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 اه نظام مهندسی ساختمان استان هاي سازمانهاي مديره  هیاتدوره انتخابات اعضاي  نهمین اصالحی جدول زمان بندي
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 فعالیت

ماده 

مربوط 

درآئین 

نامه 

 اجرايی

 قانون

شروع زمان 

 فعالیت

مدت زمان 

 فعالیت
 فعالیت

1 

اقدامات اوليه آمادگي در حوزه معاونت 

مسکن و ساختمان و اداره كل راه و 

 شهرسازي استان

اداره كل راه و 

شهرسازي 

 استان

- 
شنبه سه روز 

11/01/1000  
 روز 7

اجرايي استان طبق مفاد ماده  هياتانتخاب اعضاي 

آيين نامه اجرايي قانون و تعيين اعضاي دستگاه 26

 نظارت استان

6 
ايي اجر هياتو نظارت  دستگاهتعيين اعضاي 

 استان و صدور حکم

اداره كل راه و 

شهرسازي 

 استان

26 
شنبه سه روز 

07/06/1000 
 روز*1

اجرايي استان به  هيات و نظارتدستگاه اعالم اعضاي 

 كشور نظارت دستگاه –وزارت راه و شهرسازي 

1 

 اجرايي و انتخاب رئيس، هياتتشکيل جلسه 

انجام مقدمات  و نائب رئيس و منشي

 برگزاري انتخابات

 21 اجرايي هيات
روز چهارشنبه 

00/06/1000 
 - *روز7

0 

تجهيز محل هاي ثبت نام و انجام مقدمات 

نامزدهاي عضويت در الزم براي ثبت نام از 

 هيات مديره

 26 هيات اجرايي
روز چهارشنبه 

16/06/1000 
 - روز 17

6 
 هياتعضويت در  نامزدهاي ثبت ناممهلت 

 مديره سازمان استان
 20 اجرايي هيات

روز شنبه 

1/01/1000 
 - روز 11

2 
تمديد مهلت ثبت نام عضويت در هيات 

 مديره سازمان استان
 20 هيات اجرايي

روز سه شنبه 

1/0/1000  
  روز 11

7 
انجام مکاتبات مربوط به استعالم ها از مراجع 

 ذيربط
 22 اجرايي هيات

 دوشنبهروز 

10/00/1000 
 *روز 7

ارسال رونوشت مکاتبات به دستگاه نظارت استان و 

 كشور نظارت دستگاه

0 

دريافت و بررسي پاسخ استعالم وضعيت 

مديره سازمان  هياتعضويت در  نامزدهاي

 هاتخاذ تصميم نسبت باستان از مراجع ذيربط، 

 اعالم به متقاضيو صالحيت نامزدها 

اجرايي  هيات

 دستگاهو 

 استان نظارت

22 
 دوشنبهروز 

61/00/1000 
 *روز 11

 ها درصورت دريافت يا عدم دريافت پاسخ استعالم

اجرايي با حداكثر آراء نسبت به  هياتدرمدت مقرر، 

صالحيت داوطلبان تصميم مي گيرد و نتيجه را به 

قاضي متو نظارت استان  كشور،دستگاه نظارت دستگاه

 اعالم مي نمايد.

 22 اجرايي هيات هرد صالحيت شد به نامزدهاي نتيجه اعالم 9
 پنجشنبهروز 

61/06/1000 
 - روز1

 وصول شکايات 10
 نظارت دستگاه

 استان
22 

 يکشنبهروز 

60/6/1000 
 - *روز 1

11 
و اعالم نظر قطعي در رسيدگي به شکايات 

 مورد كليه نامزدها

 نظارت دستگاه

 استان
22 

 شنبه چهارروز 

67/6/1000 
 *روز 7

ه مدير هياتعضويت در نامزدهاي تأييد اوليه فهرست 

 اجرايي استان. هياتسازمان استان و اعالم نظر اوليه به 

16 
فهرست نهايي آگهي  نشر زمان

 درروزنامه محلي يا كثيراالنتشارنامزدها
 22 اجرايي هيات

شنبه  چهارروز 

1/02/1000 
 روز7

پس از تأييد فهرست نهايي نامزدها به وسيله دستگاه 

اجرايي انتخابات فهرست مذكور را  هياتنظارت استان، 

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.

 22 اجرايي هيات انجام مقدمات و هماهنگي برگزاري انتخابات 11
 شنبه چهارروز 

10/2/1000 
 - روز 12
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 برگزاري انتخاباتمهلت زماني  10

اجرايي  هيات

 اهدستگزيرنظر 

 استان نظارت

20 

جمعه روز 

الي  62/02/1000

 جمعهروز 

6/07/1000 

 روزدر يك 
قابليت تمديد ساعت رأي به مدت هشت ساعت  با 

 .گيري

16 
و تعيين اعضاي اصلي و علي  شمارش آراء

 البدل

اجرايي  هيات

 اهدستگزيرنظر 

 استان نظارت

29 * 

بالفاصله پس 

از خاتمه 

انتخابات و 

و  رأي گيري

حداكثر به 

 روز 1مدت

تنظيم صورتجلسه شمارش آرا و تعيين اعضاي اصلي و 

مديره سازمان استان و اعالم نتايج به  هياتعلي البدل 

 كشور. نظارت دستگاه

 ** 70 اجرايي هيات باتانتخانتايج پذيرش شکايات مربوط به  12
بعد از  روز 6

 اخذ راي*
- 

 رسيدگي به شکايات 17

اجرايي  هيات

 به همراه

 نظارت دستگاه

 استان

70 *** 

پس از  روز 7

انقضاي مدت 

پذيرش 

 شکايات*

- 

10 
 و اعالم كتبي بهتأييد يا ابطال انتخابات 

 دستگاه نظارت كشور

 نظارت دستگاه

 استان
70 

شنبه يکروز 

10/07/1000 
 روز 1

در صورت تاييد انتخابات و اعالم نتايج قطعي، كليه 

ي م مستندات انتخابات به دبير خانه سازمان استان تحويل

اجرايي  هياتهماهنگي  طيو  درصورت ابطال،  گردد

حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به شروع  ،استان

 د.شومقدمات انتخابات مجدد، اقدام مي 

19 
و اعطاي اعتبارنامه اعضاي منتخب  صدور

 هيات مديره سازمان استان

وزارت راه و 

 شهرسازي
70 

 دوشنبهروز 

19/07/1000 
 روز9

منتخب هيات مديره سازمان  ايعضدريافت اعتبارنامه ا

 استان

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

 


