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 مه تعالیبس  

 (ها استان كليه) استان شهرسازي و راه محترم مديركل

 

 با سالم

تعیین تکلیف اعضای دارای عضويت با عنايت به استعالم انجام شده از اين مرجع در خصوص  ،احتراماً   

 5د به استناد ماده رساناستان به آگاهی می كاردانی نظامسازمان و  مهندسیهمزمان در دو سازمان نظام 

متقاضی »، (ت محترم وزيرانهیأ 2331 سال مصوب)های فنی ای کاردانهنامه تشکیالت حرفاصالحیه آئین

نمی تواند به طور همزمان عضويت سازمان نظام كاردانی استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و يا عضويت 

ضمن بررسی و استعالم ت خواهشمند اس بر اين اساس،و  «ظام كاردانی استان را دارا باشديک سازمان نبيش از 

به شرح زير معمول و اقدامات مقتضی ، های مذکور در آن استان و  در صورت احراز اين امرموضوع از سازمان

 گزارش گردد : به اين دفتر  نتیجه مستنداً

های فنی، اعضای سازمان نظام ای کاردانالحیه آئین نامه تشکیالت حرفهاص 5وفق تبصره ذيل ماده  -1

تا زمانی  فقطاند نامه شدههای موضوع اين آئیندر رشته تحصیلیکاردانی استان که موفق به ارتقای مدرک 

خود را در  فعاليتو  عضويتتوانند دسی استان پذيرفته نشده باشند میکه به عضويت سازمان نظام مهن

در دو سازمان مذکور هستند،  يت همزمانعضوافرادی که دارای سازمان نظام کاردانی استان ادامه دهند لذا 

اقدام  وضعیت عضويت خودنسبت به تعیین تکلیف  و ضمن مراجعه به سازمان مربوط،در اسرع وقت كلفند م

 شودهای موصوف تعیین میدر مهلت مناسبی که توسط سازمان و اقدام الزم هنمايند و در صورت عدم مراجع

 گردد.جلوگیری خدمات به نامبردگان ای ايشان و ارائه از فعالیت حرفه (حداكثر يک ماه)

اشتغال به  هایدر قالب پروانه، مذکوردر هر دو سازمان  عضويت همزمانکه در مدت  اعضايیآن دسته از  -2

پیگیرد انتظامی جهت  ،اندای داشتهان فعالیت حرفهمبصورت توأ)حقیقی يا حقوقی(  كاردانیو  مهندسیکار 

 معرفی گردند.استان ذيربط به شورای انتظامی  قانونی، برخوردو 

فوري -مهم   
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مراتب به نحو مقتضی از طريق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و  است ضروریبنابه مراتب،    

موارد بروز به منظور جلوگیری از و  شدهاطالع رسانی کلیه اعضاء سازمان نظام کاردانی ساختمان استان به 

مورد توجه و  توسط هر دو سازمانمستمر های کنترلنظارت مؤثر آن اداره کل و انجام ، مشابه اينچنینی

 ام جدی قرار گیرد.اقد

 

 

 

 

 : رونوشت

 استحضار ساختمان،جهت و مسکن محترم معاون-محمودزاده دكتر آقاي جناب

 شماره نامه به بازگشت ، شهرسازي و راه محترم كل مدیر - خواه محبت مهندس آقاي جناب
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