
آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هیأت مدیره 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
نظر به اینکه هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه، انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان را در پنجم مهرماه سال جاری در محل هایی که متعاقبا اعالم می گردد برگزار خواهد نمود با عنایت به بخشنامه شماره 53919/430 
مورخ 97/5/1 وزارت راه و شهرسازی و تصمیم هیأت اجرایی و تایید دستگاه نظارت استان مبنی بر تجدید مدت زمان ثبت نام از تاریخ 97/5/3 
لغایت 97/5/9 بدینوسیله از کلیه داوطلبان حائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، 
عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان و ماده 59 آیین نامه اجرایی آن )دارای پروانه اشتغال به کار پایه یک و یا باالتر دارای اعتبار که دارای دو سال سابقه فعالیت حرفه ای 
از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صالحیت پایه یک( می باشند و از 7 سال قبل از تاریخ داوطلبین فاقد محکومیت انتظامی قطعی درجه 3 

یا باالتر بوده و عالقمند عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه هستند، دعوت می شود با در دست داشتن:
1- اصل و تصویر مصدق پروانه اشتغال به کار مهندسی )دو برگ(

2- اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
3- اصل و تصویر مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی )مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی(

4- اصل و تصویر مصدق کارت ملی متقاضی و همسر )دو سری(
5- اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه متقاضی و همسر )دو سری(

6- هشت قطعه عکس 4*3
7- تصویر مصدق نامه اس�تعفا و برگ پذیرش آن برای بازرس�ان، اعضای ش�ورای انتظامی و کارکنان سازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر 
نمایندگی تحت هر عنوان و سایر کارکنان دستگاههای نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون مندرج در نظامنامه انتخابات هشتمین دوره هیأت 

مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها 
8- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

9- گواهی عدم اعتیاد به موادمخدر از آزمایشگاههای مورد تایید هیأت اجرایی و دستگاه نظارت استان 
از تاریخ 97/5/3 لغایت 97/5/9 از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر  به محل هیأت اجرایی انتخابات واقع در سه راه 22 بهمن ساختمان شماره 2 اداره 

کل راه و شهرسازی استان مراجعه و ثبت نمام نمایند.
 بدیه�ی اس�ت مدت ف�وق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باش�د و به درخواس�ت های ناقص یا درخواس�ت هایی که پس از اتم�ام مدت مذکور و
 درخواست هایی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره دارای مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروههایی است که اعضای آن کمتر 
 از هفت نفر موضوع تبصره 1 ماده 61 می باشد ترتیب اثر داده نمی شود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در

 رشته های اصلی ساختمان می باشند

هیأت اجرایی انتخابات- هیأت مدیره سازمان نظا م مهندسی استان کرمانشاه 


