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فصل اول
تعاريف
عبارات و واژگان نامبرده دراين راهنما ،طبق تعريف ياد شده دراين ف صل ا ستفاده و صرف ًا به معناي تعيين شده دراين
فصل معتبربوده ومورد بهره برداري قرارخواهدگرفت:
-8-8آئين نامه  :آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب بهمن ماه  5731و اصالحيه هاي بعدي آن.
-1-8آيين نامه كارداني  :آيين نامه تشكيالت حرفه اي كاردانهاي فني مصوب مهرماه  37و اصالحيه بعدي آن
-8-8ابالغيهها  :نظام نامه ها و بخشنامههاي كه توسط مقام عالي وزارت ،معاون مسكن و ساختمان و يا مديركل دفتر تو سعه
مهندسي ساختمان ،ابالغ مي شود.
-8-8اداره كل :اداره كل راه و شهرسازي استان

 -0-8انتخابات  :انتخابات اعضاي هيأت مديره ،بازرس (بازرسان) سازمان نظام كارداني ساختمان استان.
 -6-8برنامه اجرايي :جدول زمانبندي انتخابات كه به منظور ايجاد وحد ت رويه ،مالك عمل هيات هاي اجرايي و نظارت
استان دركشور قرار مي گيرد(پيوست شماره )5
 -8-8پروانه كارداني :پروانه اشتغال به كاركارداني موضوع ماده  4قانون.
 -1-8دستگاه نظارت :وزارت راه و شهر سازي ا ست كه م سئوليت قانوني كنترل وتائيد فرآيند برگزاري انتخابات سازمان نظام
كارداني ساختمان درسراسر كشور از شروع تاخاتمه وصدور اعتبارنامه هاي منتخبان آن را ،وفق تبصره  1ماده15آئين نامه كارداني
برعهده دارد .محل استقراردستگاه نظارت دفتر توسعه مهندسي ساختمان مي باشد.
 -0-8دستگاه نظارت استان :موضوع نظامنامه انتخابات اعضاي هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ابالغي به
شماره  54743/444مورخ 5444/5/75
-85-8داوطلب هيات مديره :شخخخح حقيقي واجدشخخرايط مندرد ماده 14آئين نامه كارداني ،كه داوطلب عضخخويت درهيات
مديره سازمان نظام كارداني ساختمان استان مي باشد.
 -88-8داوطلب بازرس :شخح حقيقي واجد شرايط مندرد درماده  14آئين نامه كارداني ،كه داوطلب تصدي بازرسي سازمان
نظام كارداني ساختمان استان را برعهده خواهد داشت.
 -81-8رابط ا ستان :نماينده هيات نظارت يا نماينده اداره كل ا ستان در شوراي رابط كه تو سط مديركل ا ستان به د ستگاه
نظارت معرفي مي گردد.
 -88-8سازمان نظام مهندسي ساختمان  :سازمان نظام مهندسي ساختمان (شوراي مركزي)
 -88-8سازمان نظام كارداني ساختمان  :سازمان نظام كارداني ساختمان (شوراي مركزي)
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 -80-8شيوه نامه هيات عمومي  :شيوه نامه تشكيل هيات عمومي و شوراي مركزي سازمان نظام كارداني ساختمان()5774
 -86-8سازمان استان  :سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
 -88-8سازمان كارداني استان  :سازمان نظام كارداني ساختمان استان
 -81-8سامانه اطالعات كاردانها :سامانه اطالعات حرفه اي كاردانهاي فني ساختمان به آدرسwww.iraniankardan.ir
 -80-8قانون :قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب مجلس شوراي اسالمي(اسفند ماه ) 5734
 -15-8مراجع ذيربط ا ستعالم:ادارات كل اطالعات ،دادگسخختري ،نيروي انتظامي اسخختان ،كميته انتظامي اسخختان و شخخوراي
انتظامي (استان وكشور)
 -18-8معاونت مسكن :معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي
 -11-8معين استان :كارشناس دفتر توسعه مهندسي ساختمان كه باحكم رئيس دستگاه نظارت به عنوان معين استان تعيين
و امور محوله مربوط به روند برگزاري انتخابات را پيگيري،كنترل و نظارت مي نمايد.
-18-8هيأت اجرايي:هيات موضوع ماده  15وتبصره بعدي آن درآئين نامه كارداني
-18-8هيأت نظارت :هياتي كه دراداره كل استان تشكيل وزير نظر دستگاه نظارت كشور انجام وظيفه مي نمايد.
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فصل دوم
دستگاه نظارت
-1-2دستگاه نظارت و صدور احكام:
 -5-5-1وزارت راه وشهرسازي ،دستگاه نظارت كشور است و درهراستان اداره كل اين وظيفه را با عنوان هيات نظارت
استان برعهده خواهد داشت.
 -1-5-1مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان ،با حكم معاون محترم مسكن وساختمان وزارت راه وشهرسازي به
سمت رئيس دستگاه نظارت كشور منصوب مي شود.
-7-5-1د ستگاه نظارت ك شور عالوه بررئيس داراي 4ع ضو(جمعاً  1نفر)ا ست كه با پي شنهاد رئيس د ستگاه نظارت
كشور و حكم معاون مسكن وساختمان منصوب مي شوند.
از ميان اعضاي مذكور يك نفر به عنوان دبير دستگاه نظارت انجام وظيفه خواهد نمود.
 -2-2هيات نظارت
 -5-1-1به استناد تبصره  7ماده  15آئين نامه كارداني اداره كل استان وظيفه نظارت برحسن اجراي انتخابات سازمان
كارداني ا ستان را برعهده دا شته و مديركل ا ستان با حكم رئيس د ستگاه نظارت ك شور به سمت رئيس هيات مذكور
منصوب و انجام وظيفه خواهد نمود.
-1-1-1دردوره انتخابات حا ضر ،د ستگاه نظارت ا ستان مي تواند وظيفه هيات نظارت ا ستان را برعهده دا شته با شد.
احكام اعضاي هيات نظارت توسط رئيس دستگاه نظارت استان صادرمي گردد.
 -7-1-1در صورتيكه اع ضاي هيات نظارت ا ستان ،داراي واب ستگي سببي يا ن سبي تادرجه اول ازطبقه اول ودوم با
نامزد/نامزدها داشخخته باشخخند ،مراتب ظر 1روز كاري پس از پايان مهلت ثبت نام به دسخختگاه نظارت كشخخور اطالع و
د ستگاه ذيربط ضمن برر سي مو ضوع و ت صميم گيري ،نظر نهايي را با هد پرهيز از تعارض منافع به ا ستان ابالغ
خواهد نمود.
-4-1-1اعضخاي هيات نظارت اسختان نبايد نامزد عضخويت درهيات مديره وبازرس(بازرسخان) سخازمان كارداني اسختان
باشند.
-1-1-1كليه مكاتبات هيات نظارت استان بايد صرفاً با امضاي رئيس هيات نظارت استان صورت پذيرد.
 -6-1-1رئيس هيات نظارت مكلف اسخخت ضخخمن برگزاري جلسخخات مشخخترك في مابين هيات هاي نظارت واجرايي
انتخابات سخخازمان هاي نظام مهندسخخي و كارداني سخخاختمان اسخختان و احصخخاي موارد داراي اشخختراك درامر برگزاري
انتخابات هريك (تامين محل اسخخختقرارهيات هاي مذكور ،حوزه هاي راي گيري ،امكانات سخخخخت افزاري و نرم افزاري
مورد نيازوسخاير موارد مشخابه) نسخبت به حذ هزينه هاي مازاد وپرهيز از انجام امور موازي و غيرلزوم اقدام و گزارش
اقدامات صورت پذيرفته دراين خصوص را به اطالع دستگاه نظارت برساند.
 -3-1-1مفاد مندرد دراين نظام نامه و ترتيبات منبعث ازآن براي ادارات كل الزم االجرا و الزم االتباع بوده وعدم
رعايت آن به منزله تخلف اداري محسوب مي گردد.
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فصل سوم
وظايف هيات نظارت و معين استان
 -8-8وظايف هيأت نظارت انتخابات استان:

-5-5-7هيات نظارت استان وظيفه نظارت بر انتخابات استان را برعهده داشته واين وظايف بدون محدوديت شامل موارد
ذيل خواهد شد:
نظارت برحسن انجام وظايف به موقع ،دقيق و كامل هيات اجرائي از جمله:
-5نظارت بر تشكيل جلسات هيات اجرايي(حضورنماينده هيات مذكور در جلسات هيأت اجرايي بدون حق رأي).
-1وصول شكايات رد صالحيت شدگان.
-7رسيدگي به شكايات رد صالحيت شدگان.
-4اعالم نظر قطعي به هيات اجرايي استان در مورد صالحيت شاكيان و ساير داوطلبان.
-1تأييد فهرست نهايي داوطلبان عضويت در هيأت مديره و بازرس (بازرسان) سازمان استان.
-6تعيين ناظربراي شعب اخذ راي.
 -3نظارت بر شمارش آرا( اعم از دستي  /الكترونيكي ).
-8امضاي صورتجلسه و اعالم نتايج رأي گيري انتخابات همراه با اعضاي هيات اجرايي استان .
-7رسيدگي به شكايات واصله پس از برگزاري انتخابات واعالم نظر دراين خصوص پس از كسب نظر از دستگاه نظارت
-1-5-7رئيس هيات نظارت اسخختان،با هد ارتقاي سخخطه همكاري و ايجاد هماهنگي مسخختمر ،مي بايسخخت حداكثر
ظر  7روز پس از ت شكيل هيات مذكورن سبت به معرفي احد از اع ضاي هيات مذكور با عنوان رابط ا ستان به
دستگاه نظارت كشور ،اقدام نمايد.
-7-5-7ه يات ن ظارت اسخخختان آگهي تعيين ه يات اجرائي و ه يات ن ظارت اسخخختان را در يكي از روز نا مه هاي
كثيراالنتشارمنتشر يا به وسايل مقتضي به اطالع اعضاي سازمان كارداني استان خواهد رساند.
-4-5-7هيات نظارت ا ستان موظف ا ست هماهنگي هاي الزم را با ا ستانداري و در صورت لزوم ساير د ستگاه هاي
اجرايي ،نظارتي ،انتظامي يا قضايي استان بويژه در تامين نظم در روز انتخابات به انجام رساند.
-1-5-7هيات نظارت ا ستان در صورت پي شنهاد ابطال انتخابات ،موظف ا ست  ،بالدرنگ گزار شي از فرآيند انتخابات
استان را همراه با كليه مستندات و ادله ابطال جزئي يا كلي  -به منزله ابطال آراي ماخوذه يك يا چند شعبه يا
كل انتخابات  -را به رئيس دسخختگاه نظارت ارائه و رئيس دسخختگاه مذكور با كسخخب تكليف از معاون مسخخكن و
ساختمان نسبت به تأييديا ابطال انتخابات اقدام مي كند.
-6-5-7هيات نظارت ا ستان موظف ا ست ،مكاتبات الزم را درحوزه وظايف خود به موقع به انجام ر سانده و فهر ست
ا سامي وم شخ صات مورد درخوا ست اع ضاي هيات اجرايي و نظارت ا ستان را در قالب جداول5و1تنظيم و ظر
مدت  7روزكاري پس از تشكيل هيات هاي  ،به دستگاه نظارت كشور اعالم نمايد.
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جدول شماره  1مشخصات اعضاي هيات اجرايي
رديف

نام و نام خانوادگي

شماره عضويت سازمان

شماره پروانه اشتغال به كاركارداني

شماره

شغل

كارداني استان

وپايه آن

تلفن همراه

كنوني

جدول شماره  2مشخصات اعضاي هيات نظارت استان
رديف

نام و نام

سمت در هيات

خانوادگي

نظارت

شماره پروانه اشتغال به

سابقه عضويت

كارمهندسي/كارداني وپايه

در هيات نظارت

آن(درصورت وجود)

استان

شماره تلفن
همراه

شغل كنوني

-1-8معين استان

 -5-1-7براي پيگيري امور انتخابات ا ستان ،يك نفراز كار شنا سان دفتر تو سعه مهند سي ساختمان با حكم رئيس
دستگاه انتخابات كشوربه سمت معين استان تعيين و منصوب مي شود.
 -1-1-7در صورت بروز هرگونه ابهام يا اشكال كه از طريق معين استان قابل رفع نباشد  ،هيات نظارت استان موضوع
را كتباً از دستگاه نظارت كشور  ،استعالم خواهد نمود.
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن و ساختمان

فصل چهارم
هيات اجرايي انتخابات
 -8-8تعيين هيات اجرايي و صدور احكام اعضاي آن:

 -5-5-4مطابق ماده  15آئين نامه كارداني ،تعداد اعضاي هيات اجرايي را براساس تعداد اعضاي سازمان كارداني استان و
به شرح جدول ذيل تعيين نموده است:
تعداد اعضاي سازمان كارداني استان

تعداد اعضاي هيات اجرايي استانها

تا ()0511عضو

سه ()7عضو

بيش از ()0511عضو

پنج()1عضو

-1-5-4اعضاي هيات اجرايي براساس شرايط مندرد در بند 1-4به تعداد  1برابر مورد اشاره در بند 5-5-4از سوي رئيس
هيات نظارت تعيين وافراد منتخب از بين خود ن صف اع ضاي مورد نياز را جهت ت شكيل هيات با اكثريت آراء وبرا ساس
صورتجلسه تنظيمي به رئيس هيات نظارت جهت صدور احكام معرفي خواهند نمود.
 -7-5-4زمان ت شكيل جل سات هيات اجرايي با توافق اع ضاء تعيين و با توجه به جدول زمانبندي انتخابات ت شكيل
مي شود .كليه صورتجلسات هيات اجرايي بايد پس از امضاء دردبيرخانه آن نگهداري شود.
 -4-5-4به استناد ماده  11آئين نامه كارداني ،جلسات هيات اجرايي با حضور دو سوم اعضاي و نماينده دستگاه نظارت
(بدون حق رأي) رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.
 -1-8شرايط اعضاي هيات اجرايي:

-5-1-4عضويت معتبردرسازمان كارداني استان
-1-1-4داشتن حداقل ()7سال سابقه كار مفيد وعملي در رشته و حرفه مربوط
-7-1-4دارا بودن پروانه اشتغال به كاركارداني حداقل در پايه()1
 -4-1-4نداشتن وابستگي سببي يا نسبي تا درجه دو از طبقات اول و دوم با داوطلبان انتخابات.
مراتب بايد به منتخبان ع ضويت در هيات اجرايي انتخابات قبل از معرفي و صدورحكم اعالم شده و در صورتيكه بعد از
پايان مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات ،احد از وابستگان سببي يا نسبي عضو هيات اجرايي داوطلب عضويت در هيات
مديره س خازمان كارداني و يا بازرس(بازرسخخان) اسخختان باشخخد  ،بايد شخخخح مذكور از عضخخويت هيات اجرايي خارد و
عضوبعدي حائز اكثريت آراء جايگزين وي گردد.
 -1-1-4ا شرا الزم وكافي به قانون ،آئين نامه اجرائي آن  ،آئين نامه كارداني و ساير مقررات الزم االجرا به ت شخيح
رئيس هيات نظارت.
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 -6-1-4فاقد محكوميت انتظامي از درجه سه ( )7به باال و گذ شت هفت سال از زمان صدور راي قطعي در زمان تعيين
اعضاي هيات اجرايي انتخابات
مالحظات:
 -5-5-1-4مديران ،معاونان و كاركنان وزارت راه و شهر سازي(اعم از ت شكيالت ستادي يا ا ستاني)  ،سازمان و شركت
هاي تابعه  ،اع ضاي هيات مديره ،بازرس(بازر سان) ،اع ضاي كميته انتظامي ا ستان ،م شاوران ،مديران وكاركنان سازمان
نظام كارداني اعم از دفتر مركزي و يا دفاتر نمايندگي در سخخخطه اسخخختان ،مجاز به عضخخخويت در هيات اجرايي انتخابات
نمي باشند.
 -1-5-1-4نامزد عضويت در هيات مديره سازمان كارداني استان يا ع ضو هيات مديره فعلي آن نمي توانند ع ضو هيات
اجرايي باشند.
-7-5-1-4درصورتيكه عضوي از هيات اجرايي قادربه ادامه همكاري وفعاليت نباشد«رييس هيات نظارت » مؤظف است
دراسرع وقت از عضو باقيمانده كه حائز اكثريت آراء مي باشد  ،نسبت به جايگزيني آن اقدام نمايد.
 -4-5-1-4در صخخورت نياز وتعدد حوزه هاي رأي گيري ،با تاييد هيات نظارت اسخختان ،باقيمانده داوطلبان هيات اجرايي
مي توانند به عنوان هيات اجرايي فرعي استان،بكارگيري شوند.
-8-8وظايف هيأت اجرايي انتخابات استان:

 -5-7-4هيات اجرايي وظيفه برگزاري انتخابات را تحت نظارت هيات نظارت ا ستان برعهده دا شته،كه اين وظايف م شتمل
است بر:
 -5تشكيل جلسه و انتخاب رئيس  ،نايب رئيس و منشي
 -1امكان سخخنجي درخصخخوص شخخيوه برگزاري انتخابات وارائه گزارش توجيهي منضخخم به پيم بيني امكانات وتمهيدات
موردنياز(سخت افزاري-نرم افزاري) به هيات نظارت درخصوص آن.
 -7اعالم شرايط ع ضويت درهيات مديره و ت صدي سمت بازرس سازمان كارداني ا ستان ومداركي كه داوطلب بايد همراه
تقاضاي خود ارسال نمايد.
 -4تعيين مهلت قبولي تقاضاي نامزدي عضويت درهيات مديره و تصدي سمت بازرسي سازمان كارداني استان حداقل به
مدت  54روز از تاريخ انتشار آگهي و تعيين نشاني و محل هاي ثبت نام.
 -1تحويل كاربرگ گواهي م شخ صات فردي ،تح صيلي و حرفه اي داوطلبان ع ضويت در هيأت مديره و بازرس (بازر سان)
ازسخخازمان كارداني اسخختان( .اين گواهي بايد به عنوان يكي از مدارك مورد نياز براي ثبت نام توسخخط سخخازمان كارداني
استان تكميل و به داوطلب عضويت درهيأت مديره و بازرس (بازرسان)تحويل گردد( ).كاربرگ شماره )7
 -6آگهي دعوت از داوطلبان عضويت در هيأت مديره و بازرس (بازرسان) ازطريق مقتضي ازجمله درد در سايت اداره كل،
سازمان وسازمان كارداني استان ،روزنامه محلي ويا كثير االنتشار (كاربرگ شماره )1
 -3اخذ تقاضا و مدارك موردنياز اعالم شده از داوطلبان
 -8رسيدگي مدارك تسليمي داوطلبان و احراز شرايط داوطلبان درچارچوب قانون مزبور و آئين نامه اجرايي آن ونيز آئين
نامه كارداني
آدرس دستگاه نظارت انتخابات كشور :ميدان آرژانتين  ،بلوار آفريقا ،اراضي عباس آباد ،ساختمان شهيد دادمان ،وزارت راه و شهرسازي
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 -7استعالم از مراجع ذيصالح و بررسي صالحيت داوطلبان
 -54اطالع رساني به داوطلبان رد صالحيت شده و طي تشريفات پيم بيني شده درآئين نامه كارداني دراين خصوص
 -55اعالم روز ،ساعت و محل يا محل هاي برگزاري انتخابات كه بايد دريك روز انجام شود.
 -51اتخاذ تصميم درخصوص صالحيت نامزدها واعالم نتيجه به نامزدها و هيات نظارت
 -57تهيه فهرست نامزدها براساس تخصيح كد سه رقمي كه رقم صدگان آن نشان دهنده رشته و دو رقم بعدي رديف
فهرست خواهد بود و انتشار فهرست نهايي داوطلبان پس از تأييد «هيات نظارت استان» به طريق مقتضي.
 -54برگزاري انتخابات با نظارت هيات نظارت استان
 -51شمارش آراء ماخوذه با نظارت هيات نظارت استان.
 -56تعيين تعداد اعضخاي اصخلي و علي البدل هيأت مديره ونيز بازرس (بازرسخان) سخازمان كارداني اسختان بارعايت مفاد
ماده 58آئين نامه كارداني و تبصرهاي آن.
 -53تنظيم صورتجلسه منضم به امضاي هيات هاي اجرايي ونظارت
 -58ارسال كليه اوراق ،مستندات و مدارك مربوط به انتخابات به دبيرخانه سازمان كارداني استان.
 -57درصورت ابطال انتخابات ،انجام اقدامات مقتضي درخصوص فرآيند برگزاري انتخابات مجدد.
-1-7-4در صورت عدم رعايت الزامات قانوني تو سط هيات اجرايي ،هيات نظارت ا ستان مكلف ا ست مراتب را كتباً با ذكر
مورد وبندهاي مرتبط با قانون وآئين نامه اجرايي و نيزآئين نامه كارداني ،به هيات اجرايي اعالم و در صخخخورت عدم توجه به
مكاتبات ارسالي  ،هيات نظارت استان  ،مراتب را دراسرع وقت به «دستگاه نظارت» اعالم نمايد.
 -7-7-4هيأت هاي اجرايي و نظارت ا ستان موظفاند؛ طبق جدول زمان بندي ن سبت به انجام كليه امور مربوطه وفق مفاد
مندرد در قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن  ،آئين نامه كارداني و راهنماي برگزاري انتخابات اقدام و كليه صورتجل سات
مربوطه را در دبيرخانه هاي ه يأت هاي به تفكيك بايگاني و پس از اتمام انتخابات،كليه اوراق  ،دفاتر ومدارك مربوطه را
به دبيرخانه سازمان كارداني استان جهت درد در سوابق تحويل نمايند.
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فصل پنجم
شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره و بازرس (بازرسان) سازمان نظام كارداني استان

 -5-1داوطلبان عضويت درهيات مديره وبازرس(بازرسان) سازمان كارداني استان وفق ماده  14آئين نامه كارداني بايد
داراي شرايط ذيل باشند:
 -5-5-1تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران.
 -1-5-1نداشتن فساد اخالقي ،مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر.
 -7-5-1نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروه هاي غيرقانوني.
 -4-5-1داشتن حسن شهرت اجتماعي ،شغلي و تعهد عملي به احكام دين مبين اسالم .
 -5-0-5داشتن حداقل  7سال سابقه كار مفيد و عملي در رشته و حرفه مربوط ( دارنده پروانه اشتغال به كار كارداني
در پايه ())1
 - 6-5-1فاقد «محكوميت انتظامي» از درجه ( )7يا باالتر از  7سال قبل از تاريخ اعالم داوطلبي.
- 3-5-1دارا بودن مدرك تحصخخيلي كارداني مورد تائيد وزارت علوم،تحقيقات وفناوري كه درخواسخخت عضخخويت براي آن
درهيات مديره و بازرس(بازرسان) دارد.
 -5-3-5-1عناوين رشته هاي مندرد در مدارك تحصيلي كارداني اعم از اصلي  /مرتبط توسط كميسيون موضوع تبصره
 1ماده  3قانون تعيين وتوسط وزارت راه وشهرسازي ابالغ گرديده است.
 -1-3-5-1به استناد تبصره يك ماده 14آئين نامه كارداني اقليتهاي ديني رسمي از شرط تعهد عملي به احكام دين مبين
اسالم مستثني هستند.
-1-1چنانچه در هر رشته داوطلبي با سابقه مندرد در بند  1-5-1وجود نداشته باشد ،به استناد تبصره  7ماده 14
آئين نامه كارداني ،پذيرش داوطلبان عضويت درهيات مديره و بازرس(بازرسان) سازمان با دارا بودن حداقل 1سال سابقه كار
مفيد و عملي در رشته و حرفه مربوط و پروانه اشتغال به كار كارداني در پايه ( ، )7بالمانع خواهد بود.
تبصره  :هيات اجرايي مجاز است از افراد مشمول اين بند در بازه زماني پيم بيني شده در جدول زمانبندي ،پس از اخذ
تعهد ثبت نام به عمل آورد.
درصورتيكه تعداد كافي از داوطلبان حائز شرايط بند  1-5-1در رشته هاي مورد نظر وجود داشت ،موضوع ثبت نام شدگان
بند  1-1كن لم يكن تلقي ميگردد .
-7-1در صورتي كه اطالعات مستند در خصوص ارائه مدارك غير واقعي يا اظهار اطالعات خال واقع موارد مذكور در اين
نظامنامه درخصوص هريك ازنامزدها به هيات اجرائي بر سد  ،مي بايست بالفا صله مراتب به هيات نظارت ا ستان اعالم و
هيات  ،مراتب تخلف را به كميته وشوراي انتظامي استان اعالم نمايد .كميته انتظامي استان مي بايست ظر  31ساعت
نسبت به تشكيل پرونده ،بررسي و اعالم نظر وارسال آن به شوراي انتظامي استان اقدام نمايد.
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شوراي انتظامي استان موظف است به استناد ماده  87آيين نامه،خارد از نوبت و حداكثر ظر يك ماه موضوع را رسيدگي
و راي خود را متناسب با تخلف اعالمي صادر و ابالغ نمايد.
 -4-1هيات اجرايي استان موظف است گواهي عدم سوءپيشينه كيفري را از كليه نامزدها دريافت كند.
 -1-1ع ضويت داوطلبي در سازمان كارداني ا ستان و پروانه ا شتغال به كار كارداني وي بايد در زمان اعالم نامزدي و ثبت
نام معتبر باشد.
 -6-1هريك از نامزدها درصورت تمايل به انصرا از شركت درانتخابات ،مكلف اند حداكثر ظر  48ساعت پيم از آغاز
راي گيري ،مراتب انصرا خود را كتباً به هيات اجرايي تسليم نمايند .دراين صورت هيات ضمن اعالم موضوع به هيات
نظارت استان ،نام نامزد انصرا داده را از فهرست اسامي نامزدها حذ و به كليه شعب اخذ راي اعالم خواهد نمود.
 -3-1هيات اجرايي استان مجاز به ثبت نام از نامزدهاي داراي مدرك تحصيلي در رشته هاي مرتبط نبوده و مي بايست
تصوير مصدق مدرك تحصيلي و پروانه اشتغال به كار كارداني نامزدها را ظر يك هفته از پايان مهلت ثبت نام به هيات
نظارت استان ارسال نمايد .بديهي است صر دارا بودن پروانه كارداني دررشته اصلي مالك تصميم گيري وشركت فرد در
انتخابات اعم از هيات مديره  /بازرسان نخواهد بود.
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فصل ششم
تبليغات داوطلبان عضويت در هيأت مديره و بازرس (بازرسان) سازمان كارداني استان

 -1-6هيأت هاي نظارت و اجرايي استان ترتيبي اتخاد نمايند كه داوطلبان انتخابات ،ضمن برخورداري از امكانات تبليغات
يكسان ،اخالق حرفهاي ،اسالمي وانساني را در تبليغات خود مراعات نمايند .لذا داوطلبان مكلف به رعايت كليه موارد ذيل
درانجام تبليغات مي باشند:
 -5-5-6معرفي نامزدها از طريق وبگاه ر سمي سازمان كارداني ا ستان به عمل خواهد آمد و نامزدها مي توانند برنامه ها و
نظريات خود را از طريق اين سايت بطور يكسان منتشر كنند.
 -1-5-6انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي با عنوان داوطلب نامزد هيأت مديره و بازرس (بازرسان) سازمان استان از زمان ثبت
نام داوطلبان تا قبل از آغاز تبليغات رسمي ،ممنوع مي باشد.
-7-5-6برنامه ريزي و برگزاري هرگونه سمينار  ،همايم  ،جلسات هم انديشي و امثالهم با بودجه و اعتبار تخصيصي سازمان
كارداني استان درمدت زمان تعيين شده در فرآيند انتخابات ممنوع مي باشد.
-4-5-6تبليغات انتخاباتي داوطلبان از زمان انتشار فهرست نهائي نامزدها آغازو 14ساعت قبل از اخذراي پايان خواهد يافت
-1-5-6استفاده از آرم سازمان استان،سازمانها و ارگانهاي دولتي براي درد در تبليغات انتخاباتي ،ممنوع است.
-6-5-6هيأت اجرايي انتخابات موظف است ،قبل از شروع اخذ رأي ،هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي داوطلبان را از محل شعبه
اخذ راي امحاءو ترتيبي اتخاذ نمايد تا در طول ساعات رأيگيري نيز محل اخذ رأي ،عاري از هرگونه آثار تبليغات داوطلبان
باشد.
-3-5-6داوطلبان انتخاباتي بايد طرفداران خود را به نحو مقتضي توجيه نمايند تا از پاره كردن يا امحاي آثار تبليغاتي ساير
داوطلبان خودداري نموده و عليه آنان،تبليغات سوء نداشته باشند.
-8-5-6هيچيك از نامزدها مجاز نيستند برعليه نامزد هاي ديگر به هرنحو وتحت هرعنوان  ،تبليغ يا هتك حرمت نمايند،
به ويژه در فضاي مجازي وشبكه هاي اجتماعي.
 -1-6در صورت بي توجهي داوطلبان به رعايت قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن ،شيوه نامه هاي ابالغي وزارت راه و
شهرسازي درخصوص انتخابات ،مراتب توسط هيأت اجرايي صورتجلسه شده و به هيأت نظارت استان منعكس مي گردد تا
در صورت تأييد هيأت ،مراتب به شوراي انتظامي استان ارجاع و متناسب با تخلف ،برخورد قانوني اعمال گردد.
 -7-6اعضاي هيات هاي اجرائي و نظارت و عوامل اجرائي انتخابات مجاز به تبليغ له يا عليه نامزدها نيستند.
 -4-6رعايت كامل مفاد شيوه نامه تبليغات انتخابات اعضاي هيات مديره سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان ابالغي به
شماره  71644/474مورخ  5774/46/17براي اين نظامنامه نيز مالك عمل و الزم االجرا مي باشد.
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فصل هفتم
الزامات و فرآيند الزم االجرا در روز برگزاري انتخابات

 -5-3اعضاي هيأت هاي اجرايي ونظارت استان ويا ساير عوامل ذيربط ،بايد حداقل دو ساعت قبل از آغاز به كار رأيگيري
در حوزههاي اخذ رأي حضور يابند.
-1-3شعب اخذ راي نبايد در محل سازمان كارداني و دفاتر نمايندگي آن و نهادهايي كه شائبه ايجاد موقعيت خاص براي
برخي از نامزدها ايجاد نمايد ،دايرگردند .مگرآنكه هيات اجرايي با تائيد هيات نظارت استان ،نتواند محل مناسب ديگري
را براي روز انتخابات درنظر بگيرد.
-7-3ايجاد صندوق سيار اخذ راي تحت هيچ شرايطي مجاز نمي باشد.
-4-3تجهيزات و وسايل مورد نياز كه بايد توسط هيات اجرايي با كنترل دستگاه نظارت استان تهيه شود به شرح زير است:
الف  -صندوق رأي.
ب -رايانه و چاپگر به تعداد كافي به تشخيح هيات اجرايي ،شبكه بندي سيستم ،تهيه اينترنت مورد نياز و ساير تجهيزات
مورد نياز
پ -تابلوهاي محل و راهنماهاي مسير محل اخذ رأي.
ت-تابلو اسامي نامزدها بصورت الفبايي براساس رشته به همراه كد نامزدي.
ث -كارت شناسايي اعضاي هيات نظارت و هيات اجرايي و عوامل حوزه.
شايان ذكر است  :اين كارت ها بايد در تمام مدت اخذ-رأي بر سينه آنان نصب باشد.
د -اوراق راهنماي چگونگي پركردن برگ رأي.
چ -استامپ و نوشت افزار مورد نياز براي عوامل اجرايي حوزه و رأي دهندگان.
خ -برگه هاي رأي به تعداد كافي.
 -1-3فهر ست اسامي نامزدهاي عضويت در هيات مديره وبازرس(بازرسان) كه برا ساس اين نظامنامه تهيه شده ا ست  ،به
تعداد كافي براي نصب در محل هاي مناسب قابل ديد.
اين فهرست ،شامل؛ نام ونام خانوادگي ،رشتهتحصيلي ،دانشگاه (دانشكده) محل تحصيل ،سال دريافت مدرك ،پايه
پروانه اشتغال و كدداوطلبي به ترتيب الفباءوبه تفكيك رشته بايد تنظيم و در روز رأي گيري به تعداد كافي درمحل
هاي مناسب و در معرض ديد رأي دهندگان قرار داده شود.
 -6-3آغاز به كار انتخابات با گشودن در بهاي حوزه هاي رأي گيري رأس ساعت تعيين شده توسط هيات اجرائي استان كه
به تائيد هيات نظارت استان رسيده ،انجام مي شود و به مدت  8ساعت در همان روز ادامه خواهد داشت .در صورت
حضوراعضاي سازمان كارداني ا ستان پيم از پايان زمان رأي گيري در هر حوزه كه موفق به رأي دادن نشده با شند
 ،هيات اجرائي مجازاست با تأييد هيات نظارت استان نسبت به تمديد زمان رأي گيري آن حوزه به مدت مناسب ،
حداكثر تا ساعت  14همان روز ،اقدام نمايد.
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-3-3رأي دهندگان ابتدا كارت عضويت معتبر سازمان كارداني استان خود را به مسئوالن حوزه ارائه داده ،پس از احراز
هويت رأي دهنده و اطمينان از اين كه قبالً رأي نداده ا ست  ،براي اخذ برگ رأي هدايت مي شود.
-8-3هر عضو سازمان استان مي تواند با ارائه كارت عضويت معتبر سازمان همان استان به تشخيح خود به تمام يا هريك
از نامزدها و حداكثر به تعداد اعضاي اصلي هيات مديره ،رأي دهند.
 -7-3پذيرش ساير مدارك شناسايي همچون كارت ملي /شناسنامه/گذرنامه منوط به كنترل عضويت معتبر راي دهنده از
سخخامانه اطالعات حرفه اي واخذ تاييديه سخخيسخختمي  ،درروز رأي گيري موردقبول مي باشخخد .مسخخئوليت نظارت
برحسن اجراي آن با هيات نظارت استان خواهد بود.
-54-3اعطاي راي اصالتي است و شعب اخذ راي به هيچ وجه مجاز به پذيرش آراي وكالتي نمي باشند.
-55-3هرع ضو سازمان مجاز به يك بار راي دادن بوده و درصورت احراز مواردي كه درآنها ع ضو يا اع ضا اقدام به راي دادن
بيم از يك باروراي دادن به جاي شخخخخح ديگري نمايند ،هيات اجرايي موظف اسخخخت موضخخخوع را بالفاصخخخله
صورتجلسه نموده و آن را براي اعالم به كميته وشوراي انتظامي استان ،به هيات نظارت استان ارسال نمايد.
 -51-3هرگونه استفاده از امكانات ،كاركنان و محل هاي سازمان كارداني استان براي تبليغ له يا عليه نامزدها ممنوع است
و هيات اجرائي در صورت اطالع از مو ضوع موظف ا ست مراتب را بالفا صله در محل صورتمجلس نموده ،تحويل
هيات نظارت استان دهد .هيات نظارت استان در صورت اطالع از تخلف از طريق هيات اجرائي يا اطالع مستقيم،
تخلف عضو را براي رسيدگي به مرجع ذيربط ارسال خواهدكرد.
 -57-3هيات اجرايي مكلف اسخخخت عالوه بر شخخخرايط مندرد درآگاهي انتخابات ،مفاد بندهاي  ،8-3الي 51-3را درروزنامه
محلي يا كثيراالنتشارآگهي و يا به صورت مقتضي به اطالع اعضاي سازمان كارداني برساند.
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فصل هشتم

راي گيري
 -5-8رأي گيري در هراستان بر اساس امكانات و شرايط موجود به يكي از چهار روش زير انجام خواهد شد:
الف -رأي گيري دستي :رأي گيري با ورقه شامل برگ رأي همسان با تعرفه و شمارش دستي.
ب -رأي گيري نيمه مكانيزه :رأي گيري با ورقه شامل برگ رأي حاوي شماره نامزد با شمارش مكانيكي.
پ -رأي گيري مكانيزه كامل :رأي گيري شبكه رايانه از طريق نرم افزار هم سان در سطه ا ستان با رأي
دادن وشمارش رايانه اي.
ت -رأي گيري الكترونيكي  :رأي گيري به صورت اينترنتي.

 -1-8هيات اجرايي موظف است شرايط الزم را از نظر فضا و امكانات موردنياز ،متناسب با روش رأي گيري و تعداد راي
دهندگان درانتخابات فراهم آورد.
-7-8ضروري است هيات اجرايي با هماهنگي هيات نظارت وسازمان كارداني استان بانك اطالعات تمامي اعضاي واجد شرايط
داراي عضويت معتبرونامزدها را به تفكيك با مشخصات زيربراي استفاده درسيستم اخذ راي درشعب مربوطه فراهم
نمايند:
نام ونام خانوادگي

شماره عضويت

شماره پروانه اشتغال
به كاركارداني

شماره تلفن
شماره ملي
همراه

رشته

پايه

 -0-8درصورت برگزاري انتخابات به روش نيمه مکانيزه ومکانيزه كامل ،رعايت موارد ذيل الزامي است:
 -5-4-8هيأت اجرايي استان موظف است ،شرايط الزم همچون:زيرساخت ،امكانات ،تجهيزات موردنياز را متناسب با تعداد
رأي دهندگان در انتخابات استان با هماهنگي هيات نظارت استان و در صورت لزوم سازمان استان،درسطه استان
فراهم نمايد.
-1-4-8براساس آمار دريافتي هيات اجرايي وتاييد آن توسط هيات نظارت استان كد شناسايي منحصربه فرد ،منطبق با
كدملي ودرصورت لزوم شماره عضويت  ،براي تمام رأي دهندگان استان تهيه و به طريق مقتضي ووفق شيوه نامه
دراختيارهيات اجرايي استان و اعضاي كارداني قرارمي گيرد.
-7-4-8هيأت اجرايي استان مكلف است،نسخ الكترونيكي يا چاپ شده راهنماي برگزاري انتخابات الكترونيكي رابه نحو
مقتضي تا روز برگزاري انتخابات ،به رأي دهندگان اطالع رساني نمايد.
-4-4-8هيات اجرايي استان مكلف است اطالعات بارگذاري شده مربوط به داوطلبين تاييد صالحيت شده استان رادرسامانه
انتخابات از نظر محتوا و اطالعات به صورت پيوسته رصد نموده و هرگونه تغييرات احتمالي را جهت رفع نقح و اصالح
از طريق هيات نظارت استان به اطالع دستگاه نظارت منعكس نمايد.
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 -1-4-8هيات هاي نظارت واجرايي استان بايد  48ساعت قبل ازآغاز انتخابات  ،نسبت به برگزاري آزمايشي انتخابات درسطه
استان و احصاء و حل مشكالت احتمالي اقدام نمايند .دربرگزاري مانور انتخاباتي استفاده ازداوطلبان يا شركت كنندگان
درانتخابات ممنوع بوده ومي بايست بالفاصله نتايج حاصله صورتجلسه واسناد موجود توسط نماينده حراست اداره كل
امحاء گردند.
-6-4-8هيأت اجرايي استان اقدامات مقتضي درخصوص نحوه احرازهويت وورود رأي دهندگان به سامانه انتخابات الكترونيكي
اعم از اعضاي داراي كارت عضويت ونيز اعضاي جديدالورودكه كارت عضويت براي آنان صادرنشده را طبق راهنماي
استفاده از سامانه الكترونيكي برگزاري انتخابات معمول مي نمايند.
-3-4-8رعايت زمان تعيين شده بعداز ورود رأي دهندگان به سامانه و اخذكدشناسايي يكبار مصر الزامي است .
-8-4-8روند برگزاري انتخابات وبرگ هاي رأي داوطلبين كامال" محرمانه بوده وهيات هاي نظارت و اجرايي مكلف به صيانت
ازآراء ماخوذه خواهند بود.
-7-4-8كليه فعاليت هادرسامانه  ،از طريق مديران سامانه ونمايندگان منتخب مركزفاواي استان( )ITبا هماهنگي هيات
نظارت قابل پيگيري خواهد بود.
-54-4-8با اتمام زمان رأي گيري ،وروداز طريق درگاه سامانه امكان پذير نخواهد بود و ضروري است درصورت تشخيح
هيات هاي نظارت و اجرايي به تمديد زمان رأي گيري  ،ضمن اخذ مجوز الزم از دستگاه نظارت  ،اطالع رساني الزم به
اعضا دراين خصوص توسط هيات اجرايي صورت پذيرد.
-5-8درصورت برگزاري انتخابات به روش دستي  ،رعايت موارد ذيل الزامي است:
-5-1-8هيأت اجرايي استان موظف است ،شرايط الزم از نظر فضا ،امكانات ،تجهيزات و لوازم التحرير موردنياز را متناسب با
تعداد رأي دهندگان در انتخابات ،فراهم نمايد.
-1-1-8هيأت اجرايي استان مكلف مي باشد ،راهنماي انتخابات سازمان كارداني استان را به تعداد كافي تكثير نموده و به
نحو مقتضي تا قبل از روز برگزاري انتخابات ،به رأي دهندگان اطالع رساني نمايد.
-7-1-8نماينده (نمايندگان) هيات نظارت و هيات اجرايي استان بايد قبل از شروع به كار رأي گيري ،نسبت به ممهور
نمودن برگ هاي رأي ،اقدام نمايند.
-4-1-8هيأت اجرايي استان مؤظف است با دريافت كارت عضويت سازمان كارداني استان يا در صورت لزوم كارت ملي
معتبرنسبت به احراز هويت رأيدهندگان اقدام نمايد( .براي اعضاي جديدالورود طبق كاربرگ شماره )7
 -1-1-8رأي دهندگان بايد شخصاً در رأي گيري شركت نموده و در هيچ مورد رأي دادن با وكالت يا به نمايندگي مجاز
نمي باشد.
-6-1-8رأي دهنده پس از استقرار در محل ،اسامي داوطلبان مدنظر را دربرگ رأي درد نموده و بعد از تاييد نهايي ،برگ
رأي را شخصاً به صندوق انداخته و خارد مي شود.
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن و ساختمان

فصل نهم

شمارش آراء
 -1-9به استناد مواد 58و 77آئين نامه كارداني تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي سازمان كارداني
استان درزمان آغاز فرآيند انتخابات ،كه به شرح زيرخواهد بود ،تعيين ميشود:
تعداد اعضاي سازمان كارداني استان

تا  1055نفر

 1058تا  6555نفر

 6558نفربه باال

تعداد اعضاي هيات مديره

2عضو

2عضو

00عضو

تعداد بازرس(بازرسان)

يك بازرس اصلي و يك

دو بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل

بازرس علي البدل

-1-7وفق تبصره  1ماده  58آيين نامه كارداني در تمامي موارد ،اعضاي هر يك از «رشتههاي اصلي» بايد حداقل مشتمل
بر ( )51نفر بوده ،تا حسب مورد ،نماينده آن رشته يك عضو اصلي در هيأت مديره داشته باشد.
-7-7چنانچه در گروهي به تعداد كافي از رشتهاي ،داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد ،از ساير رشته هاي آن گروه
به تعداد موردنياز ،از حائزين باالترين آراء انتخاب خواهند شخخد و اگر در هيچ يك از رشخخته هاي يك گروه ،داوطلب واجد
شرايط در حد ن صاب الزم وجود ندا شته با شد ،براي تأمين باقيمانده اع ضاي هيأت مديره از ر شتهها و گروه هاي ديگر،
بدون توجه به رشته و به ترتيب ازحائزين اكثريت آراء انتخاب خواهند شد.
-4-7هيأت مديره ،در هر يك از رشته هاي اصلي يك عضو علي البدل خواهد داشت.
-1-7تعداد اعضاي هيات مديره سازمان كارداني استان به تفكيك "رشته هاي اصلي" وبراساس ترتيبات پيم بيني شده
ذيل تعيين مي گردد:
 -5-1-7مطابق با بند ‹‹ث›› ماده  17آئين نامه تشخخخكيالت حرفه اي كاردانهاي فني مصخخخوب  ،5737هيات اجرايي
انتخابات پس از ت شكيل موظف ا ست ظر يك هفته ن سبت به تعيين واعالم تعداد اع ضاي هيات مديره اي سازمان
كارداني استان اقدام نمايد.
هيات اجرايي در اولين جل سه مي باي ست ن سبت به ا ستعالم تعداد اع ضا به تفكيك ر شته هاي هفتگانه اقدام و تعداد
اعضاي سازمان كارداني استان در اين تاريخ مبناي تعيين تعداد اعضاي هيات مديره سازمان مذكور خواهد بود.
 -1-1-7تعيين تعداد اع ضاي ا صلي هيات مديره درر شته ا صلي وفق ماده  58آئين نامه كارداني وبه شرح جدول ذيل
بند()5-7
-7-1-7تعيين حداقل يك ع ضو به عنوان نماينده هرر شته درگروه يا عنايت به مفاد مندرد درتب صره  1ماده  58آئين
نامه كارداني
-4-1-7تعيين سخخاير تعداد اعضخخاي اصخخلي هيات مديره در رشخخته هاي اصخخلي وگروه وچگونگي تركيب آنها به شخخرح
ترتيبات و مفاد مندرد در جدول زير تعيين مي گردد.
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معاونت مسکن و ساختمان
8

1

8

تا

 1058تا

 6558نفر

1055نفر

6555نفر

به باال

 8عضو
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 88عضو

تعداد اعضاي
«سازمان كارداني استان»
تعداد اعضاي هيأت مديره
رشتـههـا
8

گروه عمران

1

گروه تأسيسات

8

گروه معماري و شهرسازي

حداقل عضو
عمران

8

نقشه برداري

8

ترافيك

8

برق

8

مكانيك

8

معماري

8

شهر سازي
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8
8
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن و ساختمان

فصل دهم
شكايات مربوط به انتخابات
 -1-11پذيرش شكايات مربوط به انتخابات:

مدت قبول شخخخكايات مربوط به انتخابات تا  1روز بعد از روز اخذ رأي خواهد بود و بعد از مدت زمان شخخخكايتي پذيرفته
نخواهد شد .مرجع رسيدگي به اين شكايات ،هيأت اجرايي استان به همراه نماينده (نمايندگان) هيات نظارت استان مي
باشد.
 -2-11رسيدگي به شكايات:

 -5-1-54پس از انق ضاي مدت پذيرش شكايات ،هيأت اجرايي ا ستان به همراه نماينده (نمايندگان) هيات نظارت ا ستان
به مدت يك هفته فرصت دارند كه نسبت به بررسي و اعالم نظر كتبي به شاكي اقدام نمايند.
 -1-1-54به شكايات بدون نام و مشخصات و نشاني شاكي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

آدرس دستگاه نظارت انتخابات كشور :ميدان آرژانتين  ،بلوار آفريقا ،اراضي عباس آباد ،ساختمان شهيد دادمان ،وزارت راه و شهرسازي
(كدپستي )8080665151 :تلفن 11181588-0دورنگار :دبيرخانه وزارتي  ،11181580 :دبيرخانه مركزي11686888 :

21

نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن و ساختمان

فصل يازدهم
تائيد يا ابطال انتخابات

 -5-55پس از انجام رسخخيدگي به شخخكايات ،در صخخورت تائيد انتخابات ،نتايج قطعي اعالم و كليه اوراق ،دفاتر و مدارك و
م ستندات مربوط،من ضم به ن سخه اي از نتايج انتخابات ،طي صورتجل سه اي (كاربرگ شماره  )6كه به ام ضاء و تاييدهيأت
اجرايي ونظارت استان رسيده است ،به دبيرخانه «سازمان نظام كارداني استان» تحويل ميشود و در صورت ابطال انتخابات،
هيأت اجرايي  ،حداكثر ظر مدت يكماه نسبت به شروع تشريفات انتخابات مجدد ،اقدام خواهد نمود.
 -1-55اداره كل استان يك نسخه اصل ،از نحوه برگزاري انتخابات هيأت مديره و بازرس (بازرسان) سازمان كارداني استان
را كه من ضم به اع ضاي منتخب مطابق (كاربرگ شماره  )6مي با شد وبه تأييد و ام ضاي هيأت هاي نظارت و اجرايي ا ستان
رسيده است،به منظور صدور اعتبارنامه هاي اعضاي منتخب هيات مديره ،بازرس (بازرسان) سازمان استان و ساير اقدامات
الزم به دبيرخانه «دستگاه نظارت» مستقر دردفتر توسعه وزارت راه و شهرسازي ارسال خواهد نمود.
 -7-55تائيد يا ابطال انتخابات ،منحصخخراً از اختيارات «هيات نظارت اسخختان» و با هماهنگي دبيرخانه «دسخختگاه نظارت»
مي باشد.
پس از خاتمه انتخابات و تائيد آن ،اقدامات مربوط به تهيه وصخخخدور اعتبارنامههاي اعضخخخاي منتخب هيات مديره و بازرس
(بازرسان) سازمان كارداني استان به وسيله دفتر توسعه وزارت راه و شهرسازي انجام خواهدشد.
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن و ساختمان

فصل دوازدهم
تخلفات انتخاباتي

موارد زير تخلف انتخاباتي محسوب شده كه عالوه بر اين نظامنامه ،طي اطالعيه جداگانه اي توسط دستگاه نظارت كشور به
عنوان اطالعيه و ابالغيه وزارت راه و شهرسازي ،منتشر خواهد شد و رعايت نكردن اين موارد توسط هر يك ازاعضاي سازمان
كارداني اسخختانها ،مشخخمول بند"د" ماده  17آئين نامه اجرايي بوده وموجب تعقيب متخلف ازطريق مراجع ذيربط خواهد بود
ومع الو صف دوره محكوميت وي پس ازاتمام دوره تعليق و طي ت شريفات پيم بيني در كميته انتظامي ا ستان و صدور راي
توسط شوراي انتظامي استان تعيين و اعمال خواهد شد:
الف -سوء استفاده از امكانات سازمان استان به هر نحو ،براي تبليغات شخصي له يا عليه يك فرد يا افراد يا گروه خاص.
ب -تبليغ عليه هريك از نامزدها يا توهين و اهانت يا انتشار مطالب كذ درباره نامزدها به هر صورت اعم از سخنراني ،نوشته
يا در فضاي مجازي يا شبكه هاي اجتماعي.
پ -ثبت نام به عنوان نامزد عضويت در هيات مديره با مدارك غير واقعي ،نادرست يا دستكاري شده.
ت -اعطاي رأي بيم از يك بار به هر طريق اعم از اينكه راساً يا به جاي شخح ديگر صورت بگيرد.
ث -هرگونه تباني در اعطاي رأي ،خريد و فروش رأي به هر نحو و به هر صورت.
د -انت شار هرگونه مطلب توهين آميز و اهانت بار يا انت شار مطالب كذب ن سبت به برگزاركنندگان انتخابات اعم از اع ضاي
هيات هاي اجرائي يا دستگاه نظارت به هر صورت اعم از سخنراني ،نوشته يا در فضاي مجازي يا شبكه هاي اجتماعي.
چ -عدم همكاري رئيس ،هيات رئيسه ،خزانه دار و هيات مديره سازمان استان در ح سن برگزاري انتخابات يا ايجاد مانع در
روند اجرا
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن و ساختمان

فصل سيزدهم
تامين هزينه هاي برگزاري انتخابات

 -5-57هيخخات اجرايي در اولين جلسخخخخه خود پس از تشخخخكيخخل و رسخخخميخخت بخخا نظر هيخخات نظخخارت اسخخختخخان ،برآوردي از
هزينه هاي انتخابات شامل :هزينه هاي اداري و لوازم مصرفي ،تهيه نرم افزار و سخت افزار مورد نياز ،آگهي هاي روزنامه ،پست ،اياب و
ذهاب  ،پذيرايي ،حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي هيات اجرايي ،نظارت و دستمزد عوامل اجرايي و ساير هزينه هاي مورد نياز و مرتبط
با انتخابات را محا سبه و به هيات مديره سازمان كارداني ا ستان اعالم نموده تا هزينه هاي مورد تائيد با م شاركت وهمكاري شوراي
مركزي كارداني ،شوراي رابط و سازمان هاي ياد شده دراستان تامين و پرداخت گردد.
 -1-57در صورتي كه بخ شي از اقالم فوق نظير سخت افزار يا نرم افزار تو سط اداره كل ا ستان  ،سازمان ا ستان ويا سازمان كارداني
ا ستان تامين شود ،در هزينه هاي مذكور محا سبه ن شده و اين اقالم بايد تا پايان فرآيند انتخابات در اختيار هيات اجرائي يا د ستگاه
نظارت استان باشد.
 -7-57محل ا ستقرار هيات هاي نظارت و اجرائي ا ستان در صورت وجود فضاي منا سب در اداره كل ،توسط اداره كل تأمين خواهد
شد ودرغير اينصورت به صورت توامان از فضاي تخصيح يافته به هيات هاي جهت برگزاري انتخابات سازمان نظام مهندسي ساختمان
استانها استفاده خواهد شد.
 -4-57هيات هاي نظارت و اجرايي انتخابات سازمان هاي مهند سي و كارداني ا ستان ،ضمن برگزاري جل سه م شترك و اح صاي موارد
داراي ا شتراك دربرگزاري انتخابات (همچون :تامين محل ا ستقرارهيات هاي  ،حوزه هاي راي گيري ،امكانات سخت افزاري و نرم افزاري
مورد نياز ،لوازم التحرير وامثالهم) از ايجاد هرگونه هزينه مازاد پرهيز نمايند.
-1-57مسئوليت نظارت برحسن انجام موارد يادشده ازوظايف هيات نظارت استان مي باشد.
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معاونت مسکن و ساختمان

پيوست يك
جدول زمان بندي انتخابات
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معاونت مسکن و ساختمان

رديف

جدول زمان بندي پنجمين دوره انتخابات اعضاي هيأت مديره و بازرس (بازرسان) سازمان نظام كارداني ساختمان استان
نوع فعاليت

0

صدور حکم رئيس دستگاه  /هيات نظارت استان

0
3
0
5
6
2

انتخاب و معرفي تعداد  0برابر موردنياز اعضاي منتخب و
تعيين هيات اجرايي استان
صدور احکام اعضاي هيأت هاي نظارت و اجرايي استان
آغاز اقدامات مربوط به تشتتکيل جلستته هيات اجرايي
استان
تجهيز م حل هاي ث بت نام و ان جام م قد مات الزم ج هت
ثبت نام متقاضيان
مهلت پذيرش تقا ضاي داوطلبان ع ضويت درهيأت مديره
و بازرس (بازرسان) سازمان كارداني استان
انجام مکاتبات مربوط به استعالم ها از مراجع ذيربط
دريافت و برر سي پا سخ ا ستعالم وو ضعيت نامزدهاي ع ضويت

8

درهيات مديره وبازرسان از مراجع ذيربط ،اتخاذ تصميم نسبت به
صالحيت نامزدها واعالم به متقاضيان

مواد قانوني زمان شروع

مجري فعاليت

دستتتگاه نظارت تبصتتره 5
ماده 00

كشور
اداره كل استان

تبصره 3

اداره كل استان

تبصره 3

اداره كل استان

03

هيات اجرايي

03

هيات اجرايي

03

هيأت اجرايي

00

ه يأت ن ظارت و
اجرايي

00

2

اعالم به نامزدهاي رد صالحيت شده

01

وصول شکايات

هيأت نظارت

00

هيات نظارت

00

محلي يا كثيراالنت شار يا اطالع ر ساني به روش مقت ضي هيات اجرايي

00

00

0011/13/15
پ نجشتت ن به
0011/13/16
پ نجشتت ن به
0011/13/03
ستته شتتن به
0011/13/08
شتتتنتتبتته
0011/13/02
شتتتنتتبتته
0011/10/15
ستته شتتن به
0011/15/15
شتتتنتتبتته
0011/15/12
ستته شتتن به
0011/15/00

0روز
3روز

ابالغيه شماره  02000/011مورخ 0011/10/00
اعالم اعضاي هيأت اجرايي استان به وزارت راه وشهرسازي – دفترتوسعه
مهندسي ساختمان دبيرخانه "دستگاه نظارت "

0روز

------------------

 2روز

انتخاب رئيس ،نائب رئيس ومنشي وانجام مقدمات برگزاري انتخابات

 0روز

----------------

 01روز

-------------

 2روز

ارسال رونوشت مکاتبات به دستگاه نظارت كشور و هيات نظارت
در صورت دريافت يا عدم دريافت پا سخ ا ستعالمات مورد نظر درمدت مقرر ،هيات

 30روز

اجرايي با حداكثرآراء ن سبت به صالحيت داوطلبان ت صميم گيري نموده و نتيجه را
به دستگاه نظارت كشور وهيات نظارت استان و متقاضي اعالم مي نمايد.

 0روز

---------------

 3روز

---------------

 2روز

تائيد اوليه فهر ست نامزدهاي ع ضويت درهيات مديره وبازرس(بازر سان)
سازمان كارداني استان واعالم آن به هيات اجرايي
پس از تائيد فهرستتت نهايي نامزدها توستتط هيات نظارت استتتان ،فهرستتت نهايي

زمان آگهي و انتشتار فهرستت نهايي نامزدها درروزنامه
00

0011/13/10

ماده  00و چ هار شتتن به

هيأت اجرايي

نامزدها

0011/10/00

ماده  00و شتتتنتتبتته

00

رستتيدگي به شتتکايات واعالم نظر قطعي درمورد كليه

يکشت ت ن به

مدت زمان فعاليت تبعي

ديگر

ستته شتتن به
0011/15/02

 00روز

توستتط هيات اجرايي به تعداد كافي تکثيروتوزيع مي گردد.الزم به توضتتيت استتت
فهر ست مورد ا شاره حداقل به مدت  0هفته قبل از روزاخذ راي در روزنامه محلي يا
كثيراالنتشارآگهي ويا درصورت لزوم به طرق مقتضي به اطالع اعضاء رسانيده شود.

چ هارشتت ن به

ه يأت ا جرا يي
57

مهلت زماني برگزاري انتخابات

00

شمارش آراء وتعيين اعضاي اصلي و علي البدل

51

پذيرش شکايات مربوط به انتخابات

56

رسيدگي به شکايات

53

تأييد يا ابطال انتخابات واعالم كتبي به دستگاه نظارت

ز ير ن ظر ه يأت 00
نظارت

0011/16/13
ل غا يت جم عه

يك روز

از ساعت  8صبت لغايت  06با قابليت تمديد ساعت رأي دادن.

0011/16/15

ه يأت ا جرا يي

بال فاصتت له تنظيم صورتجل سه شمارش آرا و تعيين اع ضاي ا صلي و علي البدل هيات مديره و

*

ز ير ن ظر ه يأت 06

پس از خاتمه بازرس (بازرسان) سازمان استان و اعالم نتايج به وزارت راه و شهرسازي ،دبيرخانه
راي گيري

نظارت

«دستگاه نظارت»مستقر دردفتر توسعه مهندسي ساختمان.

دوشتتتنتتبتته
0011/16/18

.....

هيأت اجرايي

تا  5روزبعد

لتتتغتتتايتتتت از زمتتان --------------------
چ هارشتت ن به اخذ راي
0011/16/01
دوشتتتنتتبتته

هيأت اجرايي به
همراه

0011/16/05

.....

لتتتغتتتايتتتت

2روزپتتتتتس
ازانتتقضتتتاي
پتتتذيتتترش

--------------------

چ هارشتت ن به شکايات
0011/16/02

هيأت نظارت

06

هيأت نظارت

پ نجشتت ن به
0011/16/08

در صورت تاييد و اعالم نتايج قطعي ،تحويل كليه م ستندات مربوط به انتخابات به

 0روز

دبير خانه سازمان ا ستان و در صورت ابطال ،هيات اجرايي ا ستان حداكثر ظرف
مدت يك ماه نسبت به شروع مقدمات انتخابات مجدد ،اقدام مي نمايد.

شتتتتنتتتبتتته

08

صدورو اعطاي اعتبارنامه اع ضاي منتخب هيأت مديره و وزارت
بازرس (بازرسان) سازمان استان

راه

شهرسازي

و

06

0011/16/01
لغايت دوشتتنبه

 0روز

ح ضور نماينده اداره كل راه و شهر سازي ا ستان به همراه ع ضو منتخب
هيات مديره سازمان كارداني استان جهت دريافت اعتبار نامه ها.

0011/16/00

آدرس دستگاه نظارت انتخابات كشور :ميدان آرژانتين  ،بلوار آفريقا ،اراضي عباس آباد ،ساختمان شهيد دادمان ،وزارت راه و شهرسازي
(كدپستي )8080665151 :تلفن 11181588-0دورنگار :دبيرخانه وزارتي  ،11181580 :دبيرخانه مركزي11686888 :

25

نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن و ساختمان

پيوست دو

(كاربرگ ها )

آدرس دستگاه نظارت انتخابات كشور :ميدان آرژانتين  ،بلوار آفريقا ،اراضي عباس آباد ،ساختمان شهيد دادمان ،وزارت راه و شهرسازي
(كدپستي )8080665151 :تلفن 11181588-0دورنگار :دبيرخانه وزارتي  ،11181580 :دبيرخانه مركزي11686888 :
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن و ساختمان

كاربرگ شماره 1
صورتجلسه تعيين اعضاي هيأت اجرايي استان براي انتخابات
هيأت مديره و بازرس (بازرسان) سازمان استان .....................

نظر به دعوت نامه شماره  ....................مورخ  .................مدير كل راه و شهرسازي استان ...........................
در اجراي تبصررره  2ماده  21آئين نامه كارداني ،جلسرره اي در سرراع ........ .روز ..............مورخ  ...............در
محل  .........................با ح ضور افراد شرك .كننده ذيل طبق (جدول شماره  )1ت شكيل و با اكثري .آراء افراد
حاضر در جلسه ،اعضاي هيأت اجرايي استان ،طبق مندرجات (جدول شماره )2تعيين گرديدند.
جدول شماره  )1اعضاي معرفررري شده از سوي اداره كل راه و شهرسازي استان به منظررررور تعيين هيررأت اجرايري استان:
رديف

نام و نام خانوادگي

شماره عضويت نظام كارداني

پايه پروانه اشتغال

سابقه كار

5
1
7
4
1
6
3
8
7
54

جدول شماره  )2اعضاي منتخب هيأت اجرايي استان با تاييد رئيس هيات نظارت استان:
رديف

نام و نام خانوادگي

شماره عضويت نظام كارداني

5
1
7
4
1

محل امضاء اعضاي حاضر در جلسه :
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پايه پروانه اشتغال

سابقه كار

نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن و ساختمان

كاربرگ شماره 2

آگهي دعوت ازداوطلبان عضوي .درهيأت مديره و بازرس (بازرسان)سازمان نظام كارداني ساختمان
استان...........................
نظربه اينكه هيأت اجرايي استان درنظر دارد ازساع ....... .الي  .........روز ،.....مورخ 1011/15/
اقدام به برگزاري انتخابات هيأت مديره و بازرس (بازرسرران)سررازمان مي نمايد ،بدينوسرريله ازكليه داوطلبان
داراي پروانه اشررتلال به كاركارداني دريكي ازرشررته هاي اصررلي :معماري ،عمران ،تأسرريسررات مكانيكي،
تأ سي سات برقي ،شهر سازي و نق شهبرداري كه واجد شرايط مندرج درماده  21آئين نامه كارداني (حداقل
داراي پروانه ا شتلال به كارپايه ( )2و فاقد محكومي .انتظامي ازدرجه  3يا باالتر از  3سال قبل ازتاريخ اعالم
داوطلبي) وعالقمند به داوطلبي عضرروي .درهيأت مديره و بازرس (بازرسرران)سررازمان اسررتان مي باشررند،
دعوت مي گردد با ارائه و تسليم مدارك ذيل اقدام نمايند.
 -1اصرل وتصروير پروانه اشرتلال به كار پايه دو و يا باالتر كاردانيدر ر شته ا صلي(.يا پروانه ا شتغال پايه 3
طبق ضوابط اعالمي)

 -2اصل و تصوير كارت عضوي .يا گواهي عضوي .درسازمان نظام كارداني ساختمان استان.
 -3اصل و تصوير شناسنامه.
 -0اصل و تصويركارت ملي.
 -5يك قطعه عكس .3*0
مهل .ثب .نام و پذيرش تقاضرراي داوطلبان عضرروي .در هيأت مديره و بازرس (بازرسرران)سررازمان اسررتان از
تاريخ انتشار اين آگهي تا........روز بعد مي باشد كه الزم اس .متقاضيان با در دس .داشتن مدارك به محل
دبيرخانه هيأت اجرايي استان واقع در  ..................................................مراجعه نمايند.
بديهي اسررر ،.مدت زمان فوق به هيچ وجه قابل تمديد نبوده وبه درخواسرررتهاي ثب .نام پس ازاتمام مدت
ودرخواستهايي كه داوطلب عضوي .درهيأت مديره،مشمول«رشته ي اصلي»كه اعضاي آن كمتر از  15نفر
مي باشند (موضوع تبصره  2ماده 11آئين نامه كارداني) ترتيب اثرداده نخواهدشد.

هيأت اجرايي انتخابات سازمان نظام كارداني ساختمان استان..................
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نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن و ساختمان

كاربرگ شماره 3

جناب آقاي .......
رييس محترم هيأت اجرايي استان ..............

بدين وسيله گواهي مي شود خانم  /آقاي:
نام …………………..:
نام خانوادگي ………….:
فرزند……...…………:
شماره شناسنامه ……….:
شماره ملي ……………:
محل صدور.………….:
با شماره عضوي................:.
داراي پروانه اشتلال به كار كارداني به شماره.......................:و در پايه.......... :
داراي مدارك تحصيلي كارداني...........................:
ع ضو سازمان نظام كارداني ساختمان ا ستان  ...........................بوده وكارت  /گواهي ع ضوي .صادر شده
براي نامبرده تا مورخ ..................................داراي اعتبار مي باشد.
شررايان ذكر اسرر ،.برابر با اسررتعالم صررورت پذيرفته از سررازمان نظام مهندسرري سرراختمان اسررتان و پاسررخ
رئيس محترم آن سازمان به شماره  ........مورخ  ...........و به ا ستناد ماده ا صالحيه آئين نامه ت شكيالت حرفه
اي كاردانهاي فني ساختمان (موضوع تصويب نامه شماره /02110ت06060ك مورخ  )1391/12/22نامبرده
عضوي .بيش از يك سازمان استان را دارا نبوده و عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان نيز نمي باشد.

رئيس سازمان نظام كارداني ساختمان استان.............
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كاربرگ شماره 4

صورتجلسه بازديد الك و مهر صندوق ،كنترل برگ هاي اخذ رأي و گشودن صندوق
قبل از شروع رأي گيري

در ساع ......... .روز ،.............مورخ  1011/15/......با ح ضور اع ضاي هيأت اجرايي و هيات نظارت ......
دوره انتخابات اعضرراي هيأت مديره و بازرس (بازرسرران) سررازمان اسررتان  ..................اقدامات و كنترل هاي
زير به عمل آمد:
 -1خالي بودن صندوق رأي و بسته بودن درب آن و ممهور بودن آن به الك و مهر هيات نظارت استان.
 -2برگ هاي اخذ رأي به تعداد  ............فقره از شرررماره سرررريال  .......................تا ...................به هيأت
اجرايي استان و با حضور نماينده (نمايندگان) هيات نظارت استان تحويل گرديد.
 -3فهر س .ا سامي داوطلبان انتخابات هيأت مديره و بازرس (بازر سان) سازمان ا ستان و تابلوهاي راهنماي
محل حوزه رأي گيري در مكان هاي مناسب در معرض ديد رأي دهندگان نصب گرديد.
 -0تقسررريم كار بين اعضررراي هيأت اجرايي به منظور بهتر برگزار كردن انتخابات و كار رأي گيري ان جام
گرديد.
 -5گشرررودن م حل ا نداختن برگ رأي در دا خل صررر ندوق ان جام گرد يد و از سررررا ع ........... .مورخ
 1011/..../....كار رأي گيري شروع شد.
 -16در حوزه رأي گيري هيچ گونه تبليلات انتخابات هيأت مديره و بازرس (بازرسررران) سرررازمان اسرررتان
مشاهده نمي شود.
 -9اين صورتجلسه در سه نسخه تهيه شده و به امضاء و تاييد اعضاي زير رسيد.

محل امضاي نماينده (نمايندگان) هيأت نظارت

محل امضاي اعضاي هيأت اجرايي اصلي /فرعي
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كاربرگ شماره 5
صورتجلسه بازكردن صندوق ها و شمارش آراي مأخوذه در خاتمه رأي گيري

 ..............دوره انتخابات داوطلبان اعضررراي هيأت مديره و بازرس(بازرسررران) سرررازمان اسرررتان  .........در
حوزه ...........به آدرس  .............................................در ساع ........ .روز ،.......مورخ1011/..../....شروع و
در ساع ............. .كار رأي گيري ،خاتمه ياف..
در اين رابطه با حضررور اعضرراي هيأت اجرايي و نماينده (نمايندگان) هيأت نظارت اسررتان مسررتقر در محل
برگزاري انتخابات،اقدامات زير انجام شد:
-1آراي ماخوذه پس از اخذ مجوز از دستگاه نظارت  ،استخراج و مطابق ضوابط تعريف شده ،مورد بررسي
قرار مي گيرد.
 -8تعداد كل رأي ماخوذه در حوزه استاني...............و به تفكيك در سطح استان به شرح ذيل ميباشد.
رديف

تعداد آراي ماخوذه

محدوده شهرستان  /شهر /روستا

درصد مشارك.

 -0صح .و سالم .برگزاري انتخابات در اين حوزه انتخاباتي مورد تأييد مي باشد.
اين صورتجل سه در ساع ........ .روز  ،.............مورخ1011/...../....در سه ن سخه تنظيم و به ام ضاي اع ضاي
زير رسيد.

محل مهرو امضاي نماينده (نمايندگان)هيأت نظارت

محل مهرو امضاي اعضاي هيأت اجرايي
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كاربرگ شماره 6
صورتجلسه فهرست اعضاي منتخب هيأت مديره و بازرس (بازرسان) سازمان استان

با توجه به برگزاري انتخابات اعضررراي هيأت مديره و بازرس (بازرسررران)سرررازمان اسرررتان  .......در روز
............تاريخ1011/.... /....و پس از پايان زمان قانوني رأي گيري واخذ نتايج و تاييد نتايج ،توسرررط هيات
اجرايي اسرررتان زير نظر نماينده (نمايندگان)هيات نظارت اسرررتان،از مجموع  .............رأي مأخوذه ،اسرررامي
اع ضاي ا صلي و علي البدل اع ضاي منتخب ،به تفكيك ر شتههاي ا صلي شامل :معماري ،عمران ،تأ سي سات
مكانيكي ،تأ سي سات برقي ،شهر سازي و نق شه برداري ،با رعاي .مفاد ماده  11آيين نامه كارداني و تب صره
هاي ذيل آن ،به ترتيب در جداول اين صورتجلسه تعيين گرديدند.
الزم به ذكر ا س .پس از تاييد و ام ضاي صورتجل سه تو سط اع ضاي هيات اجرايي و نماينده (نمايندگان)
هيات نظارت اسررتان ،مراتب جه .اطالع اعضررا به نحو مقتضرري اعالم و كليه مدارك و مسررتندات مربوب به
انتخابات ،به دبيرخانه سازمان كارداني استان ارسال و تاييديه مربوب اخذگردد.
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معاونت مسکن و ساختمان

 )0گروه عمران
در رشته عمران:
عضو اصلي
رديف

نام خانوادگي

نام

تعداد رأي

عضو علي البدل
رديف

نام خانوادگي

نام

تعداد رأي

 )0گروه عمران
در رشته نقشه برداري:
عضو اصلي
رديف

نام خانوادگي

نام

تعداد رأي

عضو علي البدل
رديف

نام خانوادگي

نام

33

تعداد رأي
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 )0گروه تأسيسات
در رشته برق:
عضو اصلي
رديف

نام خانوادگي

نام

تعداد رأي

عضو علي البدل
رديف

نام خانوادگي

نام

تعداد رأي

 )0گروه تأسيسات
در رشته مکانيك:
عضو اصلي
رديف

نام خانوادگي

نام

تعداد رأي

عضو علي البدل
رديف

نام خانوادگي

نام
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 )3گروه معماري و شهرسازي
در رشته معماري:
عضو اصلي
رديف

نام خانوادگي

نام

تعداد رأي

عضو علي البدل
رديف

نام خانوادگي

نام

تعداد رأي

 )3گروه معماري و شهرسازي
در رشته شهرسازي :
عضو اصلي
رديف

نام خانوادگي

نام

تعداد رأي

عضو علي البدل
رديف

نام خانوادگي

نام
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تعداد رأي
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بارزس (بازرسان) سازمان استان :

عضو اصلي
رديف

نام خانوادگي

نام

تعداد رأي

عضو علي البدل
رديف

نام خانوادگي

نام

محل امضاي اعضاي هيأت اجرايي اصلي/فرعي

تعداد رأي

محل امضاي نماينده (نمايندگان)هيأت نظارت

36

نظامنامه انتخابات

معاونت مسکن و ساختمان
كاربرگ شماره 7

بسمه تعالي

جناب آقاي ..................
شهردارمحترم ..............

با احترام:
نظربه برگزاري انتخابات  ............دوره اعضاي هيأت مديره و بازرس (بازرسان) سازمان نظام كارداني ساختمان
استان كه به طور همزمان درسراسركشور مورخ 1011 /...../....برگزار خواهدشد ،با توجه به پراكندگي و نياز به
ارائه خدمات مطلوب به يكيايك اعضاي سازمان استان و جلب مشارك .حداكثري ،خواهشمند اس .مقرر فرمايند
اقدامات مقتضي در اين خصوص توسط همكاران محترم آن شهرداري معمول و اين اداره كل را براي بهتر برگزار
شدن انتخابات ياري فرمايند.

مديركل راه و شهرسازي استان..............

رونوش:.
 -رئيس محترم هيأت اجرايي استان براي اطالع و اقدام الزم.
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معاونت مسکن و ساختمان

كاربرگ شماره 8

«بسمه تعالي»
جناب آقاي ..............
استاندارمحترم ............

با احترام:
نظر به اينكه در اجراي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان و آيين نامه تشكيالت حرفه اي كاردانهاي فني ساختمان،
انتخابات ...............دوره اعضاي هيأت مديره و بازرس (بازرسان) سازمان نظام كارداني ساختمان استان ،درروز
........تاريخ  1011/15/...درسراسركشور برگزار خواهدشد ،خواهشمند اس .مقررفرمايند معاون .فناوري
اطالعات و ارتباطات نيروهاي انتظامي و ديگر ارگانهاي ذيربط ،با هيأت اجرايي و نظارت استان و ساير عوامل
برگزاري الكترونيكي /دستي انتخابات ،همكاري و هماهنگي الزم را به عمل آورند.

مديركل راه و شهرسازي استان .......

رونوش:.
 -رئيس محترم هيأت اجرايي استان براي اطالع و اقدام الزم.
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معاونت مسکن و ساختمان

كاربرگ شماره 9
«بسمه تعالي»

جناب آقاي ..............
استاندارمحترم ............

با احترام:
نظر به اينكه در اجراي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان و آيين نامه تشكيالت حرفه اي كاردانهاي فني ساختمان،
انتخابات  ............دوره اعضاي هيأت مديره و بازرس (بازرسان) سازمان نظام كارداني ساختمان استان ،درتاريخ
 1011/15/....درسراسركشور برگزار خواهدشد ،خواهشمند اس .مقررفرمايند نيروهاي انتظامي و ديگر ارگانهاي
ذيربط ،با هيأت اجرايي و نظارت استان و ساير عوامل برگزاري انتخابات ،همكاري و هماهنگي الزم را به عمل
آورند.

مديركل راه و شهرسازي استان .......

رونوش:.
 -رئيس محترم هيأت اجرايي استان براي اطالع و اقدام الزم.
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كاربرگ شماره11

«بسمه تعالي»

رئيس محترم اداره حراس .راه وشهرسازي استان ..............

با احترام:
ضمن تشكر از زحمات به عمل آمده در مورد تحقق اهداف وزارت متبوع ،در برگزاري هرچه بهتر انتخابات اعضاي
هيات مديره و بازرس (بازرسان) سازمان نظام كارداني ساختمان استان ،خواهشمنداس .مقرر فرماييد تدابير الزم
در مورد مسائل امنيتي زيرساخ .وسرورهاي استاني درخصوص اخذ رأي معمول گردد.

مديركل راه و شهرسازي استان....... .........

رونوش:.
 رئيس محترم هيأت اجرايي استان براي ا طالع و اقدام الزم.41
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كاربرگ شماره 11

«بسمه تعالي»

رئيس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ..............

با احترام:
نظر به اينكه در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه تشكيالت حرفه اي كاردان هاي
فني ساختمان واصالحيه بعدي آن ،انتخابات  ............دوره اعضاي هيأت مديره و بازرس (بازرسان) سازمان نظام
كارداني ساختمان استان ،درتاريخ  1011/15/.....درسراسركشور برگزار خواهد شد ،خواهشمند اس .مقررفرماييد
تا روسا/مديران اجرايي دفاتر نمايندگي شهرستانها  ،با هيأت اجرايي و نظارت استان و ساير عوامل برگزاري
انتخابات ،همكاري و هماهنگي الزم را به عمل آورند.

مديركل راه و شهرسازي استان....... .........

رونوش:.
 -رئيس محترم هيأت اجرايي استان براي اطالع و اقدام الزم.
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پيوست سه

جدول كد رشته ها،
نوع پروانه اشتغال به كار كارداني (اصلي يا مرتبط)
براساس عناوين مدارك تحصيلي دانشگاهي

42

معاونت مسکن و ساختمان

رشته

كد
پروانه

111

رشته موضوع

نظامنامه انتخابات

نوع پروانه

پروانه

اصلي

معماري

*

عناوين مدارك تحصيلي كاردانهاي فني ساختمان

مرتبط

معماري  /نقشه كشي معماري  -معماري/
دبيري فني معماري  /معلم فني معماري  /معادل كارداني معماري /معماري -ساختمان/

معماري

شهرسازي

111

مرتبط با

*

معماري

معماري -معماري داخلي  /معماري سنتي  /معماري اسالمي /معماري -نقشه كشي ساختمان/
معماري -مرم .و احياي بناهاي تاريخي معماري /حفاظ .و مرم .بناهاي تاريخي/

211

شهرسازي

*

311

عمران

*

كارداني شهرسازي
عمران /ساختمان /كارهاي عمومي ساختمان /راه و ساختمان /اجراي ساختمانهاي بتني /پيش
ساخته ها  /امور پيمانها /ساختمان هاي فلزي /ساختمان هاي فوالدي /پل سازي و ابنيه فني
ساختمان سازي /مرم .و نگهداري ساختمان/

عمران

دبير فني عمران /معلم فني عمران /معادل كارداني عمران /عمران  -خط و ابنيه/

311

مرتبط با

*

عمران

عمران  -تاسيسات آبي /عمران  -ساختمان هاي آبي /عمران  -سازه هاي دريايي/
عمران  -راهسازي /زير سازي راه  /روسازي راه /راهداري /عمران  -روستايي/
كارداني فني آزمايشگاهي عمران  /كارداني فني عمران – شهري /سازه هاي زيرزميني
مكانيك /تاسيسات حرارتي و برودتي /تاسيسات – تبريد /تاسيسات  -حرارت مركزي و تهويه

تاسيسات

411

مكانيكي

مطبوع  /مكانيك  -وسايل بهداشتي و گاز رساني /مكانيك  -آبرساني و گاز رساني/

*

مكانيك  -تهويه و تبريد/

ساختمان

تاسيسات
مكانيكي

مرتبط با

ساختمان

411

دبيري فني مكانيك /معلم فني مكانيك /معادل كارداني مكانيك/

تاسيسات

مكانيك  -تاسيسات حرارتي نيرو گاهها  /مكانيك صنايع  -تاسيسات عمومي صنايع/

مكانيكي

*

ساختمان

011
تاسيسات برقي

تاسيسات الكتريكي /برق – قدرت  /الكترونيك /الكتروتكنيك  /برق – ماشين هاي

تاسيسات برقي
ساختمان

الكتريكي /الكترونيك عمومي /الكتروتكنيك -برق صنعتي/برق – قدرت گرايش توليد/

*

مرتبط با

ساختمان

011

*

تاسيسات برقي
ساختمان

011

نقشه برداري

نقشه برداري

011
ترافيك

711

برق  -مخابرات  /برق  -الكترونيك و ابزار دقيق /الكترونيك و مخابرات دريايي/
نقشه برداري  /نقشه برداري  -كارتو گرافي /عمران  -كارتو گرافي/
عمران  -نقشه برداري /عمران  -ژئودزي /عمران – فتوگرامتري/

*

مرتبط با نقشه

*

برداري
ترافيك

دبير فني برق  /معلم فني برق  /معادل كارداني برق/

دبير فني نقشه برداري  /معلم فني نقشه برداري /معادل كارداني نقشه برداري/

*

حمل ونقل  /راه وترابري
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پيوست چهار

شيوه نامه تبليغات انتخابات هيات مديره هاي
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
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