
ساختار شورای انتظامی سازمان نظام مھندسی ساختمان استان ھرمزگان

خخیر

سازمان نظام مھندسی ساختمان استان ھرمزگانیی طرح شکایت در شورای انتظامینمودار روند اجرا

مراجعھ خواھان بھ  شورا

دریافت برگ دادخواست

تکمیل و تسلیم 
برگ 

دادخواست بھ 
انضمام اسناد و 
مدارک و نقشھ 
ھای مربوط ، 
بھ دفتر شورا

بررسی دادخواست 
، اسناد و مدارک و 
نقشھ ھای پیوست، 
توسط دفتر شورا

دریافت و ثبت 
شکایت و انجام 
امور مقدماتی و 

تشکیل پرونده در 
دفاتر نمایندگی 

سازمان موضوع 
٨٧م ٢تبصره 

تکمیل ضمائم و 
دادخواست 

توسط خواھان

رسیدگی در جلسھ شورا 
جھت اتخاذ تصمیم 

قابل رسیدگی

خیر

خیر

عدم تکمیل ضمائم    
دادخواست و رد 

شکایت

بلی

بلی

خیر

ثبت 
دادخواست ، 
تشکیل پرونده 

در دفتر 
مخصوص 
شورا و در 

صورت لزوم 
استعالم از 

جع ذیربطمرا

تشخیص 
طرح 

شکایت در 
شورا یا رد 
شکایت و یا 

عدم 
صالحیت 
رسیدگی

تعیین وقت 
رسیدگی ، 

ارسال 
دعوتنامھ برای 

خواھان و 
ارسال 

دعوتنامھ و 
الیحھ دفاعیھ 

بھ ھمراه 
تصویر 

دادخواست و 
ضمائم مربوط 
برای خوانده 

انصراف خواھان 
یا توافق طرفین

احراز 
تخلف 

حرفھ ای و 
انظباطی و 

انتظامی 

رسیدگی پرونده در 
جلسھ شورا برای 
صدور دستور 
مختومھ نمودن 

پرونده 

ابالغ رأی 
بھ طرفین
دعوی

کنترل اسناد و مدارک فنی و 
تطبیق با مقررات فنی 
ساختمان و سایر قوانین و 

و رسیدگی مقدماتی مقررات
بھ پرونده و جلسھ مشاوره و 
کارشناسی در صورت لزوم 

٢٧درخواست کارشناس ماده 
.توسط خواھان یا خوانده 

تعیین وقت 
رسیدگی 

پرونده در 
جلسھ شورا

درخواست 
در تجدیدنظر

مھلت قانونی 
توسط خواھان 

یا خوانده
خیرخیر

قطعی 
شدن 
رأی 
بدوی

ابالغ بھ مرجع 
صدور پروانھ و 

نظام مھندسی استان 
و سایر مراجع 

ذیربط

اعالم 
نظریھ 

کارشناسی 
٢٧ماده

تعیین کارشناس و 
دعوت از طرفین 

دعوی جھت 
کارشناسی میدانی 

توسط پرداخت ھزینھ کارشناسی
درخواست کننده

رسیدگی پرونده در جلسھ شورا برای 
تعیین کارشناس و نوع کارشناسی و 

تعیین ھزینھ کارششناسی 

بلی

بلی

بلی

انشاء و 
صدور رأی 

بدوی

خیر

تکمیلیارسال پرونده
بھ شورای انتظامی 

کشور نظام مھندسی 
و نھایتًا صدور رأی 

در آن مرجع

درخواست 
مھلت توسط 
خواھان یا 

خوانده

درخواست 
مجدد 

کارشناسی
یا ھیأت 
کارشناسی

درخواست 
اسناد و 

مدارک تکمیلی 
یا استعالم از 
مراجع ذیربط

پرونده در رسیدگی 
جلسھ شورا

ضمائم و 
دادخواست 
تکمیل است 

بلی

بلی

خیربلی

خیر

خیر


	ÓÇÎÊÇÑ ÔæÑÇí ÇäÊÙÇãí ÓÇÒãÇä äÙÇã ãåäÏÓí ÓÇÎÊãÇä ÇÓÊÇä åÑãÒ’Çä.pdf

