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 مه تعالیبس  

 مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان )کلیه استان ها(

 

 با سالم 

ها به شماره های نظام مهندسی ساختمان استاننامه انتخابات اعضای هیأت مدیره سازمانپیرو ابالغ نظام احتراماً،   

« پ»بخش  0و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت در خصوص مصادیق تبصره  00/0/0033مورخ  033/03902

( برای داوطلبان عضویت در 0090نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )اصالحی آیین 99ماده 

های نظارتی و اجرایی مندرج در له اسامی دستگاهها، بدینوسیهیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

 شود :می به شرح زیر اصالح و جایگزین 9/2/0092مورخ  033/89239دستورالعمل ابالغی شماره 
 

 نام دستگاه های اجرایی و نظارتی ردیف نام دستگاه های اجرایی و نظارتی ردیف

1 

 

 

 

شهرسازی ، ادارات کل راه و ستاد وزارت راه و شهرسازی

سازمان مجری سکن، ها، سازمان ملی زمین و ماستان

سیسات دولتی و عمومی، مرکز ها و تأساختمان

تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت آزمایشگاه 

فنی و مکانیک خاک، شرکت عمران شهرهای جدید، 

 بازآفرینی شهری از وزارت راه و شهرسازی. شرکت

5 

کن انقالب اسالمی تشکیالت مرکزی )ستاد( بنیاد مس

ها و شرکت های ها، سازمانو ادارات کل آن در استان

تابعه آن اعم از اینکه کل سهام یا درصدی از آن 

 متعلق به بنیاد باشد.

2 
ستاد وزارت کشور، استانداری، فرمانداری، بخشداری، 

 های کشور.ها و دهیاریدهیاری، سازمان شهرداری
6 

ارکنان شوراهای اسالمی البدل و کاعضای اصلی و علی

 شهر و روستا

3 

اعضای شورای انتظامی، بازرسان، مشاوران و کارکنان 

های نظام سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان

، هیأت رئیسه ها، روساء،مهندسی ساختمان استان

 هاهای استانکارکنان دفاتر نمایندگی سازمان

7 

عالی مناطق آزاد تشکیالت مرکزی دبیرخانه شورای

ناطق های مسازمانتجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و 

های مسئول مناطق ویژه آزاد تجاری، صنعتی و سازمان

 اقتصادی.

4 
و مناطق، کلیه سازمان ها و  تشکیالت مرکزی )ستاد(

های وابسته به شهرداری اعم از اینکه کل سهام یا شرکت

 درصدی از آن متعلق به شهرداری باشد.
8 

های تشکیالت مرکزی سازمان صنایع کوچک و شهرک

 های صنعتی استانی.صنعتی ایران و شرکت شهرک

 

از دستگاه بایست میدر صورت نامزدی برای عضویت در هیأت مدیره  ،فوقبنابه مراتب، اشخاص مذکور در جدول    

توسط مقام ذیربط دستگاه مربوط را به استعفاء پذیرش نامه  ،در زمان ثبت نام انتخابات داده و استعفاء تبوع خودم

 هیأت اجرایی تسلیم نمایند.
 

 

  

 محمودزاده محمود

 وزیر  معاون
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 : رونوشت

 .استحضار وزارتی،جهت حوزه محترم مدیرکل-مقدم طاعتی مهندس آقای جناب

 کشور،جهت انتخابات بر نظارت دستگاه رئیس و ساختمان مهندسی توسعه دفتر محترم مدیرکل-عبدی مهندس آقای جناب

 .الزم اقدام دستور صدور

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

 


