
 نظامنامه انتخابات                                                                        وساختمان مسکن معاونت

1 

 

 

 
                                  

 جمهوری اسالمی ایران                                    

 وزارت راه و شهرسازی      

 معاونت مسکن و ساختمان

 

 

 

 
 

 

 نامه انتخابات نظام
 هشتمین دوره

 هیأت مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

1397خردادماه             

 
  





 نظامنامه انتخابات                                                                        وساختمان مسکن معاونت

2 

 

 صفحه  فهرست مطالب

 

 3 مقدمه 

 4 تعاریف   -فصل اول 

 6 دستگاه نظارت –فصل دوم 

 10  هيات اجرائی –فصل سوم 

 15 شرایط انتخاب شوندگان اعضای هيأت مدیره  -فصل چهارم 

 20 تبليغات –فصل پنجم 

 21 اقدامات روز برگزاری انتخابات -فصل ششم

 24 رأی گيری –فصل هفتم 

 25 شمارش آراء  -فصل هشتم     

 27 شکایات مربوط به انتخابات –فصل نهم     

 28 تائيد یا ابطال انتخابات –فصل دهم     

 های برگزاری انتخاباتهزینه -فصل یازدهم    

 تخلفات انتخاباتی                                                                                                                                                          -فصل دوازدهم

29 

30 

 31 نمودار مراحل رأی گيری   

 33 جدول زمان بندی -1پيوست شماره     

 34 هانمونه مکاتبات و كاربرگ -2پيوست شماره     

 35 احکام اعضای دستگاه نظارت -1نمونه شماره                                        

 36 صورتجلسه تعيين اعضای هيات اجرائی -2نمونه شماره                                        

 37 اطالعيه تعيين اعضای هيات اجرایی و دستگاه نظارت استان -3نمونه شماره                                        

 38 احکام اعضای هيات اجرائی  -4نمونه شماره                                        

 39 عضویت در هيات مدیره نامزدهایاطالعيه دعوت از   -5نمونه شماره                                        

 نامزدها گواهی مشخصات فردی  -6نمونه شماره                                        

 فرم خود اظهاری و اقرار نامه -7نمونه شماره                                   

 دهی رأیدهندگان و نحوه  رأیاحراز هویت  رأیمدارک معتبر ب -8نمونه شماره                                   

40 

41 

42 

 43 نمونه مکاتبات -3پيوست شماره     

 نامزدیدرخواست  كاربرگ -4پيوست شماره 

                                                                                  تعهد نامه عدم تعارض منافع                                                                                                                                                       -5پيوست شماره 

 شيوه نامه تبليغات انتخابات هيات مدیره         -6پيوست شماره 

47 

51 

53 

 

 



 نظامنامه انتخابات                                                                        وساختمان مسکن معاونت

3 

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 

سازمان   صمیم           های انتخابات هیأت مدیره  سی ترین نقطه ت سا ستان ها، مهم ترین و ا ساختمان ا سی  نظام مهند

 بتواند ن نهاد بزرگ حرفه ای است تا سازمان  رأیاز عمهر دوره  عضو سازمان، در   گیری جمعی مهندسان ساختمان  

ی و تأمین حقوق شهروندی به نحو مطلوب  رأیخود را در راستای توسعه و اعتالی مهندسی، قانون گ    رسالت  وظایف

 به انجام رساند.

شته،     سال های گذ سیر برخی در  شور،    تغییر م ساختمان ک سی  از اهداف اعتالئی و  آن را ها در امور حرفه ای مهند

ساخته و حرفه ای  صنفی و    دور  سیر  سیب را به   همین امر سوق داد و  مالی و اداری ولویت هایا به م بزرگترین آ

شور     سی ک سی و نظام مهند ست. ب  کیان مهند صالح این روند معیوب در کنار تالش های دولت و   رأیوارد کرده ا ا

سکان        صی خردمند، مدیر و مدبر  شخا ست تا ا ضروری ا سازمان حرفه ای را بر   نهادهای عمومی دیگر،  هدایت این 

عهده گیرند تا نه تنها شاااهد بالندگی بیا از شیا مهندساای ساااختمان کشااور در عرصااه های ملی و بین المللی 

 باشیم، بلکه این سازمان ها نیز به یکی از معتبرترین نهادهای حرفه ای در دنیا تبدیل شوند. 

حسن برگزاری انتخابات تا  ،متعالی نمایندهمگان باید عزم خود را جزم و همت خود را  واال،اهداف  این نیل به رأیب

 در این مسیر به شمار رود.  یمهم عطف نقطههیات مدیره 

 در برگزاری انتخابات الزم و فعالیت های ح اقداماتشرندها، یآریکسان سازی فنامه، نظامهدف از تدوین این          

اساااق قانون نظام  ربرگزاری انتخابات در سااراساار کشااور ب یراب همسااانی رأیو تعیین روش اج دقیق یبه صااورت

 باشد. ی ابالغی وزارت راه و شهرسازی میی آن و شیوه نامه هارأیمهندسی و کنترل ساختاامان، آئین نامه اج

سی و                   شیوه نامه و مفاد قانون نظام مهند ستانی با اجرای دقیق این  ستادی و ا ست همکاران محترم  امید ا

، به نحوی عمل نمایند که ضاامن جلب رضااایت رعایت کامل بی طرفی و ی آنرأیآئین نامه اج کنترل ساااختمان و

 مهندسان باشیم. مشارکت گستردهشاهد انتخاباتی شر شور و سالم با  عمومی،

 

 
 حامد مظاهریان

 معاون مسکن و ساختمان
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 فصل اول

 تعاریف

 

تعریف بیان شده در این فصل استفاده شده است و صرفا به عبارات و واژگان نامبرده در این نظامنامه، طبق 

 معنای معین شده در این فصل معتبر بوده و مورد استناد می باشد:

 

اصااالحات  با 1375ماه  آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندساای و کنترل ساااختمان مصااوب بهمن  آئين نامه: -1-1

 .بعدی

که توسا  مقام عالی وزارت یا معاون مساکن و سااختمان یا مدیرکل     ئی هاها و بخشانامه  نظامنامه ها:ابالغيه -1-2

 ابالغ می شود.  توسعه مهندسی ساختماندفتر 

 .اداره کل راه و شهرسازی استاناداره كل:  -1-3

 *.ها نظام مهندسی ساختمان استان های هیأت مدیره سازمانهشتمین دوره انتخابات  انتخابات: -1-4

مالک عمل هیات های اجرائی و     ،وحدت رویه  ایجاد  به منظور   که  تخابات  جدول زمانبندی ان    برنامه اجرایی:   -1-5

 (1)شیوست شماره  دستگاه نظارت استان در کلیه استان هامی باشد.

 قانون. 4شروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع ماده  :پروانه -1-6

ستگاه   -1-7 سئولیت قانونی کنترل و تأیید فرآیند انتخابات      وزا :نظارتد سازی که م شهر سر     دررا رت راه و  سرا

و مرجع رساایدگی به شااکایات مرتب  با    ردبرعهده داآن و صاادور اعتبارنامه های منتخبان  کشااوراز شااروع تا خاتمه 

 که شامل دوبخا زیر است:  تأیید و تسجیل می کندرا صحت برگزاری انتخابات ،انتخابات در مراحل مختلف بوده

شور  -الف ستگاه نظارت ك شور       :د سطح ک ستگاه نظارت انتخابات در  ساختمان      در دفتر که ستاد د سی  سعه مهند تو

 .مستقر می باشد ،متبوعوزارت 

ستان در اداره کل تشکیل می    :دستگاه نظارت استان   -ب کشور   د و زیر نظر دستگاه نظارت  شو هیاتی که در هر ا

 انجام وظیفه می کند.

نظام  سااازمان که داوطلب عضااویت در هیأت مدیره   رأیواجد شاا شااخح حقیقی :ب هيأت مدیرهداوطل -1-8

 .استاستان  ساختمان مهندسی
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ستان  -1-9 ستگاه یکی از اعضای   :رابط ا ستان  نظارت  د ستگاه نظارت   ا ستان که توس  رئیس د ستگاه نظارت   به  ا د

 .شودمعرفی می  کشور،

 .مرکزی( یرا) شوسازمان نظام مهندسی ساختمان  :سازمان-1-10

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان. :سازمان استان-1-11

 .1374کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه  قانون نظام مهندسی و قانون: -1-12

و  ستان)انیروی انتظامی استان و شورای انتظامی   ،دادگستری  ،ادارات کل اطالعات مراجع ذیربط استعالم:  -1-13

 .کشور(

ور تعیین و با  اااااااابرای شیگیری امور انتخابات دراستان ها دردستگاه نظارت کش کارشناسی که معين استان:-1-14

 منصوب می شود.  دستگاه نظارت کشوررئیس کم ح

 .آئین نامه 62قانون و ماده  13هیأت اجرایی انتخابات موضوع ماده  هيأت اجرایی: -1-15
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 فصل دوم

 نظارت دستگاه

 

 :و صدور احکام  دستگاه نظارت-2-1

سازی    راه وزارت -2-1-1 شهر ستگاه نظارت  » و  ستان    « د ست ودر هرا شور ا وظیفه را در  این  کل اداره ،انتخابات در ک

 نامیده می شود. "دستگاه نظارت استان  "دارد وحوزه همان استان بر عهده 

معاون مسااکن و حکم  با وبوده  "رئیس دسااتگاه نظارت کشااور "ساااختمان یمهندساا توسااعهدفتر  مدیرکل -2-1-2

ستان   "منصوب می شود.    ساختمان وزارت راه و شهرسازی     وبوده  "کشور  دستگاه نظارت  "نماینده"دستگاه نظارت ا

ساز    رکلیمد شهر ستان،  یراه و  ستگاه  رئیس"ا ستان  د ست "نظارت ا شور    "که با حکم  ا ستگاه نظارت ک ،  "رئیس د

 منصوب می شود.

ستگاه نظارت   -2-1-3 ضو   6دارای عالوه بر رئیس  کشور د ست ع ستگاه نظارت کشور و     که با ا شنهاد رئیس د حکم   شی

از میان اعضاء یک نفر به انتخاب معاون مسکن و ساختمان به عنوان دبیر     .معاون مسکن و ساختمان منصوب می شوند    

 دستگاه نظارت انجام وظیفه خواهد کرد.

ستگاه -2-1-4 ستان دارای   د ضو   5نظارت ا ست از مدیرک و ع ستگاه نظارت  رئیس به عنوانل عبارت ا ستان  د معاون ، ا

توساعه مهندسای و نظارت بر مقررات ملی و   ، رئیس اداره و مساکن  ی شاهری یا معاون بازآفرین شاهرساازی و معماری  

 .(اداره کل حقوقیاموررئیس اداره  یک نفر به انتخاب مدیرکل )ترجیحاً و مدیر حراست ،کیفیت ساختمان

 (   2شیوست شماره  -1) نمونه شماره  رئیس دستگاه نظارت استان احکام اعضای آن را صادر و امضامی کند.-2-1-5

 عضویت در هیات مدیره باشند. نامزداعضای دستگاه نظارت استان نباید  -2-1-6

با درجه اول از طبقه اول و دوم تا وابستگی سببی یا نسبی     رأیدااعضای دستگاه نظارت استان    در صورتی که  -2-1-7

شس از شایان مهلت ثبت نام به دسااتگاه نظارت کشااور اطالع  روز کاری ، باید مراتب را ظرف دوباشااند نامزدهایا  نامزد

 ابالغ خواهدکرد. تعارض منافع از شرهیز رأی، بدستگاه نظارت استانباره در کشور تصمیم الزم رادستگاه نظارت  دهند.

بوده و عدم رعایت آن، به منزله       و الزم االتباع   االجرات کل الزم ابرای ادار و ترتیبات منبعث از آن   نظامنامه   این -2-1-8

 ست.اتخلف اداری 

 

 



 نظامنامه انتخابات                                                                        وساختمان مسکن معاونت

7 

 

 ف دستگاه نظارت استان :یوظا 2-2

این وظائف بدون محدودیت به موارد زیر  ،به عهده دارد انتخابات رادساااتگاه نظارت اساااتان وظیفه نظارت بر  -2-2-1

 شامل این موارد است:

 جمله: از هیات اجرائی دقیق و کامل ،موقعه بحسن انجام وظائف نظارت بر

 . یرأیجلسات هیأت اجنظارت بر تشکیل  -1

شعب اخذ  های برگزاری انتخاباتتأیید محل یا محل -2 ساعت آن که  رأی،  شود و    و روز و  س  هیات اجرائی تعیین می   تو

 اجرا شود. شیوست این نظامنامه طبق جدول زمان بندی  ،باید در یک روز

 .تعیین حداقل یک نفر ناظر برای هر شعبه اخذ رأی-3

 توس  دستگاه نظارت کشور. ابالغی الگوی ، طبقآنو کارت های شناسائی اعضای  دستگاه نظارت استانمهر تهیه-4

 نظارت بر انتشار بموقع و صحیح اطالعیه های انتخاباتی توس  هیات اجرائی. -5

 ند ثبت نام داوطلبان توس  هیات اجرائی.رأینظارت بر ف -6

 .آن تائید یا ردبه  نسبت اتخاذ تصمیمو  توس  هیات اجرائینامزدهای   و صالحیت رأیند بررسی شرأینظارت برف -7

 نظارت بر تبلیغات نامزدهای انتخابات اعم از اینکه توس  آن ها یا سایرین صورت می گیرد. -8

 در روز انتخابات.نظارت بر فرآیند رای گیری  -9

 .نظارت بر شمارش آرا -10

 صورتجلسه انتخابات شس از اتمام شمارش آرا و امضای آن. نظارت بر تنظیم -11

  تشخیح   رأیش  حائزتوس  هیات اجرائی  که  یینامزدهااعطای رسیدکتبی.   باشکایات رد صالحیت شدگان     دریافت  -12

شده اند یا  ست      داده ن شده ا شکایت خود را ب  3توانند ظرف مدت می ،صالحیت آنها رد  ستگاه نظارت    طور کتبی بهروز  د

 استان تسلیم و رسید دریافت دارند.

شکایات               -13 ست ظرف یک هفته به  ستان موظف ا ستگاه نظارت ا شدگان. د صالحیت  شکایات رد  سیدگی به    دریافتیر

 به هیأت اجرایی انتخابات اعالم دارد.   و نتایج آن شکایات دریافتیدر مورد  کتباً رسیدگی و نظر قطعی خود را

 .اعالم نمایدرا  نهائیکه باید ظرف مدت یک هفته اقدام و نتایج  ،انتخابات نامزدهایتأیید فهرست نهایی  -14

 ی.رأیاعضای هیأت اج اتفاقه بانتخابات  رأیاخذ ضای صورتجلسه نتایج نهایی ام-15

 .دستگاه نظارت کشور با هماهنگیکسب نظر و تأیید یا ابطال انتخابات با -16
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ستان   -2-2-2 ستان را   ، رئیس دستگاه نظارت ا ، حداکثر  به منظور هماهنگی مستمر  باید یک نفر از اعضای دستگاه نظارت ا

 .کند، معرفی دستگاه نظارت کشوربه عنوان راب  استان به  کتباً هیات نظارت استان،روز شس از تشکیل  3ظرف 

ضو -2-2-3 ستان    حداقل یک ع ستگاه نظارت ا ستان،    د ستگاه نظارت ا شخیح رئیس د سات هیأت اجرایی  باید ، به ت  در جل

 شرکت کنند.انتخابات 

  کثیراالنتشااارهای روزنامه یکی از دسااتگاه نظارت اسااتان آگهی تعیین هیات اجرائی و هیات نظارت اسااتان را در  -2-2-4

 (     2شیوست شماره  -3رساند. )نمونه شماره  خواهد استان سازمان یبه وسایل مقتضی به اطالع اعضا یامنتشر 

ی، رأیاجو در صورت لزوم سایر دستگاه های     استانداری با الزم را  هماهنگی هایاست  دستگاه نظارت استان موظف   -2-2-5

 به انجام رساند. در روز انتخاباتبویژه در تامین نظم  استان قضایی یا انتظامی ،نظارتی

ستان  رأیگزارشی از ف بالدرنگ  ،موظف است  ،انتخابات دستگاه نظارت استان در صورت شیشنهاد ابطال     -2-2-6 ند انتخابات ا

را  -ماخوذه یک یا چند شااعبه یا کل انتخابات  رأیمنزله ابطال آ به -یا کلی جزئی  همراه با کلیه مسااتندات و ادله ابطالرا 

شور    ستگاه نظارت ک ستگاه نظارت  ارائه و رئیسبه رئیس د شور  د سب تکلیف از   ک ساختمان  با ک سکن و  سبت به   معاون م ن

 .کندمی تأیید یا ابطال انتخابات اقدام 

 باشد. با امضای رئیس دستگاه نظارت استانً صرفاباید کلیه مکاتبات دستگاه نظارت استان  -2-2-7

ستگاه  -2-2-8 ستان  نظارت د ست،  موظف ا ساند   مکاتبات ا   اقدامات گزارش والزم را در حوزه وظائف خود بموقع به انجام ر

 .کند اعالم کشور نظارت دستگاه به وقت اسرع در ر،یز موارد در را استان نظارت دستگاه و یرأیاج أتیه شده انجام

 زیر:ی و دستگاه نظارت استان در قالب جدول رأیالف( اعالم فهرست اسامی اعضای هیأت اج

 ی رأیجدول مشخصات اعضای هيأت اج

 شغل فعلی
پایه پروانه اشتغال 

 بکار

شماره پروانه 

 اشتغال بکار

شماره عضویت 

 سازمان استان
 ردیف نام و نام خانوادگی

      

 

 جدول مشخصات اعضای دستگاه نظارت استان 

سابقه عضویت در 

 هيات نظلرت

شماره پروانه 

 اشتغال بکار
صورت وجود()در   

سمت در دستگاه 

 نظارت
 ردیف نام و نام خانوادگی

     

 

 .ی و دستگاه نظارت استانرأیارسال منظم صورتجلسات هیأت اج ب (
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 اسامی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره بالفاصله شس از اتمام مهلت ثبت نام.ارسال  ( پ

 درخصوص استعالم از مراجع ذیرب .رونوشت تمامی مکاتبات بالدرنگ ( ارسال ت

 آئین نامه . 66ماده موضوع ت اها ( تصویر شکای

 معين استان -2-3

سمت معین استان تعیین و     با کشور  نظارت دستگاه  دریک نفر کارشناق   استان،  اتانتخاب امور شیگیری برای -2-3-1

 منصوب می شود.  ،کشور انتخابات دستگاه سیرئ کمحبا 

 خواهد بود. استان نیمع کمک عنوان به ،کشور نظارت دستگاه در کارشناقهمکار کی رأیاستان دا نیهر مع -2-3-2

 موضوع  استان  نظارت دستگاه  ،طریق معین استان قابل رفع نباشد   که از اشکال در صورت بروز هرگونه ابهام یا   -2-3-3

استعالم خواهد نمود، مع الوصف رئیس دستگاه نظارت استان می تواند هماهنگی های       ،شور کنظارت  دستگاه از  کتباً را

 به عمل آورد. کشوربا رئیس دستگاه نظارت  الزم را شخصاً
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 فصل سوم

 ییهيات اجرا

 

 :احکامتعيين هيأت اجرایی و صدور  -3-1

ضو   7تا  3انتخابات هیأت مدیره، هیأت اجرایی انتخابات مرکب از  برگزاریبرای -3-1-1 ستان با حداقل   سازمان ع   هفتا

  5تا  3عضو دارند   2000سال سابقه کار انتخاب خواهند شد. تعداد اعضای هیأت اجرایی انتخابات برای استانهایی که تا       

 خواهد بود.  نفر 7نفر و بيش از آن  7تا  5عضو  5000و تا  نفر

  اساااتان را  ساااازمان موردنیاز از اعضاااای   برابر2، به تعداد   اداره کل ه منظور تعیین اعضاااای هیأت اجرایی انتخابات،    ب 

دعوت   با طبق برنامه اجرائی انتخابات این اشخاص در یک جلسه رسمی   می کند. نتخاب ا 1397خردادماه  28تاحداكثر

ستان، ا    ستگاه نظارت ا ضا را با اکثریت آراء به عن   رئیس د صف اع سه     ،تعیینوان هیأت اجرایی ز بین خود ن به  وصورتجل

 (.2شیوست شماره  -2)نمونه شماره  .کننداستان اعالم می دستگاه نظارت

 (2شیوست شماره -4احکام اعضای هیات اجرائی توس  رئیس دستگاه نظارت استان صادر می شود.)نمونه شماره  -3-1-2

ستان  جلسات هیأت اجرایی و دستگاه نظارت    تشکیل  زمان -3-1-3 جدول زمانبندی  توجه به و با تعیین اعضاء  با توافق ا

شکیل می  انتخابات  سات هیأت اجرایی     شود. ت صورتجل ستان کلیه  ضا  ا یرخانه ، به طور کامل و دقیق در دبباید شس از ام

 .شودهیات اجرائی نگهداری 

، از بین خود یک رییس، یک نایب رییس و یک منشاای   خود طبق برنامه اجرائی در اولین جلسااه یرأیهیأت اج -3-1-4

ــينفردر ه 4 ،نفره 3 یها اتيدرهنفر 2و جلساااات آن با حضاااور انتخاب خواهند کرد   درنفر 5ونفره  5 یها اتــ

ـ  يه رئیس توس  نایب رئیس   غیبت، صرفاً توس  رئیس و در یرأیهیأت اج، مکاتبات می یابد رسمیت نفره 7 یها اتـ

 .استمجاز 

 معتبر می باشد. ی حاضر در جلسهاعضای با رعایت نصاب نصف بعالوه یک رأیتصمیمات و مصوبات هیأت اج -3-1-5

 هيأت اجرایی: یشرایط اعضا -3-2

ضای   ستان که   سازمان اع ضای هیات اجرائی  رأیبا ستگاه نظارت    اع س  د شور   ، تو ستان و ک شوند دارای   ا انتخاب می 

 :زیر خواهند بودشرای  

 .ندسی ساختمان استانعضویت در سازمان نظام مه -الف
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 . کی از رشته های هفت گانه ساختمانی رشته اصلی دردو شایه  حداقل درشروانه داشتن  -ب

شتن   -پ سیدگی    از هر درجه، انتظامی محکومیت قطعیهر گونه ندا ست ر شورای انتظامی در زمان   یا شرونده در د در 

 .انتخاب

شتن  -ت سبی      ندا سببی یا ن ستگی  منتخبان  مراتب باید به  .انتخابات داوطلبانبا  تا درجه دو از طبقات اول و دوم واب

ضویت در هیأت اج  ضای هیأت اج  رأیمعرفی بی انتخابات قبل از رأیع صورتیکه بعد از    رأیتعیین اع شود و در  ی اعالم 

ی داوطلب عضویت در هیأت  رأیشایان مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات، احد از وابستگان سببی یا نسبی عضو هیأت اج    

شد     مدیره  ستان با ضویت هیأت اج   ، باسازمان ا شخح مذکور از ع صورت، نفر  شود. ی خارج رأیید   رأی رأیدا در این 

 شود. می جایگزین وی  ،تعیین اعضای هیأت اجرائی مندرج در صورتجلسهبعدی 

به  و سایر مقررات الزم االجرا  آئین نامه اجرائی آن ،به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان   و کافی الزماشراف    -ج

 .تشخیح رئیس دستگاه نظارت استان

)اعم ازتشکیالت ستادی یا استانی(      ، معاونان و کارکنان وزارت راه و شهرسازی  عضای هیات اجرائی نباید ازمدیران ا -چ

  و کارکنان مدیرانمشاوران،  یا  انتظامی استان  رأیو اعضای شو   بازرسان اعضای هیات مدیره،   آن یاو شرکت های تابعه  

 باشند.   سازمان و مشاوران یا کارکنان آنسازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی 

 باشند.نمی توانند عضو هیات اجرائی  یا عضو هیات مدیره فعلی عضویت در هیات مدیره سازمان استان نامزد -ح

 هيأت اجرایی: فیوظا -3-3

ستان هیأت اجرایی -3-3-1 ستان  زیر نظر وظیفه برگزاری انتخابات را در هر ا ستگاه نظارت ا وظیفه  این به عهده دارد.  د

 : بر استمشتمل 

 .ها هیو ابالغ یرأینامه اج نییبر اساق قانون و آ رهیمد أتیدره تیعضو  رأیش اعالم( 1

ستعالم از ( 2 ستان  ا سه، ب  سازمان ا ضا  تعداداخذ  رأیدر اولین جل شته های هفت گانه    اع در مجموع و همچنین به تفکیک ر

تعداد اعضای سازمان استان  ، سازمان استان رئیس به تفکیک هر رشته ازند انتخابات ( رأی)روز آغاز ف 29/03/1397در تاریخ 

 .در این تاریخ مبنای تعداد اعضای هیات مدیره خواهد بود

روز از تاریخ انتشااار آگهی   15عضااویت در هیأت مدیره که مدت آن نباید کمتر از  نامزدی( تعیین مهلت قبول تقاضااای 3

 مربوط باشد.

 .نامزدهاثبت نام  همچنین نشانی محل ،ی انتخاباترأی( اعالم نشانی و شماره تلفن تماق محل استقرار هیأت اج4
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 .کنند تسلیمهمراه تقاضای خود باید  نامزدهامدارکی که  اعالم کلیه( 5

 .ساعت و محل یا محل های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود ،( تعیین روز6

ساق جدول ماده     7 شته و گروه برا ضای هیأت مدیره در هر ر ستان که       آئین نامه 61( اعالم تعداد اع سازمان ا سخ   طبق  شا

ضا را در تاریخ   شته های هفتگانه به هیات اج رأی)روز آغار ف 29/03/1397تعداد اع ی اعالم کرده  رأیند انتخابات( به تفکیک ر

 .که با کسب نظر از دستگاه نظارت کشور صورت می گیرد دستگاه نظارت استاناست با تائید 

هیات مدیره در هر رشته و گروه تعداد کل اعضای سازمان اعم از اصلی و مرتب  در آن رشته یا    یمالک محاسبه تعداد اعضا  

 ، که باید متناسب با این تعداد تعیین گردد.گروه می باشد

 .استو شرکت کنندگان در انتخابات ضروری  نامزدهااطالع  رأیب الزاماتی که( اعالم سایر 8

 استان در صورت لزوم. سازمانکلیه اعضای نشانی ( ارسال آگهی های منتشر شده به 9

ضویت در هیأت مدیره   نامزدهایگهی دعوت از آدرج  (10 ستان در روزنامه   سازمان ع شار  روزنامه  که هاا صوب  کثیر االنت م

 نصب  استان،  سازمان وبگاه رسمی  انتشار آن در   و همزمان جزء این روزنامه ها باشد  استان باید حتماً مجمع عمومی سازمان  

 ( 2شیوست شماره  -5) نمونه شماره  استان سازماناعضای در محل های مناسب، در معرض دید 

استان گذارده شود    سازمان عضویت در هیأت مدیره که باید در اختیار   نامزدهایگواهی مشخصات فردی   ارسال بموقع   (11

نمونه شماره  ). شود تحویل  نامزدهابه  تکمیل شده و استان  سازمان   توس  تا به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام 

 (2شیوست شماره  -6

 عضویت در هیات مدیره سازمان استان. نامزدهای( ثبت نام از 12

 سازمان استان.عضویت در هیأت مدیره  رأیبنامزدها  شرای  احراز( 13

ستعالم  (14 صالحیت    نامزدهایصالحیت   ا ضویت در هیأت مدیره از مراجع  ستری،  )اداره کل اطالعات،دار ع نیروی  دادگ

ستان و   ستان هاشورا انتظامی ا شور  ، هم عرضی انتظامی ا سال    (وک ظرف مدت یک هفته شس از شایان مهلت ثبت نام و ار

 .با همکاری اداره حراست اداره کل دستگاه نظارت استان رأیرونوشت آن ب

قانون   11مقرر در ماده  الزاماتدر چارچوب  ،  آنانرأیو احراز ش  نامزدهانسبت به صالحیت   با اکثریت آرا اتخاذ تصمیم   (15

 .(1394)اصالحی  آئین نامه 15و ماده 

ست   (16 شماره     نامزدهاتهیه فهر صیح  شته و     به با تخ شان دهنده ر صورت عدد چهاررقمی که رقم هزارگان ن هر نامزد به 

 استان. ارسال آن به دستگاه نظارتو سه رقم بعدی ردیف فهرست باشد 
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حداقل دو هفته  آگهی آن و به تعداد کافی  استان  دستگاه نظارت اعالم نظر شس از  نامزدهافهرست نهائی  تکثیر و توزیع  (17

شار  و در روزنامه محلی ، قبل از روز اخذ رای صوب مجمع عمومی روزنامه کثیر االنت ضی        م سایل مقت صورت لزوم به و یا در 

 برساند.اعضا اطالع  رأیب

ستان  دستگاه نظارت  شمارش آرا زیر نظر  (18 صلی و علی البدل و اعالم       ا ، تنظیم صورتجلسه شمارش آرا و تعیین اعضای ا

 استان. دستگاه نظارتنتایج به 

 استان.شس از شایان مدت قبول شکایات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت رسیدگی به شکایات ظرف یک هفته  (19

 استان. تنظیم صورتجلسه نهائی و ارسال آن به دستگاه نظارت (20

ضواب    کلیه مدارک و رعایت دستگاه نظارت استان    ، باتفاقنامزدهاموظف است در بررسی صالحیت    هیأت اجرائی  -3-3-2

اعم از مدرک ، استان  سازمان عضویت در هیأت مدیره  ی نامزدهاهر یک از  را دربارهمربوط به صدور شروانه  های و شیوه نامه  

ضویت     صیلی، ع سازمان تح ستان،  در  سوابق  های الزامی آزمون دوره ها و سایر  موفقیت در آزمون ورود به حرفه و ا ، رعایت 

یک ماهه اسااتعالم از مراجع  در مهلت را سااایر موارد الزم و فه عمومی، مدارک وظیصاادور و ارتقای شروانه رأیبحرفه ای 

سی  ، ذیرب  صل از  و با توجه بهبدقت برر ستناد ماده       نتایج حا شده به ا سی های انجام  از  اطمینان الزم راآئین نامه  66برر

تصامیم الزم را  نامزدها    و صاالحیت  رأیصاحت مدارک فوق و رعایت ترتیبات قانونی مربوط حاصال و درباره دارابودن شا   

 .اتخاذکنند

ضا       -3-3-3 شتر اع شارکت هر چه بی ست اقدامات الزم را برای م ستگاه نظارت   هیأت اجرایی موظف ا در انتخابات، با تایید د

 در سطح استان از قبیل موارد ذیل انجام دهد: استان، 

باشد.   استان  ازمانس نفر عضو  دویست  بیا از  اقامتگاهکه  از استان  هاییدر محل با امکانات الزم رأیشعبه اخذ   ایجادالف ( 

 .ها استفاده شود دانشگاهفضای از  شعب ترجیحاً این رأیب

 .انتخابات در زمینه ارسال شیامک( اطالع رسانی از طریق وسایل ارتباط جمعی، صدا و سیمای استان و  ب

عضااویت در هیأت مدیره را به صااورتی   ی نامزدهاهیات اجرائی موظف اساات مهلت رساایدگی به احراز شاارای    -3-3-4

 بموقع انجام شود.  مربوطهتجاوز نکند و استعالم از مراجع آئین نامه  66ریزی کند که از مدت مقرر در ماده برنامه

ست ظرف یک هیأت اجرایی   -3-3-5 صورت  ،ثبت نامیک هفته ای شس از اتمام مهلت  از شیاماه  موظف ا اعم از  ،در هر 

سخ ا  شد       اینکه شا شده با شده یا ن صل  صمیم   ،ستعالم ها وا ستان و   خود را اتخاذ ت ستگاه نظارت ا  نامزدنموده و نتیجه را به د

 .  کنداعالم 



 نظامنامه انتخابات                                                                        وساختمان مسکن معاونت

14 

 

نام و نام خانوادگی، با  :شامل  به صورت الفبایی و ، بصورت جدول  نامزدهاموظف است فهرست اسامی    هیأت اجرایی  -3-3-6

صیلی،    شته تح صیلی   دقیق عنوان  ذکر ر شده در مدرک تح شک  ،درج  سه(     دهنام دان س شگاه یا مو سال دریافت مدرک،   )دان  ،

های  در محل نیز رأی گیری در روز گیری، رأیآن قبل از روز  ضمن انتشار   کند وو به تفکیک رشته تنظیم   مقطع تحصیلی 

 دید رأی دهندگان قرار دهد.  مناسب در معرض

صورتی که هیأت اجرایی  -3-3-7 سایر            در  ستان و  شهرهای ا ضا، شراکندگی  ستان، تعداد اع سعت ا با توجه به امکانات، و

های متعددی    مل، محل بات تعیین    رأیب عوا ید برای هر یک از محل     کند برگزاری انتخا با فرعی  های مذکور هیأت اجرایی    ، 

ضو     سه ع ستان  سازمان »مرکب از  شد     کلیه که واجد « ا شدن در هیأت اجرایی انتخابات با س  هیأت   ،شرای  انتخاب  تو

سب نظر از و با اجرایی  ستان انتخاب می   ک ستگاه نظارت ا سئولیت حسن انجام انتخابات با هیأت    صورت هر در ، ولی کندد م

 . استاجرایی 
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 چهارم فصل

 هيأت مدیره ینتخاب شوندگان اعضاشرایط ا

 

 آئین نامه  59 و 58مواد و قانون 11وفق ماده استان  سازمانشرای  انتخاب شوندگان اعضاء هیأت های مدیره  -4-1

 :استبه شرح زیر ( 1394اصالحی  )

 تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران. -1

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

شئون مهندسی.           -3 شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخالق و  شهرت اجتماعی و  شتن حسن  آئین  59طبق ماده  دا

 ( به شرح زیر:1394نامه) اصالحی 

سال از زمان    7، یا گذشت  نامزدییا باالتر در زمان تسلیم درخواست    3نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه   –الف 

 قطعی مذکور. رأیصدور 

 مدنی و حقوقی مرتب  با فعالیت های حرفه ای بیا از یک بار. نداشتن محکومیت قضائی در امور -ب

در فعالیت های حرفه ای خود یا بیا از دوبار خلع ید در شیمانکاری  نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب        -پ

 عمرانی خود.

مکرر آئین نامه و نظام نامه آن به نحوی که   2عدم تخطی از اصول و شئون اخالق و رفتار حرفه ای مذکور در ماده    -ت

 یا باالتر شده باشد. 3منجر به محکومیت انتظامی قطعی درجه 

 ری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی.نداشتن شیشینه کیف -4

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

اقلیتهای دینی به رساامیت شااناخته شااده در قانون اساااساای جمهوری اسااالمی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود    

 باشند.می

 صالحیت علمی و حرفه ای بشرح زیر:حداقل  -6

ه های اصالی   دارا بودن مدرک تحصایلی کارشاناسای مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشات     -الف

آن را در هیات مدیره دارد. عناوین رشته ها از جهت اصلی بودن مدرک   رأیخواست عضویت بمهندسی ساختمان که در

صره         ضوع تب سیون مو س  کمی صیلی که تو سیده          7ماده  2تح سازی ر شهر صویب وزیر راه و  شده و به ت قانون تعیین 

 که متعاقباً توس  وزارت راه و شهرسازی ابالغ خواهد شد.می باشد ی جدولاست، طبق 
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االتر از کارشناسی در تمام رشته های اصلی یا مدرک ناشیوسته باالتر از کارشناسی در رشته های           مدارک شیوسته ب  -ب

صیل تا         سی در ایران در زمان فراغت از تح شنا صلی که فاقد دوره کار صویب قانون    10ا سال   سال شس از ت ، یعنی تا 

سال      ) 1384 صوب  ضیح اینکه قانون م ست.  1374تو صلی         رأی( بوده یا داا شته های ا سی در یکی از ر شنا مدرک کار

 به شرح زیر است:مدارک دیگر باشد، شذیرفته خواهدشد. این 

سی و اخذ گواهینامه مورد قبول            -پ سازی مربوط به حرفه مهند شهر صوب وزارت راه و  شی م سه دوره آموز گذراندن 

 وزارت راه و شهرسازی.  

 این سه دوره با ترتیباتی که جداگانه توس  وزارت راه و شهرسازی اعالم می شود، عبارت است از: 

 .  ساختمان یمهندس در یا حرفه اخالق دوره -

 .  ساختمان یمهندس به مربوط نیقوان و حقوق یمبان با یآشنائ دوره -

 .یو امور مال یسازمان تیریمد یمبان با یآشنائ دوره -

شتمين دوره   در سه گانه پس از انتخاب         ه شی  ستان ها، این دوره های آموز سازمان های ا انتخابات هيات مدیره 

 آنان برگزارخواهدشد. رأیاعضای هيات مدیره ب

شته ای که      دارا -ت سی شایه یک معتبر در ر شتغال به کار مهند ضویت در    مربوطنامزد بودن شروانه ا ستار ع هیات  ، خوا

 در آن رشته است. مدیره

 داشتن دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور شروانه اشتغال به کار در صالحیت شایه یک. -ث

ستان، اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه ای در تمام یا بخشی از       نامزدهائی  رأیب -ج  5که به دلیل ریاست سازمان ا

سال سابقه فعالیت حرفه ای یا آموزشی یا تحقیقی در سال های متصل به       5، داشتن مجموعا  سال مذکور ناممکن بوده 

 بدون احتساب دوره ریاست سازمان استان الزامی است.نامزدی زمان 

 .نامزدیداشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در سازمان همان استان، قبل از تقاضای  -چ

منافع و تسااهیل رقابت سااالم و اجتناب از اختالل در انجام وظائف، تصاادی همزمان کارکنان  به منظور رفع تعارض  -ح

 دستگاه های نظارتی یا اجرائی مرتب  با موضوع قانون مجاز نمی باشد.

ستگاه ها     سامی د شرکت ها و نهادها ا شامل این ماده که کارکنان ،  سازمان      ی  ضویت هیات مدیره  آن نمی توانند به ع

 زیر است: بشرح اب شوند،استان انتخ
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سازی   راه و وزارت ستاد  -1 سازی   راه کل ادارات ،شهر شهر ستان  و  ریاااااااا مج سازمان  ومسکن،  زمین ملی سازمان  ها، ا

 خاک، مکانیک و فنی آزمایشگاه  شرکت  شهرسازی،   و مسکن  راه، تحقیقات مرکز عمومی، و دولتی تاسیسات   و ها ساختمان 

 .شهری بازآفرینی شرکت جدید، شهرهای عمران شرکت

 .کشور های دهیاری و ها شهرداری سازمان دهیاری، بخشداری، فرمانداری، استانداری، ،کشور وزارت ستاد -2

سی  -3 ضالب  و آب مهند شور،  فا   ای،منطقه آب هایشرکت  برق، نیروی توزیع هایشرکت  ای، منطقه برق هایشرکت  ک

 .روستایی فاضالب و آب هایشرکت شهری، فاضالب و آب هایشرکت

 .استانی و ازکشوری اعم گاز ملی شرکت -4

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، ادارات ستادی و استانی. -5

 ادارات ستادی و استانی. سازمان برنامه و بودجه کشور، -6

 .ها استان مدارق تجهیز و توسعه نوسازی، سازمانهای و کشور مدارق تجهیز و توسعه نوسازی، سازمان -7

 .کشور یاماکن ورزش یشرکت توسعه و نگهدار -8

شکیالت  -9 سته  شرکتهای  و ها سازمان  کلیه ،شهرداری  مناطق و مرکزی ت صد  چنانچه شهرداری  به واب   بیا از شنجاه در

 .باشد شهرداری به متعلق آنسهام 

 .و شرکت های تابعه آن ها استانآن در کل ادارات وبنیاد مسکن انقالب اسالمی  مرکزی تشکیالت -10

 .وکارکنان اصلی اعضای شامل شوراهای شهر و روستا -11

شکیالت -12 صنعتی  آزاد مناطق عالیرأیشو  دبیرخانه مرکزی ت صادی و  ویژه و تجاری،   تجاری، آزاد مناطق سازمانهای  اقت

 .اقتصادی ویژه مناطق مسئول سازمانهای و صنعتی

 .استانی صنعتی شهرک های شرکت و ایران صنعتی شهرکهای و کوچک صنایع سازمان مرکزی تشکیالت -13

هیات رئیسه و کارکنان    ،روسا  ،ها استان  های سازمان  و سازمان ، بازرسان، مشاوران و کارکنان   انتظامی رأیشو  اعضای  -14

 .ی استان هاسازمان ها دفاتر نمایندگی

زمان تساالیم تقاضااا به هیأت   مدیره باید در تهیأ برای عضااویت در نامزدیدر صااورت  ،فوقبند اشااخاص مذکور در  -4-2

 ی تسلیم نمایند.رأیأت اجبه هی آن توس  مقام ذیرب  دستگاه مربوط را نامه شذیرش استعفاداده واز دستگاه مربوط ی، رأیاج

ماموریت به سایر دستگاه ها و مرخصی اعم از با حقوق و مزایا یا بدون حقوق در حکم استعفا نبوده و نمی تواند امکان       -4-3

 فراهم نماید. شخح رأیعضویت در هیات مدیره استان را ب نامزدی
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موارد مذکور در  واقع  خالفاطالعات اظهار ارائه مدارک غیر واقعی یا در خصوص   مستند  در صورتی که اطالعات  -4-4

سد نظامنامه این  ستان اعالم و     ، باید به هیات اجرائی بر ستگاه نظارت ا صله مراتب را به د ستگاه نظارت   بالفا ستان د   ،ا

ستان   را تخلف مراتب  شورای انتظامی ا ستان   .نمایداعالم به  ست  شورای انتظامی ا ستناد ماده   موظف ا ،  آیین نامه 89با

صادر و ابالغ کند. چنانچه موضوع متناسب با تخلف اعالمی خود را خارج از نوبت و حداکثر ظرف یکماه رسیدگی و رای 

شو  صورتی که        رأیدر  شورا نیز به همان نحو عمل خواهد کرد. در  شود، این  ستان مطرح  شورای  انتظامی هم عرض ا

قرار  د تخلف نموده و مورد شیگیر ،ظایف خود عمل نکندبه و هم عرض استان، در این خصوص   رأییا شو  انتظامی استان 

 خواهد گرفت.

ضای تجدید نظر از    صورت تقا شو   رأیشو  رأیدر  ستان یا  شو   رأیا ستان،  ست،     رأیهم عرض ا انتظامی کشور موظف ا

صادر و ابالغ کند.  رأیخارج از نوبت و حداکثر ظرف یک ماه  شکایات  قطعی را  ستان      ،در این  ستگاه نظارت ا رئیس د

ستان      وقت مدیرکل در مرجع بدوی،  رأینبودن  متناسب مطرح بوده و در صورت   اعالم کنندهبعنوان  راه و شهرسازی ا

 موظف است در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر کند.

 .کنددریافت  نامزدهاسوءشیشینه کیفری را از کلیه  عدم هیأت اجرائی موظف است گواهی -4-5

تایید  از آزمایشااگاه مورد  و صاارفاً نامزدهاهیات اجرائی موظف اساات گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر را از کلیه  -4-6

 .کنداستان اخذ  دستگاه نظارت

ضویت  -4-7 ستان   نامزد  ع سازمان ا سی     در  شتغال به کار مهند و ثبت نام نامزدی مان اعالم در زوی باید و شروانه ا

 .باشدمعتبر 

ستندات غیرقابل انکار از عدم رهر زمان درطول برگزاری انتخاباتچنانچه د -4-8 به اعتبار  نامزد  صالحیت  ، مدارک یا م

  استان  نظر دستگاه نظارت  ، هیات اجرائی مجاز است با هیات مدیره به هیات اجرائی برسد  احراز شرای  عضویت در   عدم

 حذف کند. نامزدهااز فهرست ساعت قبل از روز برگزاری انتخابات  48تا ، نام وی را نامزداطالع به  ضمن

به هیات   ، کتباًنامزدیانصاااراف خود را از گیری،  رأی از شاااروع شیا سااااعت 48 تا می تواندنامزدها هریک از  -4-9

 اعالم   رأیو به کلیه شااعب اخذ  حذف هانامزدهیات اجرائی نام وی را از فهرساات کند. در این صااورت، اجرائی تساالیم 

 خواهدکرد.

  ،رشته های مرتبط يلی درــــــدارای مدرک تحص نامزدهای از هيأت اجرائی استان مجاز به ثبت نام -4-10

را ظرف مدت یک هفته از شایان مهلت   نامزدهاو باید تصویر مصدق مدارک تحصیلی و شروانه اشتغال به کار      نمی باشد 
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ستان   ثبت نام به  شتن   بدیهی است صرف    ارسال نماید. دستگاه نظارت کشور    رأیو رونوشت آن را ب دستگاه نظارت ا دا

 .نخواهد بود و شرکت فرد در انتخابات مالک تصمیم گیریكد اصلی  شروانه با
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 پنجمفصل 

 تبليغات

 
ای، اسااالمی و انسااانی در کلیه   اخالق حرفهرا به رعایت هیأت مدیره  عضااویت در نامزدهایباید  ،هیأت اجرایی -5-1

 .تشویق و ترغیب کند زمان و ترتیبات انتخابات،

می توانند برنامه ها و  نامزدها به عمل خواهد آمد و  اساااتان ساااازمانهروبگاه رسااامی از طریق  نامزدها معرفی -5-2

 .کنندنظریات خود را از طریق این سایت بطور یکسان منتشر 

) شیوست شماره .............(   24/06/1394مورخ  21222انتخابات، طبق شیوه نامه ابالغی سازمان به شماره   تبلیغات  -5-3

 . این شیوه نامه در این باره الزم االجراست.می باشد

را از محل   نامزدها، هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی خذ رأیموظفند قبل از شروع ا گیری اعضای شعب ثبت نام رأی -5-4

ساعات ر   گیری نیز محل اخذ رأی عاری از هرگونه آثار  أیشعبه ثبت نام امحاء نمایند و ترتیبی اتخاذ گردد که در طول 

 تبلیغات باشد.

ضویت در  نامزدهای -5-5 ستان ها      هیأت مدیره ع سازمان های ا ضای  ستند و اع به هر  دیگرنامزدهای بر علیه  مجاز نی

 .شبکه های اجتماعیبویژه در فضای مجازی و ، نمایندهتک حرمت آنان را یا غ یتبلعنوان،  تحت هر نحو و

 .نیستند نامزدهامجاز به تبلیغ له یا علیه  و عوامل اجرائی انتخابات اعضای هیات های اجرائی و نظارت -5-6
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 ششمفصل 

 روز برگزاری انتخاباتاقدامات 

 

از به کار  اااااا قبل از آغساعت  2حداقل  باید انتظامی، ی ورأیاجعوامل  و استاندستگاه نظارت  ،اعضای هیأت اجرایی -6-1

 های اخذ رأی حضور یابند.رأی گیری در حوزه

شائبه ایجاد موقعیت خاص برای     سازمان نباید در محل  اخذ رأی شعب  -6-2 ستان و دفاتر نمایندگی آن و نهادهائی که  ا

را    دیگری محل مناسب  نتواند ،دستگاه نظارت استان  ی با تائید رأیاج هیأت، مگر آنکه باشد  مستقر  ،فراهم کند نامزدهابرخی 

 گیرد.روز انتخابات در نظر ب رأیب

 مجاز نیست. تحت هیچ عنوان ،رأیاخذ  صندوق سیار ایجاد -6-3

 است:شود به شرح زیر  تهیهاستان دستگاه نظارت  با کنترلتوس  هیأت اجرایی  باید نیاز که تجهیزات و وسایل مورد -6-4

 .یأرصندوق  -الف 

، شاابکه بندی ساایسااتم، تهیه اینترنت مورد نیاز و سااایر    یرأیاج هیأتبه تشااخیح  کافی اشگر به تعدادرایانه و چ -ب

 .تجهیزات مربوط

 .یی مسیر محل اخذ رأهاای محل و راهنماتابلوه  -پ

 .نامزدی بصورت الفبایی براساق رشته به همراه کدنامزدها تابلو اسامی  -ت

سایی     -ث شنا ضای  کارت  ستگاه نظارت اع ستان  د باید در تمام مدت اخذ این کارت ها  . عوامل حوزهو  هیأت اجراییو  ا

 ن نصب باشد.رأی بر سینه آنا

 .رأیبرگ  اوراق راهنمای چگونگی شرکردن -ج

 حوزه و رأی دهندگان. عوامل اجرائیموردنیاز برای  نوشت افزاراستامپ و  -چ

 .کافیبرگهای رأی به تعداد  -ح

 

سامی      -6-5 ست ا ضویت در هیأت مدیره   نامزدهایفهر ساق  ع ست   که برا شده ا  رأیب، به تعداد کافی این نظامنامه تهیه 

 در محل های مناسب قابل دید.نصب 

هیات اجرائی استان که   تعیین شده توس    های حوزه های رأی گیری رأق ساعت  بگشودن در آغاز به کار انتخابات با  -6-6

 حضور همان روز ادامه خواهد داشت. در صورت   ساعت در  8به مدت انجام می شود و   به تائید دستگاه نظارت استان رسیده،   
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ضای   ستان  سازمان اع شند    رأیدر هر حوزه که موفق به  گیری رأیشیا از شایان زمان  ا شده با هیأت اجرائی مجاز   ،دادن ن

همان   24، حداکثر تا ساعت  گیری آن حوزه به مدت مناسب  رأیاست با تأیید دستگاه نظارت استان نسبت به تمدید زمان     

 اقدام نماید. روز،

ده،  ، ارائه داحوزهخود را به مسؤوالن یا كارت ملی كارت معتبر عضویت ) دارای تاریخ اعتبار(رأی دهندگان ابتدا  -6-7

 می شود. هدایت رأیاخذ برگ  رأیب، این که قبالً رأی نداده است نان ازو اطمی دهندهشس از احراز هویت رأی 

به تشخیح خود به   یا کارت ملی همان استان سازمان   معتبر استان می تواند با ارائه کارت عضویت   سازمان  عضو هر  -6-8

رأی  در آن رشته،  به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره  و حداکثر « رشته های اصلی   » در هر یک از  نامزدهاتمام یا بعضی از  

 دهد.

ضویت معتبر یا کارت ملی و  -6-9 ست و هی    کنترل منوط به اعطای رای فق  با کارت ع ضویت معتبر مجاز ا  ی ورأیت اجأع

 مجاز به پذیرش مدرک شناسائی دیگر برای اخذ رای نمی باشند. استان نظارت دستگاه

ست و           أاعطای ر -6-10 شود. انتخابات فاقد رای وکالتی ا ضو انجام  شخح ع س   ست و فق  باید تو صالتی ا شعب اخذ  ی ا

 نمی باشند. هیچ عنوانیی تحت أمجاز به شذیرش وکالت برای اخذ ربه هیچ وجه  رأی

ضو   -6-11 ست یک بار در ر    سازمان هرع ستان فق  مجاز ا شرکت کند و اگر به هرطریق بیا از  أا یکبار اقدام به ی گیری 

  مجلسصااورتبالفاصااله موضااوع را ی موظف اساات رأیأت اجی دهد، هیأدیگری ر بجای شااخح بخواهد یادادن نماید  رأی

 .  ارسال کند استاندستگاه نظارت  انتظامی استان، به رأیاعالم به شو رأیبآن را  نموده،

ممنوع است  نامزدهابرای تبلیغ له یا علیه استان  سازمانسازمان و هرگونه استفاده از امکانات، کارکنان و محل های  -6-12

، تحویل دسااتگاه  نموده مجلسمحل صااورت درمراتب را بالفاصااله و هیات اجرائی درصااورت اطالع از موضااوع موظف اساات 

تخلف عضو را  طریق هیات اجرائی یا اطالع مستقیم،   از از تخلف اطالع صورت  در دستگاه نظارت استان  . دهد استان  نظارت

 ارسال خواهدکرد.رسیدگی به مرجع ذیرب   رأیب

ستم های         -6-13 سی ستااااقرار  سبت به ا انه ای و آموزش هیأت های رأیهیأت اجرائی باید قبل از روز برگزاری انتخابات ن

صحت   ین، همچنرأیو متصدی سیستم اقدام نموده و از برقراری ارتباط اینترنتی بین حوزه های اخذ      شعب ی فرعی رأیاج

دستگاه نظارت ضمن بررسی و تائید مراتب، آموزش ناظران شعب فرعی را نیز عهده   سیستم انتخابات اطمینان حاصل نماید.

 داراست.
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ید  رأیهیات اج  -6-14 با بات،       ی  ندهای    عالوه بر ترتیبات مندرج در آگهی انتخا نامه    را در روز 12-6و  11-6، 8-6مفاد ب

ساند.        محلی یا روزنامه کثیر  ضا بر سایل مقتضی به اطالع اع صورت لزوم به و شار آگهی یا در  شماره   االنت شیوست   -8)نمونه 

 (2شماره 



 نظامنامه انتخابات                                                                        وساختمان مسکن معاونت

24 

 

 فصل هفتم

 ی گيریأر

 
ستان هردر  ی گیریأر-7-1 ساق امکانات و ش   ا تشخیح هیات اجرائی و با مسئولیت کامل این هیات و   به    موجودرأیبر ا

 از سه روش زیر انجام خواهد شد:تائید دستگاه نظارت استان به یکی 

 همسان با تعرفه و شمارش دستی. رأیگیری با ورقه شامل برگ  رأی گيری دستی: رأی -الف

 با شمارش مکانیکی.نامزد حاوی شماره  رأیگیری با ورقه شامل برگ  رأی گيری نيمه مکانيزه: رأی -ب

ستان با      طریقاز انه رأیشبکه  گیری  رأی گيری مکانيزه كامل: رأی -پ سطح ا شمارش    دادن رأینرم افزار همسان در  و 

 .انه ایرأی

ا   متن ،موردنیازکانات ا از نظر فضا و امرا  شرای  الزم است موظف هیأت اجرایی -7-2 ا   تعگیری و  رأیروش اسب با ا داد ا

 .کندرأی دهندگان در انتخابات فراهم 

ست هیأت اجرایی با هماهنگی     -7-3 ستگاه  ضروری ا ستان د ضای   ا سازمان و  نظارت ا واجد  ستان بانک اطالعات تمامی اع

ضویت معتبر  شرای   صات   با را به تفکیک  نامزدهاو  دارای ع شخ ستم      م سی ستفاده در  شعب مربوط  رأیاخذ زیر برای ا  در 

 .رشته ،شماره ملی ،شماره شناسنامه ،شماره شروانه اشتغال ،شماره عضویت ،نام و نام خانوادگیکند:  فراهم

و  دهنده رأیهویت  احراز شس ازکارت ملی یا اساااتان  ساااازمانمعتبر  با دریافت کارت عضاااویت بایدهیأت اجرایی  -7-4

ضویت  ستان   نامزد معتبر  ع سازمان ا صات وی را ب      رأیاجازه اعطای  ،در  شخ صادر کرده، نام و م دادن مجدد در   رأی رأیرا 

 مسدود کند.   انه ای استانرأیشبکه سیستم در  رأیسایر شعب اخذ 

و تهیه اسااکن از مدارک و  آن شس از برگزاری راانتخابات کلیه مسااتندات اسااتان نظارت  دسااتگاههیات اجرائی و  -7-5

سه ای    نامهآئین 70مطابق ماده  ،مستندات  صورتجل ستان تحویل   سازمان  به دبیرخانهطی  شده       خواهند داد.ا سکن  سخه ا ن

 نسخه ای از این صورتجلسه باید دراداره کل نگهداری شود.و  طبقه بندی رأیدا و اصل اسناد این مدارک

به تعداد کافی تکثیر   متناسااب با روش تعیین شااده، انتخابات را در رأیاعطای  یراهنماهیأت اجرایی موظف اساات  -7-6

ستان و تحویل نسخه کتبی آن      به نحو مقتضی  قبل از برگزاری انتخابات نموده و  اطالع به از جمله سایت اینترنتی سازمان ا

 برساند.رأی دهندگان 
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 هشتمفصل 

 شمارش آراء
 

  حضااور ندارد،دادن در محوطه اخذ رأی رای برای شااخصاای اخذ رأی با حصااول اطمینان از اینکه  زمان اتمامشس از  -8-1

ستگاه نظارت      ضور نماینده د شعبه اخذ رأی در ح ستان  درب ورودی  صندوق    ا ست  شود    ،و حرا سته می  نتایج  سپس   .ب

 .تعیین می شود توس  هیات اجرائی و نظارت دستگاه نظارت استان، اخذ شده رأیانتخابات بر اساق شمارش آ

 شود:تان است که به شرح زیر تعیین میاس سازمانتعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای  -8-2

 ( نفر  7تعداد اعضای اصلی هيأت مدیره )  -نفر 2000تا  50از 

 ( نفر9تعداد اعضای اصلی هيأت مدیره ) -نفر 5000تا  2001از 

 ( نفر  11تعداد اعضای اصلی هيأت مدیره ) -نفر 10000تا  5001از 

 ( نفر  13مدیره )تعداد اعضای اصلی هيأت  -نفر 20000تا  10001از 

 ( نفر  15تعداد اعضای اصلی هيأت مدیره ) -نفر  150000تا  20001از 

 ( نفر  25تعداد اعضای اصلی هيأت مدیره ) -نفر به باال  150001از 

صلی   -8-3 شته های ا شت و در مواقعی که جایگزینی      ساختمان  هیأت مدیره در هر یک از ر ضو علی البدل خواهد دا یک ع

البدل با اولویت در همان رشته و  های مربوط به تعداد کافی عضو علی به عنوان عضو اصلی در رشته یا رشته    البدل عضو علی 

انتخاب خواهد شااد و در   ،البدلقبل از تعیین علیسااپس در گروه نباشااد با توجه به حائزین اکثریت آراء در همان رشااته  

یا گروه به ترتیب از اعضای علی البدل موجود که حائز اکثریت  بدون توجه به رشته   ، انتخابواجد شرای   فرد صورت نبودن 

 .  صورت می گیرد، و واجدشرای  نیز باشدنامزدآراء بوده و هنوز 

ستان  سازمان تا زمانی که تعداد اعضای   -8-4 صاب مقرر برای تعیی   ا ستانها به ن نفر نرسیده   25ن هیأت مدیره هیچ یک از ا

نفر خواهد بود. در استانهایی    25، استان ها دارد ، تعداد اعضای هیأت مدیره استانی که باالترین اعضاء را در سازمانهای     باشد 

و  به تأیید هیأت اجرایی ، براساااق انتخابات به عمل آمده و آرای مأخوذه کهرا داشااته باشااندبندکور در این که شاارای  مذ

 د.شرنامه اعضای هیأت مدیره صادر خواهد ، اعتبارسیده است دستگاه نظارت استان

صورتی که در  د - 8-5 ضای آن تا دو هزار   سازمان  ر  ستانی که تعداد اع شد  ا شکیل هیأت     نامزد ،نفر با شرای  برای ت واجد 

 نفر خواهد بود.       5، تعداد اعضای هیأت مدیره ر هر رشته اصلی وجود نداشته باشدنفره به ازای یک نفر د 7مدیره 
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ست زیر  -8-6 ستگاه نظارت   نظر هیأت اجرایی انتخابات موظف ا ستان د شمارد  رأیآ ا شته ». در هریک از ماخوذه را ب های  ر

، اعضای اصلی و علی البدل در آن رشته تعیین می شود و رأی بیشتر باشد به ترتیب اولویت از بین کسانی که دارای« اصلی 

 امضاء و اعالم می شود. استاننتایج رأی گیری صورتجلسه شده و توس  اعضای هیأت اجرایی و دستگاه نظارت 

جدول زیر طبق استان به تفکیک رشته های اصلی     سازمان تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای      -8-7

 :است

 

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

 

 

صلی یا مجموع اعضای هر گروه باید حداقل مشتمل بر    در تمامی موارد اعضای هر یک از رشته   -8-8 نفر باشد تا   (7)های ا

 حسب مورد، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی در هیأت مدیره داشته باشد.

شته چ -8-9 شرای  وجو  نامزد اینانچه در گروهی به تعداد کافی از ر شد   واجد  شته با شته    ،د ندا سایر ر های آن گروه به  از 

واجد شاارای  و  نامزدای یک گروه ه تعداد موردنیاز از حائزین باالترین آراء انتخاب خواهند شااد و اگر در هیچ یک از رشااته

شد،       حد شته با صاب الزم وجود ندا شته    براین ضای هیأت مدیره از ر های دیگر بدون توجه به  هوها و گرتأمین باقیمانده اع

 زین اکثریت آراء انتخاب خواهند شد.ئاحرشته و به ترتیب 

 

 

 

 

 تعداد اعضای 

 

 «استان سازمان»

1 2 3 4 5 6 

 تا50

 نفر 2000

 تا 2001

 نفر5000 

 تا 5001

 نفر 10000

 تا 10001

 نفر 20000

 تا 20001

 نفر 150000

150001 

 به باال

 تعداد اعضای هيأت مدیره

  هـارشتـه 

 عضو 25 عضو 15 عضو 13 عضو 11 عضو 9 عضو 7

 اعضای گروه حداقل عضو اعضای گروه حداقل عضو اعضای گروه حداقل عضو اعضای گروه حداقل عضو اعضای گروه حداقل عضو اعضای گروه حداقل عضو

 گروه عمران 1

 1 عمران

3 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

 1 1 1 1 1 1 نقشه برداری 13

 1 1 1 1 1 1 ترافیک

 گروه تأسیسات 2
 1 برق

2 
1 

2 
1 

2 
1 

3 
1 

3 
1 

5 
 1 1 1 1 1 1 مکانیک

 سازیگروه معماری و شهر 3
 1 معماری

2 
1 

2 
1 

3 
1 

3 
1 

4 
1 

7 
 1 1 1 1 1 1 شهر سازی
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 نهمفصل 

 شکایات مربوط به انتخابات

 

 
روز بعد از روز اخذ رأی خواهد بود و بعد از مدت زمان مذکور شااکایتی   5مدت قبول شااکایات مربوط به انتخابات تا  -9-1

 است. استان  این شکایات هیأت اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده دستگاه نظارتشذیرفته نخواهد شد. مرجع رسیدگی به 

شکایات  -9-2 ستگاه نظارت باید هیأت اجرایی  ،شس از شذیرش  ستان  به اتفاق نماینده د ضای    ا به مدت یک هفته شس از انق

 اعالم کنند.شاکی  نظرخود را بهبررسی  شکایات، آن ها رامدت شذیرش 

 به شکایات بدون نام و مشخصات و نشانی شاکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.   -9-3
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 دهمفصل 

 يد یا ابطال انتخاباتأیت

اعالم   کشورآن را به دستگاه نظارت  نتیجه شس از تنظیم صورتجلسه مشترک با هیات اجرائی، دستگاه نظارت استان   -10-1

سامی منتخبان می کند تائید یا ابطال انتخابات   .داشت  خواهد اعتبارکشور   دستگاه نظارت  از تأییدشس  ، صرفاً . اعالم نهائی ا

 است.« دستگاه نظارت»منحصراً از اختیارات 

مستندات و مدارک مربوط  ، باید بالفاصله موضوع را با دالئل،دبر ابطال انتخابات باش یرأیهیات اجدرصورتی که نظر  -10-2

و طبق نظر  و دسااتگاه نظارت اسااتان مراتب را به دسااتگاه نظارت کشااور منعکس می کند اعالم اسااتان به دسااتگاه نظارت

 .می شوداقدام  کشوردستگاه نظارت 

سه     -10-3 صورتجل صورت تائید انتخابات، نتایج قطعی اعالم و کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط طی  ضای  در  ای که به ام

ستان  هیأت اجرایی و دستگاه نظارت  ستان  سازمان »به دبیرخانه  ،دوره هشتم  ، شس از تشکیل هیات مدیره اشد رسیده ب  ا «  ا

شاود و در صاورت ابطال انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات حداکثر ظرف مدت یکماه نسابت به شاروع تشاریفات       تحویل می

 انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود. 

ن را همراه با ااز آخرین صورتجلسه حاوی نتایج انتخابات و منتخب   یک نسخه اصل   باید رئیس دستگاه نظارت استان   -10-4

ستگاه نظارت      گزارش چگونگی برگزاری انتخابات در ستان که توس  هیأت اجرایی و د ستان  آن ا شده     ،تهیها ضاء  تأیید و ام

 کند.ارسال  دستگاه نظارت کشورباشد، به منظور صدور اعتبارنامه های انتخاب شدگان و سایر اقدامات الزم به 

های اعضااای هیأت مدیره به وساایله  نامهاعتبار اقدامات مربوط به تهیه و صاادورشس از خاتمه انتخابات و تائید آن،  -10-5

 شود.  میانجام دفتر توسعه مهندسی ساختمان از طریق  ،وزارت راه و شهرسازی
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 یازدهمفصل 

 هزینه های برگزاری انتخابات

ی استان در اولین جلسه خود شس از تشکیل و رسمیت با نظر دستگاه نظارت استان، برآوردی از هزینه        رأیهیأت اج -11-1

صرفی،    های  شامل هزینه های اداری و لوازم م سخت افزار مورد نیاز، انتخابات  ست و  آگهی های روزنامه تهیه نرم افزار و  ، ش

ی و رأیتمزد عوامل اجاعضای دستگاه نظارت و دس    ،یرأیاجت حق الجلسه و حق الزحمه اعضای هیأ   ی،رأی، شذیایاب و ذهاب

ستان اعالم   سازمان هزینه ها را عمل آورده و به  سایر  ستان مکلف است    .می کندا را  هزینه های برگزاری انتخابات سازمان ا

 .تامین و شرداخت کند

، سازمان استان تامین شود   صورتی که بخشی از اقالم فوق نظیر سخت افزار یا نرم افزار توس  اداره کل استان یا       در -11-2

سبه نخواهد  در   شد. این اقالم باید تا شایان فرآیند انتخابات در اختیار هیات اجرائی یا دستگاه نظارت   هزینه های مذکور محا

 باشد. استان

انجام  رأیبدر صورت لزوم می تواند  استان دریافت و   سازمان انتخابات را بصورت تنخواه از   هزینه هایهیات اجرائی  -11-3

 .کنداستفاده ، استان سازمانکارشناسان مالی ازامور مالی 

 ی صورت گیرد.رأیی و در غیاب وی نایب رئیس هیات اجرأیبا امضای رئیس هیات اج مبالغ شرداختی از این محل صرفاً

همزمان تسااویه اسااتان و  سااازمانهیات اجرائی شس از شایان انتخابات نساابت به تحویل مدارک و اسااناد هزینه به  -11-4

 اقدام خواهدکرد. استان دستگاه نظارت با تأییدحساب 

ستان      -11-5 ستگاه نظارت ا ستقرار هیات اجرائی و د سب در     محل ا ضای منا صورت وجود ف س  اداره   ،اداره کل در  کل تو

منظور و  3-11و اجاره بهای آن جزء هزینه هااااااااای بند  اجاره و مستقل  تأمین خواهد شد. در صورت لزوم محل مناسب   

 خواهدشد. شرداخت

ضای هیات اج  -11-6 ساق   رأیحق الزحمه اع ستگاه نظارت و کارکنان مربوط بر ا س    نظامنامه ی و د ای خواهد بود که تو

 .می شودسازمان تهیه 
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 دهمدوازفصل 

 تخلفات انتخاباتی

موارد زیر تخلف انتخاباتی محسوب می شود که عالوه بر این نظامنامه، طی اطالعیه جداگانه ای توس  دستگاه نظارت کشور 

یک از  به عنوان اطالعیه و ابالغیه وزارت راه و شهرسازی، منتشر خواهدشد و رعایت نکردن این موارد توس  هر عضو هر

عقیب متخلف ت همچنین موجبآئین نامه بوده،  23ماده  " ج" سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، مشمول بند 

 دوره تعلیق اعمال خواهداتمام شس از  انتظامی استان، رأیمحکومیت وی توس  شو ضمناً خواهدبود. از طریق مراجع ذیرب ،

 شد:

 تبلیغات شخصی له یا علیه یک فرد یا افراد یا گروه خاص. رأیان استان به هر نحو، بسوء استفاده از امکانات سازم -الف

به هر صورت اعم از سخنرانی، نوشته  نامزدهاانتشار مطالب کذب درباره  یایا توهین و اهانت  نامزدهاتبلیغ علیه هریک از  -ب

 یا در فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی.

 واقعی، نادرست یا دستکاری شده. عضویت در هیات مدیره با مدارک غیرنامزد ثبت نام به عنوان  -پ

 یا به جای شخح دیگر صورت بگیرد. بیا از یک بار به هر طریق اعم از اینکه راساً رأیاعطای  -ت

 صورت. به هر نحو و به هر رأی، خرید و فروش رأیهرگونه تبانی در اعطای  -ث

ای ابرگزارکنندگان انتخابات اعم از اعضنسبت به انتشار هرگونه مطلب توهین آمیز و اهانت بار یا انتشار مطالب کذب  -ج

 هیات های اجرائی یا دستگاه نظارت به هر صورت اعم از سخنرانی، نوشته یا در فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی.

هیات مدیره سازمان استان در حسن برگزاری انتخابات یا ایجاد مانع در ه دار و نعدم همکاری رئیس، هیات رئیسه، خزا -چ

 آن.یا عدم تامین هزینه های  روند اجرا
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 رای گيری مراحلنمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

گرفتن کارت شناسایی معتبر از 

 مراجعه کننده

 ی دهندهاحراز هویت رأ

تطبیق مشخصات کارت با بانک 

 اطالعاتی

 انجام فرأیند رأی دهی توس 

 ی دهندهرأ 

سایی شس از استرداد کارت شنا

اطمینان از انداختن رأی در صندوق 

 یاخذ رأ
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 (1پیوست شماره )

 جدول زمان بندي انتخابات



 نظامنامه انتخابات                                                                        وساختمان مسکن معاونت

33 

 

 « 1397-ها نظام مهندسي ساختمان استان هاي سازمانهاي دوره انتخابات اعضاي هیأت مديره  مینشتهجدول زمان بندي 
 

مراحل 

 فعالیت
 مجري فعالیت نوع فعالیت

ماده مربوط به فعالیت درآئین 

 نامه اجرايي قانون
 فعالیت  مدت زمان فعالیت زمان شروع فعالیت

 .... كل راه و شهرسازي استاناداره  اداره كل راه و شهرسازي استان در حوزه معاونت مسکن و ساختمان و اقدامات اوليه آمادگي 1
الي روز  21/03/1397شنبه دووز ر

 28/03/1397شنبه دو
 آيين نامه اجرايي قانون و تعيين اعضاي دستگاه نظارت استان62انتخاب اعضاي هيات اجرايي استان طبق مفاد ماده  روز 8

 كشور نظارت دستگاه –هيأت اجرايي استان به وزارت راه و شهرسازي  و نظارتدستگاه اعالم اعضاي  *روز1 29/03/1397شنبه  سه روز 62 و شهرسازي استان اداره كل راه هيأت اجرايي استان و صدور حکمو نظارت  دستگاهتعيين اعضاي  2

 ...... *روز7 30/03/1397 چهارشنبهروز  63 هيأت اجرايي انجام مقدمات برگزاري انتخابات و تشکيل جلسه هيات اجرايي و انتخاب رئيس، نائب رئيس و منشي 3

 ...... *روز 15 06/04/1397 چهارشنبهروز  64 هيأت اجرايي عضويت در هيأت مديره سازمان استان  نامزدهايمهلت پذيرش تقاضاي  4

 كشور نظارت مکاتبات به دستگاه نظارت استان و دستگاهارسال رونوشت  *روز 7 21/04/1397شنبه پنج روز  66 هيأت اجرايي انجام مکاتبات مربوط به استعالم ها از مراجع ذيربط   5

6 
 اتخاذ تصميم نسبت بهعضويت در هيأت مديره سازمان استان از مراجع ذيربط، نامزدهايدريافت و بررسي پاسخ استعالم وضعيت 

 اعالم به متقاضيو صالحيت نامزدها 
 *روز 31 28/04/1397 شنبهپنج روز  66 استان نظارت دستگاههيات اجرايي و 

درمدت مقرر، هيأت اجرايي با حداكثر آراء نسبت به صالحيت  ها درصورت دريافت يا عدم دريافت پاسخ استعالم

 متقاضي اعالم مي نمايد.و نظارت استان  كشور،دستگاه نظارت دستگاهداوطلبان تصميم مي گيرد و نتيجه را به 

 روز 4 28/05/1397شنبه يک 66 هيأت اجرايي هرد صالحيت شداعالم به نامزدهاي 7
 

 ...... *روز 3 01/06/1397پنج شنبه  66 استان نظارت دستگاه وصول شکايات  8

 استان و اعالم نظر اوليه به هيأت اجرايي استان.عضويت در هيأت مديره سازمان نامزدهاي تأييد اوليه فهرست  *روز 7 04/06/1397شنبه يک 66 استان نظارت دستگاه و اعالم نظر قطعي در مورد كليه نامزدهارسيدگي به شکايات  9

 روز 6 11/06/1397شنبه  يک 66 هيأت اجرايي درروزنامه محلي يا كثيراالنتشارنامزدهافهرست نهايي زمان آگهي  10

پس از تأييد فهرست نهايي نامزدها به وسيله دستگاه نظارت استان، هيأت اجرايي انتخابات فهرست مذكور را به تعداد 

كافي تکثير و توزيع نموده ، 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.

  روز 18 17/06/1397شنبه   66 هيأت اجرايي درروزنامه محلي يا كثيراالنتشار نامزدهافهرست نهايي انتشار  11

 برگزاري انتخاباتمهلت زماني  12
 نظارت دستگاههيأت اجرايي زيرنظر 

 استان
64 

الي  05/07/1397شنبه پنج 

 14/07/1397جمعه
 .گيريقابليت تمديد ساعت رأي به مدت هشت ساعت  با  روزدر يک 

 و تعيين اعضاي اصلي و علي البدل  شمارش آراء 13
 نظارت دستگاههيأت اجرايي زيرنظر 

 استان
69 * 

 بالفاصله پس از خاتمه 

و  انتخابات و رأي گيري

 حداكثر به مدت  

 روز 3 

 دستگاهتنظيم صورتجلسه شمارش آرا و تعيين اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره سازمان استان و اعالم نتايج به 

 كشور. نظارت

    *بعد از اخذ راي روز 5 ** 70 هيأت اجرايي انتخاباتنتايج پذيرش شکايات مربوط به  14

 رسيدگي به شکايات 15
 هيأت اجرايي به همراه

 استان نظارت دستگاه
70 *** 

پس از انقضاي مدت  روز 7

 *پذيرش شکايات
 

 روز 1 28/07/1397روز شنبه  70 استان نظارت دستگاه و اعالم كتبي به دستگاه نظارت كشور تأييد يا ابطال انتخابات  16

و  در مي گردد تاييد انتخابات و اعالم نتايج قطعي، كليه مستندات انتخابات به دبير خانه سازمان استان تحويلدر صورت 

حداكثر ظرف مدت يک ماه نسبت به شروع مقدمات انتخابات مجدد،  ،هماهنگي هيات اجرايي استان طيصورت ابطال، 

 د. شواقدام مي 

 29/07/97منتخب هيات مديره سازمان استان ايعضدريافت اعتبارنامه ا - 29/07/1397روز يکشنبه  70 وزارت راه و شهرسازي يأت مديره سازمان استانصدورو اعطاي اعتبارنامه اعضاي منتخب ه 17

 فعاليت مذكور الزامي است رأيرعايت زمان تعيين شده بل ساختمان است و ي قانون نظام مهندسي و كنتررأي*يادآوري: مدت زمان فعاليت مشخص شده با عالمت ستاره*، براساس مواد آيين نامه اج
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 (2یوست شماره )پ

 نمونه مكاتبات و كاربرگ ها
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 2پيوست شماره  -1نمونه شماره 

 

 

 احکام اعضای دستگاه نظارت

 

 بسمه تعالی

 

 جناب آقای / سرکار خانم

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

 با احترام

شتمین دوره  انتخابات نظامنامه "ماده .......... رأیدر اج ساختمان    های سازمان  های ت مدیرهاااااهیه سی    نظام مهند

در « نظارت استان عضو دستگاه   » به موجب این ابالغ به سمت  به شماره ............................. مورخ....................،   "ها استان 

شوید. الزم           شت انتخابات ه صوب می  ستان ....................... من ساختمان ا سی  سازمان نظام مهند مین دوره هیأت مدیره 

ستای حسن برگزاری   است با همکاری سایر اعضای محترم در چهارچوب وظائف و مقررات مربوط، اقدامات الزم را در را   

سالم  ستان به عمل          ، با رعایت دقیقانتخاباتی  سازمان ا ضای محترم  شارکت حداکثری اع و کامل موازین قانونی و با م

 آورید.

 

 

 راه و شهرسازیمدیر كل                                                                                                                      

 و رئيس دستگاه نظارت استان 
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 2پيوست شماره  -2نمونه شماره 

 

 

 

 صورتجلسه تعيين اعضای هيأت اجرایی انتخابات اعضاء هيأت مدیره

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ...

 

ستان       سازی ا شهر شماره .................... مورخ ..................... اداره کل راه و  ...................................... در اجرای شیرو دعوت نامه 

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسااای و کنترل سااااختمان رأق سااااعت ............ روز ....................... مورخ           62ماده  

  استان، نمهندسی ساختمااعضای سازمان نظام از  زیر و امضاکنندگان حاضران نامبرده............... جلسه ای با حضور.........

هیأت  یبه منظور گزینا ............ نفر اعضا  الزم،دو برابر به تعداد از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان     معرفی شده  

 : زیر خود با تعداد آراء مأخوذهشس از تبادل نظر و با رای مخفی ازبین حاضر از  ی، اعضاتشکیل گردیداجرایی انتخابات 

عنوان ه ب را ..................................................... آقایان / خانم ها ............................................................................................................    

 بقیه حاضران نیز بشرح زیر است:  رأیآ، اسامی و تعداد هیأت اجرایی انتخابات به دستگاه نظارت معرفی نمودند

 

 

 در جلسه : حاضرانامضاء  نام، نام خانوادگی و
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 2پيوست شماره  -3نمونه شماره 

 

 

 «اطالعيه » 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .... اعضای محترمقابل توجه 

 

در اجرای قانون نظام مهندساای و کنترل ساااختمان و آئین نامه اجرایی آن انتخابات اعضااای هیأت مدیره 

ستان .............         ساختمان ا سی  شد و لذا ترتیبات مربوط در زمان   سال جاری برگزار خواهد  درسازمان نظام مهند

 قانونی آغاز شده است.

سازمان از روند برگزاری انتخابات براساق موازین قانونی آن در جهت  از آنجا که در این راستا آگاهی اعضای محترم

موارد مربوط را به ایجاد اطمینان بیشااتر و آمادگی الزم برای شاارکت گسااترده در انتخابات مفید خواهد بود ، لذا  

 شرح زیر به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان استان می رساند :

 :هیات اجرائی انتخابات هیات مدیره سازمان استان بشرح زیر انتخاب شده اند، مه آئین نا 62ماده  رأیبا اج -1     

) نائب   .........................................................................)رئیس(...................................................................................آقایان/خانم ها    

 .) عضو(............................................................................................. رئیس(

 نظارت استان دستگاه  دستگاه نظارت می باشد و    «وزارت راه و شهرسازی   »  ،آئین نامه 62به موجب ماده  -2     

 به عنوان...................................  )رئیس(آقایان / خانم ها .....................و  شده استدر اداره کل راه و شهرسازی تشکیل   

 شده اند.تعیین و معرفی  دستگاه نظارت استان اعضای

، تعیین زمان برگزاری انتخابات و نامزدی، تعیین مهلت قبول تقاضای  اعالم شرای  عضویت در هیأت مدیره   -3     

 اعالم خواهد شد.« هیأت اجرایی انتخابات » سایر مسائل مربوطه متعاقباً از طریق اطالعیه های 

گسترده   فعال و در خاتمه امید است که کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با شرکت             

 رسالت حرفه ای خود را به انجام رسانند. ، وظیفه سازمانی ودر انتخاباته ای و با رعایت کامل اخالق حرف

 

 

 .......اداره كل راه و شهرسازی استان ...........
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 2پيوست شماره  -4نمونه شماره 

 

 

 یرأیاحکام اعضای هيأت اج

 

 بسمه تعالی

 

 جناب آقای / سرکار خانم

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

 با احترام

و سایر ضواب  منبعث از    آن و آئین نامه اجرائی 1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال      رأیدر اج

مین دوره هیأت مدیره سااازمان نظام مهندساای  شااتی انتخابات هرأیآن و نظر به صااورتجلسااه تعیین اعضااای هیأت اج

ی انتخابات رأی............. به تاریخ ......................... به موجب این ابالغ به ساامت عضااو هیأت اجساااختمان اسااتان ..............

سایر اعضای محترم در چارچوب وظائف و مقررات مربوط، اقدامات الزم        ست با همکاری  شوید. الزم ا مذکور تعیین می 

و کامل موازین قانونی و با مشااارکت حداکثری اعضااای ، با رعایت دقیق سااتای حساان برگزاری انتخاباتی سااالمرا در را

 محترم سازمان استان به عمل آورید.

 

 

 راه و شهرسازی مدیر كل                                                                                                                      

 و رئيس دستگاه نظارت استان 
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 2پيوست شماره  -5نمونه شماره 

 

 هيأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ی عضویت درهانامزد آگهی دعوت از

 

انتخابات  ..............نظر به اینکه هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان   

 .....................روز ................الی  ................سااااعت  از را هیأت مدیره ساااازمان نظام مهندسااای سااااختمان اساااتان 

 محل / محل های زیر : در 1397/.........../.........مورخ
 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 

ش  بدینوسیله ازکلیه  لذا ،برگزارخواهدنمود شتغال به کار  نامزدی  رأیعالقمندان حائز  مهندسی  معتبر دارای شروانه ا

 و رسازی، ترافیکاااااارقی، شهااااااااا اصلی معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات بدر یکی از رشته های 

آئین نامه  59و ماده  قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان 11واجد شرای  مندرج درماده شه برداری که اااااااانق

شرح زیر اجرایی آن  ستند        ب ستان ه ساختمان ا سازمان نظام مهندسی  ضویت درهیأت مدیره   ،بوده وعالقه مند به ع

 دعوت می شود با دردست داشتن :

 اشتغال به كار مهندسی . معتبر پروانه مصدق تصویراصل و (1

 كارت یا گواهی معتبر عضویت درسازمان نظام مهندسی ساختمان استان . مصدق تصویر اصل و  (2

 رشته اصلی ) مبنای صدور پروانه اشتغال به كارمهندسی ( در رک تحصيلیامد مصدق اصل و تصویر (3

 شناسنامه .تمام صفحات  مصدق تصویر اصل و  (4

 . كارت ملی مصدق تصویر اصل و (5

 .3*4قطعه عکس  دو (6

ستعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان     (7 ستان   ، اعضای شورای انتظامی و  تصویر مصدق نامه ا اعم از  كاركنان سازمان ا

 .و سایر كاركنان موضوع جدول ..... دفتر مركزی یا دفاتر نمایندگی تحت هر عنوان

 .سوء پيشينه كيفریعدم گواهی  (8

 .تأیيد هيأت اجرائی و دستگاه نظارت استانگواهی عدم اعتياد به مواد مخدر از آزمایشگاههای مورد  (9

راجعه م................................................................دربه محل هیأت اجرایی انتخابات واقع .......................الی  .................از تاریخ 

 وثبت نام نمایند.

ست ، مدت فوق به هیچ وجه قابل تمد  شد و بدیهی ا ستهای  ید نمی با ست هائی که  به درخوا شس  ناقح یا درخوا

ستهایی که   یلی اااااااا مدرک تحص   الزم یا رأیش دارای عضویت درهیأت مدیره   نامزدازاتمام مدت مذکور ودرخوا

 می باشد، 61ماده  1موضوع تبصره  نفر 7رشته ها یا گروههایی است که اعضای آن کمتر از   یاادررشته های مرتب

شود ت صورت خواهد گرفت که دا    رتیب اثرداده نمی  ضایی  شته های     رأیو ثبت نام فق  از اع صیلی در ر مدرک تح

 :باشند   زیررأیو حائز ش اصلی ساختمان

 هيأت اجرایی انتخابات هيأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
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 2پيوست شماره  -6نمونه شماره 

 

 

 

 استان ............... انتخابات هيأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمانهيأت محترم اجرایی 
 

 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود خانم / آقای :
 

 ………………………………نام :

 .…………………نام خانوادگی :

 ..…………………… ……فرزند :

 ..……………شماره شناسنامه :

 ..……………: كارت ملیشماره 

 …   ………… …… محل صدور :

 كارشناسی      كارشناسی ارشد     دارای مدرک تحصيلی : دكتری  

 در رشته اصلی ................................. از دانشگاه.................................... درسال........................

..  ………………………و عضویت ایشان تا تاریخ    ..................... می باشد عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان     

 دارای اعتبار می باشد.

 . استبه منظور ارائه به آن هیأت محترم صادر شده صرفا این گواهی 

 

 

 

 .............رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان                                                                    
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 2پيوست شماره  -7نمونه شماره 

 

 فرم خود اظهاری

 

ملی........................ عضو سازمان نظام شماره اینجانب ............... فرزند..................... به شماره شناسنامه ........................... و 

ه کار مهندسی ساختمان استان .................................. به شماره عضویت .............................. و شماره شروانه اشتغال ب

اعم از فعالیت حرفه ای 1397، 1396، 1395مهندسی ...................................خدمات مهندسی خود را در سال های 

و صحت آن را به شرح زیر اعالم  ، بصورت شخح حقیقی یا مدیر عامل/ عضو هیات مدیره/ شاغل شخح حقوقی

 تائید می کنم:

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 امضا -تاریخ 

 مهر مهندسی 

 

 

 

 

  

 زیربنای نهاییساختمان سال تعهدخدمات نام مالک شالک ثبتی ردیف

 ) متر مربع(

 نوع خدمات

 وع خدماتنسایر با ذکر اجرا نظارت طراحی

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

m.aghaee
Cross-Out

m.aghaee
Cross-Out



 نظامنامه انتخابات                                                                        وساختمان مسکن معاونت

42 

 

 2پيوست شماره  -8نمونه شماره 

 

 دهی رأیدهندگان و نحوه  رأیاحراز هویت  رأیاطالعيه مدارک معتبر ب

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.... اعضای محترمقابل توجه 

 

حضور  رأیاز روند برگزاری انتخابات و ایجاد آمادگی الزم ب استان در راستای اطالع رسانی به اعضای محترم سازمان

 گسترده، موارد زیر اعالم می گردد:

ی و رأیفق  با کارت عضااویت معتبر یا کارت ملی منوط به عضااویت معتبر، مجاز اساات و هیات اج  رأیاعطای  -1

سایی دیگر ب       شنا ستان مجاز به شذیرش مدرک  ستگاه نظارت ا شند.  رأیاخذ  رأید شتن كار  لذا  نمی با همراه دا

اسنامه، پروانه از قبيل شن دادن با مدارک شناسائی رأیو امکان  عضویت یا كارت ملی خود، الزامی است

عضویت معتبر يچوجه وجود ندارد.ه دیگر به اشتغال به كار مهندسی، گواهينامه رانندگی، گذرنامه و غيره

 انه ای کنترل خواهدشد.رأیدهنده از طریق سیستم  رأی

 وکالتی است. رأیاصالتی است و فق  باید توس  شخح عضو انجام شود. انتخابات فاقد  رأیاعطای  -2

گیری شرکت کند و اگر به هر   رأیهر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فق  مجاز است یک بار در        -3

شخح دیگری   رأیطریق بیا از یکبار اقدام به  شمول اطالعیه مربوط به  دهد،  رأیدادن نماید یا بخواهد بجای  م

 شد. تخلفات انتخاباتی خواهد

ضویت گیری، اب رأیدهندگان در روز  رأی -4 ستان    تدا کارت معتبر ع سئوالن   سازمان ا یا کارت ملی خود را به م

 رأیاعطای   رأینداده اسااات، باید ب    رأیدهنده و اطمینان از این که قبال     رأیحوزهارائه داده، شس از احراز هویت    

 اقدام نماید.

 

 

 

 

 ی انتخابات هيات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانرأیهيات اج
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 (3پیوست شماره )

 نمونه مكاتبات
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 3پيوست شماره  -1نمونه شماره 

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 جناب آقای .................. 

 

 ؛ به استحضار میرساند با احترام

تاریخ ...................روز  دوره هیأت مدیره سااازمان نظام مهندساای ساااختمان اسااتان ................... در  شااتمینانتخابات ه

ستان ..................... که بالغ         برگزار خواهد.............................. ساختمان ا سازمان نظام مهندسی  شد . نظر به کثرت اعضای 

شند و   شرکت        رأیببر ............. نفرمی با صندوق اخذ رأی برای عموم  سریع به  سی  ستر ش ایجاد امکان د عب کنندگان، 

س   متعدد صورت موافقت      ،گردیده شیا بینیهیأت اجرایی انتخابات  تو ست در  ضی ا مقرر فرمائید اقدامات  ،لذا مقت

 اقدامات بعدی به این اداره کل اعالم نمایند.  رأیبالزم برای برقراری شعبه اخذ رای در آن محل انجام ونتیجه را 

 

 

 

 مدیر كل راه و شهرسازی                                                                                                                                 

 استان .......و رئيس دستگاه نظارت 

 

 رونوشت: 

-  

 .شیگیری و اقدام الزم رأیبمهندق .....................  ......................ریاست محترم هیأت اجرایی  -
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 3پيوست شماره  -2نمونه شماره 

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 

 جناب آقای ..............

 استاندار محترم ............
 

 

 با احترام

انتخابات     و آئین نامه اجرائی آن، نظر به اینکه دراجرای قانون نظام مهندسااای وکنترل سااااختمان    

  ؛برگزارخواهدشد ........................هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، درتاریخ     مین دوره شت ه

ست     شمند ا ستور فرما خواه ستان و محل های برگزاری   نیروی انتظامی و یدئد دیگر ارگان های ذی رب  در ا

را عهده دار اساات، همکاری الزم را  این اداره کل که وظیفه نظارت بر انتخابات فوق انتخابات با هیأت اجرایی و

 .به عمل آورند

 

 
 مدیر كل راه و شهرسازی                                                                                                                      

 استان .......و رئيس دستگاه نظارت 
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 3پيوست شماره  -3نمونه شماره 

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 

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

 

ساختمان    هشتمین   انتخابات  و آئین نامه اجرائی آن نظر به اینکه دراجرای قانون نظام مهندسی وکنترل 

الزم است   ؛برگزارخواهدشد .................. ، درتاریخ ن های نظام مهندسی ساختمان استان   هیأت مدیره سازما دوره 

ی را با هماهنگی أی گیری و صاااندوق های اخذ رأنظم محل های ر انتخابات، امنیتترتیبات الزم برای تامین 

 .دیمرکز حراست وزارت متبوع و دستگاه نظارت انتخابات کشور به عمل آور

 

 

 
 مدیر كل راه و شهرسازی                                                                                                                     

 استان ....... و رئيس دستگاه نظارت
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 4پیوست شماره 

 دوره  هشتمینعضويت در نامزدي كار برگ اعالم

 استان ساختمان هیات مديره سازمان نظام مهندسي
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 بسمه تعالي

 
 

 عضويت نامزدي رأيب درخواست ثبت نام

 در هشتمین دوره هیأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 

********* 
 ي انتخاباترأيرياست محترم هیأت اج

. به شنننناسننننامه شنننماره  با احترام     اينجانب نام......................... نام خانوادگي ................................ نام پدر ....................

مننحننل تننولنند  13./ .................. صننننادره از ............................ و شننننمنناره مننلنني .............................. مننتننولنند .../ ..  

عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ....................... به شماره عضويت ...............................         ................................. 

عضويت در هشتمين دوره هيأت     رأيخود را ب نامزديدر رشته ........................................... با مشخصات ذيل، بدينوسيله      

 مديره سازمان استان اعالم مي دارم:

 سوابق تحصیلي : -1

 مقطع تحصیلي رديف

عنوان دقیق رشته 

تحصیلي طبق 

 دانشنامه

نام دانشگاه 

 محل تحصیل
 كشور

تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 خاتمه

      كارداني 1

      كارشناسي ناپيوسته 2

      كارشناسي پيوسته 3

      كارشناسي ارشدناپيوسته 4

      كارشناسي ارشدپيوسته 5

      دكترا 6

 

 سوابق شغلي و حرفه اي: -2

 توضیحات تاريخ  شغل يا وظیفه محل خدمت رديف

  تا از   1

2      

3      

 

 محل الصاق

 عکس
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 نام و نام خانوادگي

 تاريخ-مهر مهندسي -امضاء  

 

 استان :سابقه عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان  -3

 توضیحات شماره عضويت تاريخ لغايت استان رديف

 تا از

1      

2      

3      

 

 مشخصات پروانه اشتغال به كار مهندسي : -4

تاريخ 

 صدور

استان محل 

 صدور

 اصلي/ اصلي رشته

 مرتبط

 تاريخ اخذ صالحیت ها

 نظارت اجرا طراحي

     3 2 1 3 2 1 3 2 1 

              

 ساير صالحيت ها با ذكر تاريخ اخذ :

 13تاريخ اعتبار پروانه :         .../.../..

 وظیفه عمومي : وضعیت -5

 □     1347متولد قبل از سال 

 نوع معافيت : ...........  تاريخ اخذ معافيت :................    شماره كارت معافيت : ............ □  معافيت دائم  

 خدمت : ......... تاريخ پايان خدمت : ..............   شماره كارت پايان خدمت : ........... محل□ پايان خدمت  

 : ارسال مكاتبات و مستندات مربوط رأيب نشاني -6

 نشاني پستي :

 كدپستي :

 نشاني الکترونيکي :

 تلفن ثابت :                      تلفن همراه :

نب ............................    جا مان           .................. اين مديره سنننناز يات  بات ه خا تان         نامزد انت مان اسننن ندسننني سنننناخت ظام مه ن

و مدارک ابرازي، اعم از اصل و تصوير مصدق آن  ، مشخصات اعالميضمن تأييد صحت كليه مطالب فوق.......................

اعالم مي دارم نظامنامه انتخابات هشتمين دوره هيأت مديره هاي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان را مطالعه نموده      

مشنخص   و از مفاد آن كامالً مطلع مي باشنم. چنانهه در بررسني هيأت اجرائي انتخابات و دسنتگاه نظارت در هر مرحله اي   
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انتخابات نبوده ام يا مطالب  نامزدي طرأياطالعات ابرازي ام صننحين نبوده و حائز شنن  يا مشننخصننات يا   گردد كه مدارک 

صرف ثبت نام و اعالم   شركت در ف خالف واقع اظهار يا ارائه كرده ام،   اكثريت آراو حتي كسب   ند انتخاباترأينامزدي و 

، عضويت  در صورت انتخاب  و اينجانب ايجاد نمي نمايد رأي، حقي بيت در هيات مديرهعضو  رأيو انتخاب ب در انتخابات

دسنننتگاه نظارت مي تواند تخلی اينجانب را در مراجع ذيربط مطر  و پي گيري كند و         .اينجانب كان لم يکن مي باشننند    

 .و چنين حقي را از خود سلب و ساقط نمودم هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص نخواهم داشتاينجانب 

 

 نام و نام خانوادگي

 امضاء  

 مهر مهندسي

 

 تاريخ :

 امضای خانم / آقای مهندق....................................... بشرح فوق تائید می شود. صحت 

 كارمند هیات اجرائي نام و نام خانوادگي

 امضاء –تاريخ 

 ثبت :شماره ثبت :        تاريخ 
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 (5پیوست شماره )

 تعهد نامه عدم تعارض منافع
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 (6پیوست شماره )

 شیوه نامه تبلیغات انتخابات هیأت مديره
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