اجرایی

بسمه تعالی

جنا آقای  /سرکار خانم
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ..............
با اتترام
در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترس ساختمان مصو

ساس  8888و آئین نامه اجرائی آن و سایر ضوابط منبعث از

آن و نظر به صييورتجلسييه تعیین اعضييای هیات اجرایی انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سييازمان نظام مهندسييی
ساختمان استان  ...........................به تاریخ  .........................به موجب ایناباغ به سمت عضو هیات اجرایی انتخابات مذکور
تعیین می شوید .الزم ا ست با همكاری سایر اع ضای محترم در چارچو وظائف و مقررات مربوط ،اقدامات الزم را در
را ستای ت سن برگزاری انتخاباتی سالم ،با رعایت دقیق و کامل موازین قانونی و با م شارکت تداکثری اع ضای محترم
سازمان استان به عمل آورید.

مدیر كل راه و شهرسازی
و رئیس دستگاه نظارت استان
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان
نمونه شماره  -5پیوست شماره 1

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
نظر به اینكه هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ..............انتخابات
هیات مدیره سيييازمان نظام مهندسيييی سييياختمان اسيييتان را از سييياعت  ................الی  ................روز.....................
مورخ 8855/.........../.........در محل  /محل های زیر :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
برگزارخواهد نمود ،لذا بدینوسیله ازکلیه عاقمندان تائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغاس به کارمعتبر مهندسی
در یكی از رشته های اصلی معماری ،عمران ،تأسیسات مكانیكی ،تأسیسات بيييييييييرقی ،شهييييييرسازی ،ترافیک و
نقيييييي يشه برداری که واجد شرایط مندرج درماده  88قانون نظام مهندسی وکنترس ساختمان و ماده  00آئین نامه
اجرایی آن ب شرح زیربوده و عاقه مند به ع ضویت درهیات مدیره سازمان نظام مهند سی ساختمان ا ستان ه ستند،
دعوت می شود با دردست داشتن :
 )0اصل وتصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به كار مهندسی .
 )1اصل و تصویر مصدق كارت یا گواهی معتبر عضویت درسازمان نظام مهندسی ساختمان استان .
 )3اصل و تصویر مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی ( مبنای صدور پروانه اشتغال به كارمهندسی )
 )0اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه .
 )5اصل و تصویر مصدق كارت ملی .
 )1دو قطعه عکس .3*0
 )7تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان ،اعضای شورای انتظامی استان
 )8گواهی عدم سوء پیشینه كیفری.
 )1گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاههای مورد تأیید هیات اجرائی و دستگاه نظارت استان.

از تاریخ  .................الی .......................به محل هیات اجرایی انتخابات واقع در................................................................مراجعه
وثبت نام نمایند.
بدیهی ا ست  ،مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی با شد و به درخوا ستهای ناقح یا درخوا ست هائی که پس از
اتمام مدت مذکور ودرخواسييتهایی که نامزد عضييویت درهیات مدیره دارای شييرایط الزم یا مدرک تحصييیلی در
رشته های مرتبيييط یا رشته ها یا گروههایی است که اعضای آن کمتر از 8نفر موضوع تبصره  8ماده  68می باشد،
ترتیب اثر داده نمی شود و ثبت نام فقط از اع ضایی صورت خواهد گرفت که دآرای مدرک تح صیلی در ر شته های
اصلی ساختمان و تائز شرایط زیر باشند:
هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
33
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان
نمونه شماره  -1پیوست شماره 1

هیات محترم اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ...............

بدین وسیله گواهی می شود خانم  /آقای :
نام ………………………………:

نام خانوادگی .…………………:
فرزند ..…… ……………………:
شماره شناسنامه ..……………:
شماره كارت ملی ..……………:
محل صدور …… ………… …:

دارای مدرک تحصیلی  :دكتری  كارشناسی ارشد  كارشناسی 
در رشته اصلی  .................................از دانشگاه ....................................درسال........................
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .....................می باشد و عضویت ایشان تا تاریخ ………………………..
دارای اعتبار می باشد.
این گواهی صرفاً به منظور ارائه به آن هیات محترم صادر شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.............
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان

نمونه شماره  -7پیوست شماره 1

اطالعیه مدارک معتبر برای احراز هویت رأی دهندگان و نحوه رأی دهی
قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان....
در راستای اطاع رسانی به اعضای محترم سازمان استان از روند برگزاری انتخابات و ایجاد آمادگی الزم برای تضور
گسترده ،موارد زیر اعام می گردد:
 -8اعطای رأی فقط با کارت عضویت معتبر سازمان استان یا کارت شناسایی (کارت ملی  /شناسنامه  /گذرنامه) منوط
به عضویت معتبر ،مجاز است و هیات اجرایی و دستگاه نظارت استان مجاز به پذیرش مدرک شناسایی دیگر برای
اخذ رأی نمی باشند .لذا همراه داشتن یکی از مدارک شناسایی فوق الزامی است .عضویت معتبر رأی دهنده
از طریق سیستم رایانه ای کنترس خواهدشد.
 -1اعطای رأی اصالتی است و فقط باید توسط شخح عضو انجام شود .انتخابات فاقد رأی وکالتی است.
 -8هر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فقط مجاز است یک بار در رأی گیری شرکت کند و اگر به هر
طریق بیش از یكبار اقدام به رأی دادن نماید یا بخواهد بجای شخح دیگری رأی دهد ،م شموس اطاعیه مربوط به
تخلفات انتخاباتی خواهد شد.
 -8رأی دهندگان در روز رأی گیری ،ابتدا کارت عضييویت معتبر سييازمان اسييتان یا کارت شييناسييایی (کارت ملی /
شييناسيينامه  /گذرنامه) خود را به مسييئوالن توزه ارائه داده ،پس از اتراز هویت رأی دهنده و اطمینان از اینكه قباً
رأی نداده است ،باید برای اعطای رأی اقدام نماید.

هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان

پیوست شماره ()3
نمونه مكاتبات
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان
نمونه شماره  -0پیوست شماره 3

بسمه تعالی
جناب آقای ..................

با اتترام؛ به استحضار میرساند
انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سيييازمان نظام مهندسيييی سييياختمان اسيييتان  ...................در روز ...................تاریخ
..............................برگزار خواهد شد  .نظر به کثرت اع ضای سازمان نظام مهند سی ساختمان ا ستان  .....................که بالغ
بر  .............نفر می با شند و برای ایجاد امكان د ستر سی سریع به صندوق اخذ رأی برای عموم شرکتکنندگان ،شعب
متعدد تو سط هیات اجرایی انتخابات پیش بینی گردیده ،لذا مقت ضی ا ست در صورت موافقت ،مقرر فرمائید اقدامات
الزم برای برقراری شعبه اخذ رای در آن محل انجام ونتیجه را برای اقدامات بعدی به این اداره کل اعام نمایند.

مدیر كل راه و شهرسازی
و رئیس دستگاه نظارت استان .......

رونوشت:
 -ریاست محترم هیات اجرایی  ......................مهندس  .....................برای پیگیری و اقدام الزم.
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان
نمونه شماره  -1پیوست شماره 3

بسمه تعالی

جناب آقای ..............
استاندار محترم ............

با اتترام
نظر به اینكه دراجرای قانون نظام مهندسی وکنترس سييياختمان و آئین نامه اجرائی آن ،انتخابات
نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهند سی ساختمان ا ستان ها ،درتاریخ ........................برگزارخواهد شد؛
خواه شمند ا ست د ستور فرمائید نیروی انتظامی و دیگر ارگان های ذی ربط در ا ستان و محل های برگزاری
انتخابات با هیات اجرایی و این اداره کل که وظیفه نظارت بر انتخابات فوق را عهده دار اسييت ،همكاری الزم را
به عمل آورند.

مدیر كل راه و شهرسازی
و رئیس دستگاه نظارت استان .......

نمونه شماره  -3پیوست شماره 3
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان

بسمه تعالی

ریاست محترم اداره حراست راه و شهرسازی استان ..............

نظر به اینكه دراجرای قانون نظام مهندسييی وکنترس سيياختمان و آئین نامه اجرائی آن انتخابات نهمین
دوره هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ،درتاریخ  ..................برگزارخواهد شد؛ الزم است
ترتیبات الزم برای تامین امنیت انتخابات ،نظم محل های رأی گیری و صييندوق های اخذ رأی را با هماهنگی
مرکز تراست وزارت متبوع و دستگاه نظارت انتخابات کشور به عمل آورید.

مدیر كل راه و شهرسازی
و رئیس دستگاه نظارت استان .......
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان

پیوست شماره ()4
كار برگ اعالم نامزدي عضويت در نهمین دوره
هیات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

41
آدرس :میدان آرژانتین ،بلوار آفریقا ،اراضی عباس آباد ،ساختمان شهید دادمان ،وزارت راه و شهرسازی
(کدپستی )8080665151 :تلفن  11181588 -0دورنگار :دبیرخانه وزارتی  ، 11181580 :دبیرخانه مرکزی 11686888 :

نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان
بسمه تعالي

محل الصاق

درخواست ثبت نام براي نامزدي عضويت

عکس

در نهمین دوره هیات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

*********
رياست محترم هیات اجرايي انتخابات

با احترام اينجانب نام .........................نام خانوادگي  ................................نام پدر  .....................به شنننناسننننامه شنننماره
 ................صننننادره از  ............................و شننننمنناره مننلنني  ..............................مننتننولنند  11.. /... /...مننحننل تننولنند
 .................................عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان  .......................به شماره عضويت ...............................
در رشننته  ...........................................با مشننخصننات ذيل ،بدينوسننيله نامزدي خود را براي عضننويت در نهمين دوره هيات
مديره سازمان استان اعالم مي دارم:
 -1سوابق تحصیلي :
عنوان دقیق رشته
مقطع تحصیلي

رديف

تحصیلي طبق
دانشنامه

1

كارداني

6

كارشناسي ناپيوسته

1

كارشناسي پيوسته

0

كارشناسي ارشدناپيوسته

1

كارشناسي ارشدپيوسته

2

دكترا

نام دانشگاه محل
تحصیل

كشور

تاريخ

تاريخ

شروع

خاتمه

 -2سوابق شغلي و حرفه اي:
رديف
1

محل خدمت

شغل يا وظیفه

تاريخ
از

توضیحات
تا

6
1

نام و نام خانوادگي
امضاء -مهر مهندسي-تاريخ
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان

 -3سابقه عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان :
رديف

تاريخ لغايت

استان
از

توضیحات

شماره عضويت

تا

8
1
8

 -4مشخصات پروانه اشتغال به كار مهندسي :
تاريخ

استان محل

صدور

صدور

رشته

اصلي

تاريخ اخذ صالحیت ها

اصلي/
مرتبط

طراحي
3

2

نظارت

اجرا
1

3

2

1

3

2

1

ساير صالحيت ها با ذكر تاريخ اخذ :
تاريخ اعتبار پروانه :

11../.../...

 -5وضعیت وظیفه عمومي :
متولد قبل از سال □ 1107
معافيت دائم □ نوع معافيت  ........... :تاريخ اخذ معافيت  ................:شماره كارت معافيت ............ :
پايان خدمت □ محل خدمت  ......... :تاريخ پايان خدمت  .............. :شماره كارت پايان خدمت ........... :
 -6نشاني براي ارسال مكاتبات و مستندات مربوط :
نشاني پستي :
كدپستي :
نشاني الکترونيکي :
تلفن ثابت :

تلفن همراه :

اين جا نب  ..............................................نامزد انت خا بات ه يات مديره سنننناز مان ن ظام مه ندسننني سنننناخت مان اسننن تان
.......................ضمن تأييد صحت كليه مطالب فوق ،مشخصات اعالمي و مدارک ابرازي ،اعم از اصل و تصوير مصدق آن
اعالم مي دارم نظامنامه انتخابات نهمين دوره هيات مديره هاي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان را مطالعه نموده و
از مفاد آن كامالً مطلع مي باشننم .چنان ه در بررسنني هيات اجرائي انتخابات و دسننتگاه نظارت در هر مرحله اي مشننخص
گردد كه مدارک يا مشننخصننات يا اطالعات ابرازي ام صننحين نبوده و حائز شننرايط نامزدي انتخابات نبوده ام يا مطالب
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان

خالف واقع اظهار يا ارائه كرده ام ،صرف ثبت نام و اعالم نامزدي و شركت در فرآيند انتخابات و حتي كسب اكثريت آرا
در انتخابات و انتخاب براي ع ضويت در هيات مديره ،حقي براي اينجانب ايجاد نمي نمايد و در صورت انتخاب ،عضويت
اينجانب كان لم يکن مي باشننند .دسنننتگاه نظارت مي تواند تخلی اينجانب را در مراجع ذيربط مطر و پي گيري كند و
اينجانب هيچ گونه اعتراضي در اينخصوص نخواهم داشت و چنين حقي را از خود سلب و ساقط نمودم.
ضمناً متعهد مي گردم در صورت انتخاب در هيات مديره ن سبت به گذراندن دوره هاي آموز شي م صوب مو ضوع بند 6
بخش ب ماده  19اصالحي آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اقدام نمايم.

نام و نام خانوادگي
امضاء
مهر مهندسي

تاريخ :

صحت امضای خانم  /آقای مهندس .......................................بشرح فوق تائید می شود.
نام و نام خانوادگي كارمند هیات اجرائي

تاريخ – امضاء
شماره ثبت :

تاريخ ثبت :
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن وساختمان

پیوست شماره ()5
شیوه نامه تبلیغات انتخابات هیات مديره

44
آدرس :میدان آرژانتین ،بلوار آفریقا ،اراضی عباس آباد ،ساختمان شهید دادمان ،وزارت راه و شهرسازی
(کدپستی )8080665151 :تلفن  11181588 -0دورنگار :دبیرخانه وزارتی  ، 11181580 :دبیرخانه مرکزی 11686888 :

معاونت مسکن وساختمان

نظامنامه انتخابات
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معاونت مسکن وساختمان

نظامنامه انتخابات
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معاونت مسکن وساختمان

نظامنامه انتخابات
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