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 فراخوان ثبت نام

 داوطلبین شرکت در هفتمین دوره

 انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

 یاد شده آئین نامه اجرائی قانون 79الی  78قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بر اساس مواد  16ماده باستناد 

 –برق  –مکانیک  –عمران  –شهرسازی  –معماری  : هفتمین دوره انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی رشته های

 .برگزار می گردد استان خوزستان ترافیک –نقشه برداری 

دارای شرایط مندرج در آیین خواهد بود که از بین داوطلبان  نفر هیأت رئیسه هریک از گروه های تخصصی متشکل از هفت

بوسیله اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به ترتیب اکثریت آرا برای مدت سه سال برای کل استان نامه اجرائی 

 انتخاب می شوند.

 )انتخاب شوندگان(شرایط داوطلبان جهت شرکت در انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی الف : 

 59قانون و ماده  11آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، داوطلبین باید دارای شرایط ماده طبق 

 آیین نامه اجرایی به شرح ذیل باشند : 

 تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران : 1-الف 

 نداشتن فساد اخالقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر : 2-الف 

 حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخالق و شئون مهندسیداشتن :  3-الف 

 نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی :4-الف 

هرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسالم و وفاداری به قانون اساسی جمهوری شداشتن حسن : 5-الف 

 اسالمی ایران

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

 می یاشند.

 دارا بودن صالحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه : 6-الف 
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  علمی و احراز شرایط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی و دارا بودن حداقل صالحیت

آیین نامه  59اس ماده حرفه ای برای داوطلبان عضویت در هیأت رئیسه گروههای تخصصی نظام مهندسی استان بر اس

 به شرح زیر می باشد : اجرایی 

 حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی : : ب

سال  7در زمان تسلیم درخواست داوطلبی، یا گذشت  سه یا باالترنداشتن محرومیت انتظامی قطعی درجه  : 1-ب

 از زمان صدور رأی قطعی مذکور

بیش از یک با فعالیت های حرفه ای نداشتن محکومیت انتظامی قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط : 2-ب

 بار

ر خلع ید در در فعالیت های حرفه ای خود یا بیش از دو بانداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب  :3-ب

 پیمانکاری عمرانی خود

( مکرر و نظام نامه آن به نحوی که 2مذکور در ماده )عدم تخطی از اصول و شئون اخالق و رفتار حرفه ای : 4-ب

 منجر به محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا باالتر شده باشند.

فرصت مناسب به داوطلب برای پاسخ نسبت به تبصره : اثبات تخطی از اصول مذکور مستلزم ارائه دلیل معتبر و دادن 

 می باشد.  آن

 : صالحیت علمی:  ج

                       در یکی از یید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ودن مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأدارا ب :1-ج

مهندسی ساختمان که درخواست عضویت برای آن را در هیأت رئیسه گروه تخصصی مربوطه دارد. رشته های اصلی 

( قانون 7( ماده )2عناوین رشته ها از جهت اصلی یا مرتبط بودن مدرک تحصیلی توسط کمیسیون موضوع تبصره )

 به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد.تعیین و 

                 ناپیوسته باالتر از کارشناسی در شناسی در تمام رشته های اصلی یا مدرکمدارک پیوسته باالتر از کار – تبصره

 کههای اصلی رشته 

( سال پس از تصویب قانون بوده یا دارای مدرک 10فاقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از تحصیل تا ) 

 کارشناسی در یکی از رشته های اصلی دیگر باشد، پذیرفته خواهد شد.

و اخذ  گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به حرفه مهندسی پس از دوره کارشناسی :2-ج

 گواهینامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازی.
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 صالحیت حرفه ای ::  د

در رشته ای که داوطلب خواهان عضویت در هیأت دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر  :1-د

به عالوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه ن رشته است آرئیسه گروه تخصصی در 

 به کار در صالحیت پایه یک.اشتغال 

آن درخواست عضویت در هیأت رئیسه گروه تخصصی  در رشته مهندسی که برایاشتغال به یکی از امور فنی زیر : 2-د

 ن تسلیم درخواست داوطلبی :( سال متناوب متصل به زما10( سال مداوم آخر یا )5را دارد در )

بازرسی،  و انجام طراحی، محاسبه، نظارت، عملیات اجرایی، تولید و نصب، نقشه برداری، راهبری، نگهداری، کنترل – یک

 امور آزمایشگاهی و کارشناسی و مانند این عناوین.

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

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

برای داوطلبانی که به دلیل ریاست سازمان نظام مهندسی استان اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه ای در  – 1تبصره 

ی در سال ( سال فعالیت حرفه ای یا آموزشی و تحقیق5( سال مذکور ناممکن بوده، داشتن مجموعاً )5یا بخشی از )تمام 

 های متصل به زمان داوطلبی بدون احتساب دوران ریاست نظام مهندسی استان الزامی است.

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

به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختالل در انجام وظایف، تصدی  – 3تبصره 

موضوع دستورالعمل ) همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون، مجاز نمی باشد.

 وزارت راه و شهرسازی و جدول پیوست آن( 27/12/96مورخ  02/100/302708شماره 

در تمام دوره عضویت در هیأت رئیسه گروه آیین نامه اجرائی  59( قانون و ماده 11داشتن شرایط ماده ) – 4صره تب

شرایط مذکور را از دست دهد، عالوه بر از دست دادن  تخصصی الزامی است و هرگاه عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی

 از کلیه سمت هایی که به اعتبار این عضویت احراز کرده، ساقط می شود. عضویت در هیأت رئیسه گروه تخصصی

 ای تخصصی را از مراجع صالحیت دار هیأت اجرایی انتخابات صالحیت داوطلبان عضویت در هیأت رئیسه گروه ه

 استعالم می نماید.
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 مدارک مورد نیازهـ : 

 ارائه اصل و تصویر شناسنامه عکس دار: 1- هـ

 )پشت و رو( اصل و تصویر کارت ملی ارائه: 2- هـ

 جدید 3 × 4قطعه عکس  2تسلیم : 3- هـ

)با دریافت گواهی تمدید عضویت از  خوزستان ارائه اصل و تصویر کارت عضویت معتبر نظام مهندسی ساختمان: 4- هـ

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

)به شرح پیوست( و درخواست شرکت در انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی سازمان  1 شماره تکمیل فرم: 5- هـ

 استان و تسلیم آن به هیأت اجرایی

 ) به شرح پیوست( موبوط به سوابق فعالیت 2 شماره تکمیل فرم: 6- هـ

با ذکر تاریخ اولین صدور  دسی پایه یک )پشت و رو(ارائه اصل و تصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهن: 7- هـ

 پروانه اشتغال به کار پایه یک

  ارائه اصل و تصویر مدرک تحصیلی دانشگاهی: 8- هـ

 (59ماده  1-الف موضوع بند شغلی اظهار نظر شورای انتظامی )دال بر حسن شهرت: 9- هـ

 آئین نامه اجرایی قانون( 59 ماده 2-گواهی دال بر صالحیت حرفه ای )موضوع بند پ: 10- هـ

 قانون( 11ماده  4گواهی عدم سوء پیشینه )موضوع بند : 11- هـ

 قانون( 11ماده  2گواهی عدم اعتیاد )موضوع بند : 12- هـ

 وزارت راه و شهرسازی مصوب گواهی شرکت در سه دوره آموزشی: 13- هـ

  رئیسه گروه های تخصصی برای آنان برگزار خواهد شد.دوره های آموزشی سه گانه فوق پس از انتخاب اعضای هیأت 

 رزومه کاری )خوداظهاری(: 14- هـ

 

 زمان و محل ثبت نام : 

 

از کلیه داوطلبین واجد شرایط عضویت در هیأت رئیسه گروه های تخصصی دعوت بعمل می آید، جهت ثبت نام، تکمیل و 

روز کاری در ایام و ساعات اداری شخصًا  10بمدت  05/04/98لغایت  25/03/98از تاریخ تحویل مدارک مورد نیاز 

به دبیرخانه هیأت اجرائی برگزاری انتخابات مستقر در ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی خوزستان به آدرس اهواز 

 طبقه دوم مراجعه نمایند. 76پالک  3غربی فاز  12کیانپارس خیابان 

 روز کاری 10 ظرف مدت ،به آنان ارائه رسید ثبت نام ین ومدارک داوطلبو  نام ی ثبتتقاضاهیأت اجرائی پس از دریافت 

نسبت به بررسی مدارک داوطلبین و تنظیم صورتجلسه و اعالم اسامی اولیه داوطلبین به  پس از اتمام مهلت ثبت نام،

 کارگروه سنجش از طریق سازمان استان اقدام می نماید.
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لبان بوسیله کارگروه های )پنج نفره( سنجش در هر رشته مستقر در شورای مرکزی بررسی تقاضا و احراز شرایط داوط

 .می پذیردانجام 

پس از اعالم لیست نهایی تأیید صالحیت شدگان از سوی برنامه زمانبندی و نحوه برگزاری انتخابات و سایر موارد 

 اعالم خواهد شد. از سوی هیأت اجرایی بر اساس نظام نامه گروه های تخصصی متعاقباً ، شورای مرکزی 

 

 

 

 هیأت اجرائی                                                                                        

 

 


