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 ندارد

 مه تعالیبس  

 (هااستان کلیه) استان شهرسازی و راه محترم کل مدیر
 

 

 با سالم

و با ها ازمان نظام مهندسی ساختمان استانمدیره ستدوره هیأ نهمیننظامنامه انتخابات پیرو ابالغ  احتراماً؛   

رساند واصله و حسب موافقت معاونت محترم مسکن و ساختمان، به آگاهی می هایدرخواستتوجه به 

« پ»بخش  3مصادیق تبصره موضوع ) 3/3/2044مورخ  034/15052اشخاص مذکور در بخشنامه شماره 

در صورت تمایل به  ،(2350اصالحی  – آئین نامه اجرایی قانوننظام مهندسی و کنترل ساختمان 85ماده 

)تنظیمی در دفتر اسناد رسمی( در  تعهدنامه رسمیبایست با ارائه نامزدی برای عضویت در هیأت مدیره، می

 نمایند :  تعهدو  اقرارنام در انتخابات، به صراحت زمان ثبت

 21ثر ت مدیره سازمان نظام مهندسی استان، تا حداکأدر صورت انتخاب شده به عنوان عضو هی الف(   

، به نحوی که مطابق پذیرش قطعی استعفاءساعت پس از زمان تأیید نهایی نتایج انتخابات، نسبت به ارائه نامه 

 قانونیمراحل طی  شناخته شده باشند، اقدام نمایند و با مستعفی، مربوط ضوابط و مقررات قانونیآن و طبق 

 اعتبارنامه، فاقد هرگونه رابطه استخدامی با دستگاه متبوع خود باشند. صدورقبل از زمان ،  ءاستعفا

تا پس از روز برگزاری انتخابات، به طرق رسمی و قانونی، در محل خدمت خود  20/0/2044از تاریخ  ب(   

 )دستگاه مربوط( حضور پیدا نخواهند کرد.

هر دلیل، قطع رابطه استخدامی کامل به مذکور از جمله آن که تعهدات در صورت نقض هر یک از  ج(   

مدیره سازمان سلب شرایط عضویت ایشان در هیأت، اجرایی نگردددر ظرف زمانی مذکور ایشان با دستگاه متبوع، 

و هیچ حقی برای ایشان ایجاد نگردیده و نسبت به اجرای مقررات و ضوابط ابالغی مالک  استان تحقق یافته

گونه اعتراضی نخواهند داشت و حق هرگونه اعتراضی را تحت هر ان، هیچعمل از جمله معرفی جایگزین ایش

 عنوان و به هر شکل و در هر مرجعی، از خود سلب و ساقط نمایند. 

و سازمان ت اجرایی ، به اعضای هیأفوریتمراتب به نحو مقتضی و با قید  خواهشمند است دستور فرمائید   

 گردد.رسانی اطالع، ، جهت اقدام مقتضیساختمان استاننظام مهندسی 

 

 

  

 عبدی محمد علی

 ساختمان مهندسی توسعه دفتر مدیرکل
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 : رونوشت

 استحضار ساختمان،جهت و مسکن محترم معاون-محمودزاده دکتر آقای جناب

 اقدام دستور صدور و استحضار ساختمان،جهت مهندسی نظام سازمان محترم رئیس-خرم مهندس آقای جناب

 مقتضی


