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١ 
 

  س
  
  

، اين نظامنامه به منظور تعيين  1375آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب  73ماده  25به استناد بند 
به تفكيك رشته هاي اصلي از بين اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان  طفهرست كارشناسان خبره واجد شراي

  .يا ساير مراجع متقاضي تدوين مي شوداستان جهت معرفي به كميته هاي داوري، شوراي انتظامي هرمزگان 
  
 طو بررسي شراي سال فراخوان عمومي براي ثبت نام از متقاضيان هر طهيات مديره جهت شناسايي كارشناسان واجد شراي - 1

لبان بر اساس اين نظامنامه و مدارك الزم همچنين طداو طايشان منتشر مي نمايد، اين فراخوان بايد شامل مهلت ثبت نام، شراي
  .برسداستان اعضاي سازمان  تماميالع طچگونگي اعالم نتايج باشد و به نحو مقتضي به ا

  
عالوه بر كميته هاي داوري و شوراي انتظامي را  آنو تعيين فهرست كارشناسان بايد  طهيات مديره پس از بررسي شراي - 2

بق قانون منتشر نموده همچنين بصورت كتبي به كارشتاسان منتخب نيز اعالم طدر روزنامه كثيراالنتشار تعيين شده استان 
  .نمايد

  
صورت نياز هر شش ماه تغييرات الزم را در آن اعمال و  اين فهرست بايد هر سال بازنگري گردد و هيات مديره مي تواند در - 3

  .اين نظامنامه منتشر نمايد 2بق ماده طفهرست اصالحي را 
  
  :ان كارشناسي به شرح ذيل مي باشدبلطداو طشراي - 4

  استانساختمان سازمان نظام مهندسي در عضويت  - الف
  باالتر يا 2دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه  - ب
  و قوه قضائيه قانون يا پروانه كارشناسي رسمي دادگستري 27دارا بودن پروانه كارشناسي موضوع ماده  - ج
  

در هر يك از رشته هاي اصلي، هيات مديره مي تواند هر يك  طدر صورت عدم وجود تعداد كافي كارشناسان واجد شراي - تبصره
  .را متناسب با وضعيت آن رشته تغيير دهد طاز شراي

  
نام آنان در كميته هاي داوري و شوراي انتظامي استان بايد موارد كارشناسي خود را منحصرا به كارشناساني ارجاع نمايند كه  - 5

  .اين نظامنامه درج شده باشد 3ماده فهرست موضوع 
  
كارشناسان منتخب به صورت انفرادي يا در قالب هيات كارشناسي بايد حداكثر در مدت يك هفته از تاريخ ابالغ رسمي  - 6

استان موضوع كارشناسي از سوي مرجع درخواست كننده به موضوع ارجاعي رسيدگي و نظر كتبي خود را به دبيرخانه سازمان 
  .تحويل نمايند

  
نياز به زمان بيشتري براي رسيدگي به موضوع داشته باشد بايد از مرجع درخواست كننده در مواردي كه كارشناس  - تبصره

  .استمهال نمايد، در اين موارد مهلت رسيدگي حداكثر تا يك هفته افزايش مي يابد
  
خصوص در  ،استان هيات مديره بر عملكرد كارشناسان منتخب نظارت نموده و ضمن اعالم موارد تخلف به شوراي انتظامي - 7

  .اين نظامنامه تصميم گيري مي نمايد 3تغييرات موضوع ماده 
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  س
  
  
آئين نامه اجرايي قانون بعنوان ناظر عاليه بر عملكرد هيات مديره  82حسب وظيفه خود بموجب بند پ ماده بازرسان سازمان  - 8

هيات مديره را به عنوان تذكر به  تو كارشناسان منتخب نظارت مي نمايند و در صورت لزوم موارد تخلف از قانون و مصوبا
  .يا مجمع عمومي اعالم مي نماينداستان هيات مديره يا جهت رسيدگي به شوراي انتظامي 

  
  .ه مصوب هيات مديره مي باشدطتعيين حق الزحمه كارشناس و نحوه پرداخت آن بر اساس آئين نامه مربو - 9
  

و تصويب هيات مديره  استان ين نظامنامه بنا به پيشنهاد رئيس سازماندر موارد مسكوت يا ابهام در نحوه اجراي مواد ا -10
  .عمل خواهد شد

  
هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان  6/7/88تبصره در جلسه رسمي تاريخ  2بند و  3ماده و  10اين نظامنامه مشتمل بر 

  .استان هرمزگان به تصويب رسيده و هرگونه تغيير در آن از اختيارات هيات مديره مي باشد


