
رئیسه گروه هاي تخصصیيهاتایهمتقاضیان عضویت درثبت نامیطشرا

ینآئ59و 58قانون و مواد 11سازمان استان وفق ماده رئیسه گروه هاي تخصصی يهاتیاهمتقاضیان عضویت دریطشرا-1-1

است:یربه شرح ز) 1394ی(اصالحاجرایینامه

یرانایاسالميدولت جمهوریتتابع-1

به مواد مخدر یادو عدم اعتیو مالیاخالقادنداشتن فس-2

ینامه ( اصالحینآئ59طبق ماده ی،اخالق و شئون مهندسیتو رعایبه مهندسیعملیو شغلیحسن شهرت اجتماعداشتن -3

:یربه شرح ز) 1394

يسال از زمان صدور رأ7با گذشت ي،درخواست نامزدیمباالتر در زمان تسلیا3درجه یقطعیانتظامیتنداشتن محکوم-الف 

مذکوریقطع

بار یکاز یشبيحرفه ايهایتمرتبط با فعالیو حقوقیدر امور مدنیقضائتینداشتن محکوم-ب

یعمرانیمانکاريدر پیداز دو بار خلع یشخود با بيحرفه ايهایتتقلب در فعالیایربه تقصینداشتن سابقه ورشکستگ-پ

خود

که منجر به ينامه و نظام نامه آن به نحوینمکرر آئ2مذکور در ماده ياز اصول و شئون اخالق و رفتار حرفه ایعدم تخط-ت

باالتر شده باشد. یا3درجه یقلعیانتظامیتمحکوم

یرقانونیغيبه گروه هایو عدم وابستگیفريکیشینهنداشتن پ-4

یت هاي. اقلنیراایاسالميجمهوریبه قانون اساسياسالم و وفادارینمبدینبه احکام یداشتن حسن شهرت در تعهد عمل-5

باشند.یخود مياعتقادینتابع احکام دیرانایاسالميجمهوریشناخته شده در قانون اساسیتبه رسمینید

یر:بشرح زيو حرفه ایعلمیتحداقل صالح- 6

یمهندسیاصلياز رشته هایکیدر يو فناوریقاتعلوم، تحقوزارتیدمورد تائیکارشناسیلیدارا بودن مدرك تحص- الف

ساختمان

در گروه تخصصیدر یتکه نامزد مربوط، خواستار عضويمعتبر در رشته ایکیهپایدارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندس-ب

آن رشته است. 

. یکیهپایتصدور پروانه اشتغال به کار در صالحیخاز تاريحرفه ایتداشتن دو سال سابقه فعال-ت

ي.نامزديدر سازمان استان، قبل از تقاضایتعضوابقهسال سیکداشتن حداقل -ث
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یاتبه هذکر شدهاظهار اطالعات خالف واقع موارد یایواقعیر که اطالعات مستند در خصوص ارائه مدارك غیدر صورت- 2-1

یانتظاميبه شورابالفاصله مراتب را به دستگاه نظارت استان اعالم و دستگاه نظارت استان، مراتب تخلف رایدبرسد، بایاجرائ

و یدگیرسیک ماهنامه خارج از نوبت و حداکثر ظرف یینآ89استان موظف است باستناد ماده یانتظامي. شورامایداستان اعالم ن

شورا ینهم عرض استان مطرح شود، ایانتظاميصادر و ابالغ کند. چنانچه موضوع در شورایخود را متناسب با تخلف اعالميرا

خود یفخصوص به وظاینهم عرض استان، در اياستان با شورایانتظاميشوراهکیبه همان نحو عمل خواهد کرد. در صورتیزن

هم عرض ياستان با شورايشوراينظر از رأیدتجديقرار خواهد گرفت. در صورت تقاضایگیردعمل نکند، تخلف نموده و مورد پ

یات،شکاینرا صادر و ابالغ کند. در اعیقطيماه رأیکارج از نوبت و حداکثر ظرف کشور موظف است خیانتظامياستان، شورا

کل وقت راه و یرمدي،در مرجع بدويدستگاه نظارت استان بعنوان اعالم کننده مطرح بوده و در صورت متناسب نبودن رأیسرئ

نظر کند.یدتجدياستان موظف است در مهلت مقرر تقاضايشهر ساز

کند.یافتنامزدها دریهرا از کلیفرينه کیشیعدم سوء پیموظف است گواهیاجرائتیاه-3-1

دستگاه نظارت ییدمورد تایشگاهنامزدها و صرفا از آزمایهبه مواد مخدر را از کلیادعدم اعتیموظف است گواهیاجرائیاته- 4-1

.استان اخذ کند

.و ثبت نام معتبر باشدياعالم نامزدندر زمایدبايوینامزد در سازمان استان و پروانه اشتغال به کار مهندسیتعضو-5-1

نامزد به اعتبار عدم احراز یتانکار از عدم صالحیرقابلانتخابات، مدارك با مستندات غيچنانچه در هر زمان در طول برگزار-1- 6

به اطالعمجاز است با نظر دستگاه نظارت استان ضمن یاجرائیاتبرسد، هیاجرائیاتهبهگروه هاي تخصصیدر یتعضویطشرا

انتخابات از فهرست نامزدها حذف کند.يساعت قبل از روز برگزار48را تا ينامزد، نام و

یمتسلیاجرائیاتبه هکتباًي،انصراف خود را از نامزدیري،گياز شروع رأیشساعت پ48تواند تا یاز نامزدها میکهر-7-1

حذف خواهد کرد.نامزدهارا از فهرست ينام ویاجرائیاتصورت، هینکند. در ا

یرتصویدباشد و بایمرتبط نميدر رشته هایلیمدرك تحصيداراياستان مجاز به ثبت نام از نامزدهاییاجرایاته-8-1

ثبت نام به دستگاه نظارت استان و مهلتیانهفته از پایکو پروانه اشتغال به کار نامزدها را ظرف مدت یلیمصدق مدارك تحص

و شرکت یريگیممالك تصمیاست صرف داشتن پروانه با کد اصلیهی. بدیددستگاه نظارت کشور ارسال نمايرونوشت آن را برا

فرد در انتخابات نخواهد بود.
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