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سازمانآگهی دعوت از داوطلبان عضویت در انتخابات میان دوره ای هیات مدیره و بازرس ( بازرسان )
نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی

  

      

نظر به اینکه هیات اجرایی استان در نظر دارد از ساعت8الی16روز جمعه مورخ 24/10/1400 اقدام
به برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس (بازرسان ) سازمان می نماید ، بدینوسیله از کلیه داوطلبان

دارای پروانه اشتغال به کار کاردانی در یکی از رشته های اصلی : معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی
، تاسیسات برقی ، شهرسازی و نقشه برداری که واجد الشرایط مندرج در ماده 20 آئین نامه کاردانی (
حداقل دارای پروانه اشتغال به کار پایه (2) و فاقد محکومیت انتظامی از درجه 3یا بالاتر از 3 سال قبل

از تاریخ اعلام داوطلبی ) و علاقه مند به داوطلبی عضویت در هیات مدیره و بازرس ( بازرسان )
سازمان استان می باشند ، دعوت می گردد با ارائه و تسلیم مذارک ذیل اقدام نمایند .

  

  

1- اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار پایه دو و یا بالاتر کاردانی در رشته های اصلی ( یا پروانه اشتغال
پایه 3 طبق ضوابط اعلامی ) 

  

2- اصل و تصویر کارت عضویت یا گواهی عضویت در سازمان نظام کاردانی ساختمان استان 

  

3-اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه(2سری)

  

4-اصل و تصویر کارت ملی 

  

5- 4 قطعه عکس 4*3
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6- تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی

  

مهلت ثبت نام و پذیرش تقاضای داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس ( بازرسان ) سازمان استان
 می باشد که لازم است متقاضیان با در1400/8/16از ساعت 9 لغایت 14 تاریخ 1400/7/24 لغایت 

دست داشتن مدارک به محل    دبیرخانه هیات اجرایی استان واقع در بیرجند 
–

خیابان مفتح- مفتح2-پلاک9-سازمان نظام کاردانی ساختمان  استان خراسان جنوبی ، مراجعه نمایند . 

  

بدیهی است ، مدت زمان فوق به هیچ وجه قابل تمدید نبوده و به درخواستهای ثبت نام پس از اتمام
مدت و درخواستهایی که داوطلب عضویت در هیات مدیره ، مشمول (( رشته اصلی )) که اعضای آن

کمتر از 15 نفر می باشند ( موضوع تبصره 2ماده 18 آئین نامه کاردانی ) ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

  

  

هیات اجرایی انتخابات سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی  
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