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دستورالعمل داخلی کمیسیون های تخصصی-موضوعی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی
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مقدمه:
وظیفه اصلی سازمان نظام مهندسی استان ،همکاری وتالش در راستای اجرای قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان بوده و دراین راستا سازمان همواره از خدمات مشاوره و دانش فنی
کمیسیونهای تخصصی استفاده می نماید.درجهت تحقق اهداف تعریف شده در قانون نظام
مهندسی "دستورالعمل داخلی کمیسیون های تخصصی" ارائه می گردد.امید است با استفاده از
توان و تخصص و تجربه اعضای محترم نظام مهندسی بتوان در جهت ارتقاء مقررات ملی
ساختمان پیشنهادات ارزنده و موثر و مفیدی ارائه گردد.
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ماده -1تعاریف:
1-1سازمان:سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
2-1عضو سازمان:هریک از اعضاء سازمان در رشته های هفت گانه موضوع قانون
3-1هیات رئیسه :هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
4-1هیات مدیره :هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
5-1نمایندگی استان :دفتر نمایندگی های شهرستان
6-1نظام نامه :نظام نامه کمیسیون های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
خراسان شمالی
7-1کمیسیون تخصصی :طبق بند ( )2نامه شماره  6637/400مورخ  1395/02/20وزارت راه و
شهرسازی ،هرگاه در استانی واجدین شرایط یا داوطلبین حایز شرایط به شرح مندرج در نامه
مذکور جهت شرکت در انتخابات هیات رئیسه گروه های تخصصی در رشته یا رشته هایی
حداقل به تعداد هفت نفر وجود نداشته باشد ،هیات مدیره سازمان آن استان می تواند حسب
ماده ( )14قانون ،کمیسیون تخصصی فقط در آن رشته یا تمام رشته ها تاسیس نماید.
8-1دامنه شمول شهرستان:
ماده -1شهرستانها یی که دارای حداقل  30نفر مهندس دارای پروانه اشتغال معتبر می باشند ،در
همان گروه،امکان تشکیل کمیسیون را دارند .
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*تبصره:درصورت به حد نصاب نرسیدن تعداد مهندسین پروانه دار دریکی از رشته ها،تصمیم
نهایی در خصوص تشکیل کمیسیون تخصصی مذکور در شهرستان برعهده هیات مدیره سازمان
می باشد.
 هیات مدیره می تواند از طریق فراخوان عمومی بصورت انتخاب براساس احراز شایستگی وصالحیت نفرات کمیسیون را تعیین نماید.
در شهرستان های مشمول ماده  8-1نفرات کمیسسیون های تخصصی  3نفر و مرکز استان 5نفر تعین می شود.

ماده  - 2شرایط:
-1حسن شهرت
-2پروانه اشتغال و کارت عضویت معتبر
-3نداشتن محکومیت انتظامی درجه  3و بیشتر در  5سال اخیر
-4دارابودن پروانه اشتغال پایه  3و باالتر
-5حداقل اشتغال به یکی از امور فنی دررشته مرتبط که درخواست عضویت درکمیسیون
تخصصی رادارد در دو سال آخر متصل به زمان انتخاب به عضویت کمیسیون تخصصی
*تبصره :اعضاء کمیسیون تخصصی درگروه های کنترل نقشه وکنترل مضاعف نمیتوانند فعالیت
هم زمان داشته باشند.
ماده -3نحوه اداره جلسات:
-1تعیین هیات رئیسه کمیسیون در اولین جلسه تشکیل
انتخاب رئیس ،نایب رئیس  ،دبیر
-2جلسات براساس موضوع تشکیل می گردد.
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-3سقف مجاز جلسات(2 ،دو) جلسه در ماه می باشد.
*تبصره:در صورت لزوم برگزاری جلسه فوق العاده به درخواست رئیس کمیسیون در موضوع
خاص یا براساس ارجاع موضوعی تشکیل می گردد.

-4جلسات با حضور نصف بعالوه یک اعضاء رسمیت می یابد.
-5دبیر کمیسیون تخصی مسئول پیگیری اموراز طریق شهرستان می باشد.
 -6غیبت مجاز در هر فصل 2جلسه متوالی و  3جلسه غیر متوالی می باشد.
-7ارسال صورتجلسات کمیسیون تخصصی به سازمان نظام مهندسی استان بصورت فصلی از
طریق دفتر نمایندگی انجام می یابد.
-8تاخیر در جلسات بیش از نیم ساعت به منزله غیبت تلقی می گردد.
-9تشخیص غیبت موجه برعهده اعضاءهیات مدیره و رئیس سازمان استان می باشد.
ماده -4حق الزحمه:
میزان و پرداخت حق الزحمه هرسال در بودجه سازمان پیش بینی شده و باتایید رئیس سازمان
و خزانه دار قابل پرداخت می باشد.
ماده -5
این دستورالعمل در  4ماده و  3تبصره در جلسه مورخه  1397/10/08هیات مدیره تصویب
گردید.
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