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 مابقی تو استخوان و ریشه ای              ای برادر تو همه اندیشه ای                      

 گر بود اندیشه ات گل گلشنی                                       ورنه همچون هیزم یک گلخنی

 والنام                                                                                                                                             

 مقدمه

 ، فرهنگی  یهداشتبهمواره سهم عظیمی از سرمایه های ملی کشور در قالب احداث واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، آموزشی ، 

ایت ت ملی ، رعاد ثروو ... صرف پروژه های ساختمانی و صنایع وابسته به آن می شود که برای بهره برداری مناسب از این حجم زی

 تخصص سانی ماصول فنی و استانداردهای کیفیت در طراحی و تولید انتخاب مصالح ساختمانی مرغوب و استفاده از نیروی ان

 ن درجه اهمیت برخوردار است .و آموزش دیده از اولی

 عه ی آحاد جاممایندگقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حقیقت بیان کننده انتظارات گسترده نظام قانون گذاری کشور به ن

 از تک تک افراد و نهادهایی است که به نحوی در این امر خطیر دخالت دارند .

 نترل ساختمان کقانون نظام مهندسی و  28ت وزیران در جلسه ای با وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده أبدین جهت هی

 تصویب کرد . 09/07/1379آئین نامه تشکیالت حرفه ای کاردان های فنی را در مورخه 

 اعی ت غیر انتفه مؤسسابو مقررات مربوط سازمان ) کانون ( نظام کاردانی دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین 

 تواند در شهرستان های تابع هر استان دارای شعبه یا نمایندگی باشد .می باشد و می

ه اول یست در وهلمی با با توکل به خداوند منان جهت ایجاد یک تشکل منسجم ، یکپارچه ، کارآمد ، پویا و برقراری اداره امور آن

 .ختصاص دادا ن تشکلآ بهبرداشت و چشم به پاداش مادی آن نداشت و در مرحله دوم تمام اوقات اداری را خالصانه و مخلصانه قدم 

 آگاه باشید تشکل های موفق اغلب اصول ومعیارها را رعایت نموده و از جان مایه گذاشته اند . 

اده داری طبق مانامه  وان تهیه و تصویب نظاملذا با توجه به الزام قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مجموعه حاضر تحت عن

 ست .ادر دو بخش مالی و اداری تهیه و تدوین شده  9و  8آئین نامه تشکالت حرفه ای کاردان های فنی بندهای  29

 ت .برداش امید است با تدوین و اجرای صحیح این قوانین و تصویب مجمع عمومی بتوان گامی درجهت پیشبرداهداف سازمان

 ید محی الدین غازیس                                                                                                        

 ئیس سازمان ر                                                                                                              
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 کزین برتر اندیشه بر نگذرد                                      و خردبنام خداوند جان 

 

 آئین نامه اداری : 

 ی موظف است سازمان نظام کاردان 9و  8بندهای  29طبق آئین نامه تشکالت حرفه ای کاردان های فنی براساس ماده 

 اقدام نماید :  مالی ،، تشکیالتینامه اداری نظامتدوین و تصویب  ،تا نسبت به تهیه 

  .گردیده استاین آئین نامه در دو بخش مجزا تهیه و تدوین 

 بخش اول :

 که عضویت قانونی دارند . ئىبازرس و اعضا ، الف : قوانین مربوط به اعضای هیأت مدیره

 : دومبخش 

 . مایندنمی ی ب : قوانین مربوط به کارمندان و کارکنانی که به اشکال و صور مختلف با  سازمان همکار

 شت وجه داتالزم به ذکر است مجموعه قواعد مذکور این آئین نامه برای هر بخش ذکر شده الزم االجراست . باید 

  .نامه مذکور در جهت پاسخ به نیازهای سازمان با عنایت به نوع فعالیت ها تهیه و تنظیم شده است که آئین

 سازمان: اهم اهداف اصلی

 لی سازماننامه اداری ، تشکیالتی و داختهیه و تصویب نظام  -1

 قواعد امور اداری سازمان طبق مقررات و نظام نامه های مربوطه. تنظیم -2 
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 تعاریف :

 الف = استخدام : 

 عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت جهت اشتغال در سازمان .

 ب = خدمت : 

  باشد.دستور کتبی یا شفاهی رئیس مکلف به انجام آن میعبارت است از اشتغال به کاری که مستخدم به موجب 

 ج = مستخدم قراردادی : 

ای ثابت هز پست اعبارت است از فردی که به موجب ابالغ یک قرارداد برای مدت معین بر اساس ارزیابی برای تصدی یکی 

 سازمان مشغول به کار می شود .

 د = مستخدم آزمایشی : 

 .گذراندنامه میئینطبق مقررات این آ نظوراثبات صالحیت اشتغال درسازمان مرحله آزمایشی راعبارت است ازفردی که به م

 ه = مستخدم پیمانی : 

 که با توجه به مدت پیمان کار مشخصی انجام می دهد .

 و = اخراج : 

 عبارت است از قطع دائم ادامه فعالیت مستخدم از سوی سازمان .

 ز = استعفاء : 

 خروج اختیاری مستخدم از سازمان و قطع ارتباط کاری وی .عبارت است از 

 استحقاقی :  یس = مرخص

 . با توافق سازمان و برای مدت معینعبارتست از عدم حضور موجه مستخدم در محل کار 

 ش = مرخصی استعالجی : 

 (.معتمد )پزشکیلحه درمانبیماری و یا طول درمان مستند به گواهی مراجع صا بدلیلموجه مستخدم  عبارتست ازعدم حضور

 ص = غیبت : 

 عدم حضور مستخدم در سازمان و عدم انجام وظایف محوله .
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 ض = تأخیر ورود : 

 عدم حضور به موقع در محل خدمت .

 ط = ترک کار : 

 خروج بدون مجوز از مقام مافوق و عدم حضور در محل خدمت .
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 بخش اول :

 .هیأت مدیره ، بازرس و اعضائی که عضویت قانونی دارندقوانین مربوط به اعضای 

 خط مشی سازمان : – 1ماده 

 هیه وتدوینتردانی این آئین نامه بمنظور تعیین خط مشی و شرح وظایف افراد مسئول در تشکالت اداری سازمان نظام کا  

 .  شده است

  رئیس هیأت مدیره :  - 2ماده 

ب قانون ت مدیره و با توجه به اهداف سازمان و خط مشی های مصوأاعضاء هیکه به کمک است همان رئیس سازمان 

دت مهای کوتاه مهندسی وآئین نامه اجرائی تشکالت حرفه ای می بایست نسبت به طراحی، تدوین وبرنامه ریزینظام

 (های فنی الزامیستکاردانایحرفهنامه تشکالتآئین27رعایت مفاد ماده)اقدام نماید. سازمانبه اهداف رسیدنجهتمدتوبلند

 رئیس سازمان :  - 3ماده 

د . می شو احدی از اشخاص حقیقی است که به منظور انجام وظایف معینی از سوی هیأت مدیره برای یکسال انتخاب 

 انتخاب مجدد ایشان در سال های بعد منع قانونی ندارد .
 شرایط احراز پست رئیس سازمان : ( 1-3

 الف : مدیر و مدبر 

 ب : دارای سابقه ، تجربه کاری و مدیریتی 

 د.کرده باش ارجحیت به شخصی است که مدرک تحصیلی باالتر را اخذبین دو نفر  شرایط یکسان داشتن  ج :  در صورت

  جاری و ساریقوانین سایر  د : آگاه و مسلط بر قوانین نظام مهندسی ، مقررات ملی و

 م و جاذبه سخنوری ه : دارای نفوذ کال

 و : خوش اخالق و خوش برخورد ضمن دارا بودن روابط عمومی باال

 نظام مهندسی و کنترل ساختمان  33ز : آشنائی کامل با قوانین ماده 
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 وظایف رئیس سازمان : (2-3

 یده باشد(دیره رس)که این ساعات توسط هیأت رئیسه پیشنهاد و به تأیید هیأت م در ساعات اداری: مستقر در سازمان  1

 : جوابگوی ارباب رجوع 2

 : پاسخگوی نامه های ارجاعی 3

 : بررسی پرونده عضویت اعضاء و تأیید مدارک مربوطه 4

 اشتغال : بررسی پرونده پروانه اشتغال اعضاء ، تأیید مدارک و درخواست صدور پروانه 5

 : بررسی پرونده تمدید ، ارتقاء پایه اعضاء و درخواست صدور آن ها 6

 % و حق عضویت اعضاء از سراسر استان 4/5دریافت و پرداخت به موقع بررسی  : 7

 بررسی پرونده صدور و لغو عضویت اعضاء سازمان و معماران تجربی :  8

 انداری سازمالی و ادر مورد مسائل مالی طبق قوانین و آئین نامه های م دار و حسابدار: همکاری و هم فکری با خزانه 9

 : تسلط کامل بر آئین نامه ها و کمیته های متعلق به سازمان10

 : بررسی پرونده معماران تجربی و مسلط بر قوانین مصاحبه ، آزمون و صدور پروانه اشتغال 11

 «لی و .... مسئولیت ، شخص ثالث ، انواع بیمه های تکمی» ای و انتخاب بهترین شعب بیمه هو مشاوره بررسی : 12 

 : بررسی و پاسخگوئی مسائل مالی در رابطه با اداره دارائی13 

 قاطع . وخالق : وقت شناس ، 14

 ازمان س یتعضوری بیشتبا عشق و عالقه تا  جهت مشتاق نمودن افراد واجد شرایط به عضویت در سازمانانگیزه  ایجاد :15

 .  را پذیرا باشند

 بطور مثال  :

   شده قدمنعمه های م ناـاهـال قراردادها و تفـاهی و جنبی سازمان است . مثـمسائل رف گیزهـاد انـی ایجیکی از راه ها الف :

ر بتوانند ضویت معتبعرائه کارت که اعضاء با ا« باشگاه های ورزشی ، رستوران ها ، هتل ها ، فروشگاه ها ، پزشکان و ...... » با 

 . مند شونداز تخفیف های ویژه بهره 
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فنی  مؤسسات حضور در دانشگاه ها و آموزشکده ها وهمکاری مسئول روابط عمومی و : راه کار دیگر این است که با  ب

 سازمان نمایند . با دانشجویان و هنرجویان را با اعالم مزایای عضویت ترغیب به عضویت و همکاری

 زش هر جهت آمون و ش:  برنامه ریزی با ارگان های آموزشی ، دانشگاه و مؤسسات فنی مانند سازمان فنی حرفه ای هر استا ج

 .و ارائه فن آوری های روز به اعضاء 

ندسی ، نظام مه نسازما، وشهرسازی راه ادارهیربط، مسئولین اجرائی و ادارات تابعه مانندزهای ری با سازمان: ارتباط وهمکا 17

 .و ..... ها شهرداری

 پویا . :  سر و سامان دادن به اوضاع اداری سازمان مانند انتخاب کارمندان دلسوز ، عالقه مند ، کارا و 18

 کار بوده بمشغول  سازمان از اعضای شایسته و با سابقه که در سایر ارگان ها نیز:  تشکیل شورای مشورتی پیشکسوتان  19

 .....  . داری ویا بازنشسته آن ادارات می باشند مانند شهرداری ها ، بنیاد مسکن ، اداره راه و شهرسازی ، استان

ره ها در ادا توانمندی های آن ری ازبا پیشکسوتان جهت ارائه گزارش کار و بهره بردا در طول سال جلسات مختلفبرگزاری

 سازمان . سازمان و رسیدن به اهداف متعالی

ی ده . اعضاعیین ش: انتخاب و راه اندازی کمیته آموزش با برنامه ریزی مدون ، منسجم و منظم با دستورکار مشخص و ت 20

ی ، استاندار دعو ازموده و حتی بعنوان کمیته آموزش در درجه اول از اعضای هیأت رئیسه یا مدیره سازمان نظام مهندسی ب

 شناساندن ست جهتاداره راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن ، شهرداری و دانشگاه استفاده نموده که خود ابزار و وسیله ای

 سازمان و کمک گرفتن از آنان .

 شهرسازی(ووزارت راه )طبق آئین نامه آموزشی ارائه شده از سوی  برنامه ریزی های مدون آموزش در سه سطح ::  21

 الف = برنامه ریزی آموزشی اعضائی که پروانه اشتغال ندارند . 

  ب = برنامه ریزی آموزشی اعضائی که پروانه اشتغال دارند .

 ج = برنامه ریزی آموزشی ارتقاء پایه .

 قوانین  مسلط به و استفاده از افرادی شایسته که آئین نامه تشکالت حرفه ای 35طبق ماده  :  تشکیل کمیته انتظامی 22

 و از اعضاء برجسته سازمان باشند .

 آئین نامه تشکالت حرفه ای کاردان های فنی . 31و  30طبق مواد : تشکیل شورای رابط :  23
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ندسی  نظام مهن سازماکه توسط اداره راه وشهرسازی ، نماینده ایشان در سمینارها وجلسات  حضورفعال شخص رئیس یا:  24

 .تشکیل می گردد بنیاد مسکن ، شهرداری و استانداری 

 .ه مربوطه جهت مناسبت های مختلف شادی و غم به کلیه اعضاء ، ارگان ها و وزارت خاناطالع رسانی  ونظارت :  25

 .  آئین نامه مالی  15ماده  جهت اعضاء طبقهدیه به مناسبت های مختلف  تهیه:  26

 . یآئین نامه تشکیالت حرفه ای کاردان های فن 17و  16طبق مواد برگزاری مجمع عمومی هنگی جهت هما:  27

به منظور ترغیب مالی  آئین نامه 15طبق ماده در ابتدای هر سال توسط مسئول مربوطه هدایایی به اعضاء هماهنگی اهداء :  28

 و تشویق آنان جهت حضور فعال در سازمان . 

 ..... . هیأت رئیسه و سای ارگان های مرتبط در جلسات هیأت مدیره و: دعوت از رؤ 29

 ت مدیرهأات هیشهر و استان در مجلس شورای اسالمی و حتی االمکان دعوت از ایشان در جلس گان: ارتباط با نمایند 30

 . شودو شرکت در جلساتی که در شهر یا استان با حضور آن ها برگزار می  

 انتقـادات   و: رئیس سازمان می بایست در ارتباط با اعضاء نهایـت صـمیمیت را در اخـالق و جوابگـوی تمـام نقطـه نظرهـا         31

  مالقـات  با روی خوش باشد و هر لحظه که هر عضـوی اراده کـرد بتوانـد بـا رئـیس ارتبـاط برقـرار کنـد . بـه بیـانی دیگـر           

 بهانه ای به سهولت امکان پذیر باشد . رئیس سازمان و بیان نقطه نظرات وانتقادات بی هیچ

 ندسیر نظام مهبا هماهنگی مسئول دفات در شهرستان ها پیشکسوت از بین اعضاءجهت شهرستان ها نماینده پیشنهاد  : 32

 .به هیأت رئیسه و تأیید هیأت مدیره به جهت امور اعضاء سازمان 

 تصویب ورئیس  ها ، سرکشی به آن ها و برنامه ریزی توسط : پی گیری مستقیم و مداوم با نمایندگی ها در شهرستان 33

 شده است . نظارتهایی که توسط اعضاء جهت بازدید از سازهمدیره هیأت

ن محفوظ آموزشی آ: برنامه ریزی و کنترل پروژه : سرکشی به نمایندگی ها در شهرستان ها به گونه ای باشد که وجهه  34

 ای فنی و بروز جهت نظارت بر اجرای سازه ها باشد .بوده و همواره با ارائه راهکاره

ی برگزار جلسات : در زمان سرکشی به شهرستان ها حتما ً با شهردار ، رئیس فنی شهرداری و رئیس دفتر نظام مهندسی 35

 کرده و حتماً انتقادات و ایرادات اعضاء را جویا شوند .
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 ات از امکان ستفادها: تنظیم یک تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی به این مضمون که از محل دفاتر در شهرستان ها و  36

اریز و عضاء وادریافتی از  قیمت گذاری خدمات مهندسیاز  یآن توسط نماینده سازمان نظام کاردانی پس از کسر درصد

 حساب سازمان نظام کاردانی.مابقی دریافتی به 

ست انی می بایمان نظام کاردت مدیره دفاتر شهرستان ها نماینده سازأ: در تفاهم نامه مذکور ذکر گردد در جلسات هی 36-1

ل شارکت فعازمان مشرکت داشته باشد و در بازدیدهای موردی از سازه های در حال ساخت توسط اعضاء ، حتماً نماینده سا

 داشته باشد.

 ظایف و اختیارات هیأت مدیره ، هیأت رئیسه و بازرس :و - 4ماده 

 ه به عهد 34و33-29-28-27-21-20-19-18عالوه بر قوانین و وظایفی که آئین نامه تشکالت حرفه ای در مواد 

 ها خواهد بود .هیأت مدیره ، هیأت رئیسه و بازرس گزارده اهم وظایف زیر نیز به عهده آن

 های مختلف پیش بینی شده در قانون اقدام و مصوب نماید .بت به تشکیل کارگروههیأت مدیره مکلف است نس

 ئیسهرهیأت دوم پس از تصویب  ول در جلسه هیأت رئیسه مطرح و درمرحلها مرحلهالف : کلیه مصوبات مالی در 

 . رسانی شوداطالع مدیره به هیأت 

  . می باشد مالی مصوب مجمع عمومینامه مطابق با آئین ب : سطح تصمیم گیری و مصوبات هیأت رئیسه 

 :جدیدمدیره  أتدستور کار هی( 1-4

 ،هرداریش زبطور مثال ا .الف : در اوایل شروع بکارهیأت مدیره ،ارائه اسامی پیشکسوتان با توجه به شغل ،عنوان و محل کار 

  یگر .دارات دراه و شهرسازی ، آموزش و پرورش ، فنی حرفه ای ، دانشگاه ها و ا اداره، بنیاد مسکن ، استانداری

 : با توجه به محل برگزاری جلسات پیشکسوتان تعداد آن ها را مشخص کنند .ب 

 خاب ال را انتمومی با، سخنوری ، خوش برخورد و با روابط عت مدیره یک نفر که تسلط کامل بر تکلم أ: از بین اعضاء هی ج

ت کامل ایست وقبمی  مسئول روابط عمومیسازمان معرفی نمایند .  مسئول روابط عمومیو با تأیید رئیس سازمان بعنوان 

 داشته باشد .  و انجام وظایف و حضور در سازمان را وکافی جهت مسئولیت خود

ته هت کمیکامل دارد ج: یک نفر که به قوانین سازمان نظام مهندسی و تشکالت حرفه ای کاردان های فنی تسلط  د

 انتظامی انتخاب و با تأیید رئیس سازمان به شورای انتظامی معرفی نمایند .
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ازمان مه مالی سئین ناه : انتخاب یک نفر به عنوان خزانه دار ، ایشان می بایست بر مسائل مالی و قوانین آن و همچنین آ

 تسلط کامل داشته باشند .

 : یک نفر خوش خط که تسلط کامل بر آئین نگارش دارد جهت دبیر جلسه معرفی نمایند . و

یس ن نایب رئه عنواب: یک نفر با روابط عمومی باال مسلط به قوانین نظام مهندسی و تشکالت حرفه ای کاردان های فنی  ز

 انتخاب نمایند .

 . و جمعدار اموال انتخاب و معرفی نمایند : یک نفر آشنا و مسلط به امور انبارداری بعنوان مسئول ح

 مایند .عرفی ن: یک نفر که به قوانین بانکی آشنائی کامل دارد را بعنوان مسئول صندوق قرض الحسنه انتخاب و م ط

 انتخاب  ضاء راشروع بکار هیأت مدیره جدید ، هیأت امنای صندوق قرض الحسنه و سرمایه آن مشخص و اع: در اوایل  ی

 نمایند . و معرفی

 دبیر جلسه : ( 2-4

 های بعد آئین  نامه تشکالت حرفه ای کاردان های فنی انتخاب شده و انتخاب مجدد وی در سال 27براساس ماده 

  نیز بالمانع است . 

 وظایف دبیر :

 الف : نگارش صورتجلسه های هیأت رئیسه و هیأت مدیره 

 ممدیره در مورد ساعت و روز برگزاری جلسات مورد لزوب : اطالع رسانی به اعضاء هیأت رئیسه و هیأت 

  الی.مین نامه حق جلسات طبق آئمحاسبه جلسات وارائه به رئیس سازمان جهت پرداخت  ،ج : تنظیم لیست حضور و غیاب 

 د : تهیه سرفصل ها جهت ارائه به هیأت رئیسه و هیأت مدیره 

 .ث و گفتمان جهت بحه : مدیریت زمان بندی اعضای حاضر در جلسه 
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 نایب رئیس یا قائم مقام سازمان : -5ماده 

  ر غیابشخص واجد شرایط و صالحیت داری است که از سوی رئیس هیأت مدیره به منظور اعمال اهداف مدیریت و د

 متناسب با آن اهداف انجام وظیفه می نماید .  سازمان رئیس

 الف : مدیر و مدبر

 مسئولیت های ریاست سازمانب : تسلط نسبی به کلیه 

 رئیس سازمان کلیه مسئولیت ها متوجه شخص نایب رئیس می باشد  غیابج : در زمان 

 د : پیگیر مسائل سازمان ، مصوبات هیأت رئیسه و هیأت مدیره

  پیشنهاد هیأت مدیره برای پیش بینی بودجه بندی : –6 ماده

 قدمت ، حقوخآموزش ، سنوات » هزینه های اداری سازمان شامل هیأت مدیره مکلف است همه ساله پیش بینی بودجه و 

ا توجه انونی و بقمقررات  را با رعایت« و مزایا ، پاداش کارکنان ، سایر هزینه های پرسنلی و گردش امور وکارهای سازمانی  

 رده کمان تهیه س سازو رئی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را توسط خزانه دار ، حسابدار ، مسئول تنظیم اسناد ، بازرس

ه اده ساالنوق العفی یا در مجمع عمومی عاد سپس جهت اطالع به هیأت مدیره و تصویب آنو به هیأت رئیسه ارائه نموده و 

 .سازمان ارائه تا مصوب گردد

 خزانه دار : –7ماده

 نی  به مدت یکسال فت حرفه ای کاردان های الآئین نامه تشک 27براساس ماده   ت رئیسه سازمان بوده وأاز اعضای هییکی 

 انتخاب می شود . انتخاب مجدد وی در سال های بعد بالمانع است .

 الف : مسلط به مسائل مالی

 ب : بررسی اسناد مالی پس از تأیید درخواست کننده

  ا.آن ه یمهفاکتورهای ضمنوشته شده توسط حسابدار و تطبیق آن با درخواست ، اسناد و های چک  وامضاء ج : بررسی

 د : اظهار نظر در مورد مسائل مالی

 ازرسبسناد و و تنظیم کننده ا رئیس ،حسابداره : تنظیم لیست بودجه بندی سازمان و پیشنهادی ساالنه با همکاری 
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 مسئول روابط عمومی : – 8 ماده

 باشد. در درجه اول انتخاب از بین اعضاء هیأت مدیره

 های ایشان عبارتند از : ویژگی ها و مسئولیت -

 الف : خوش بیان ، خوش برخورد ، مودب و ....

 ب : مسلط به قوانین جاری و ساری سازمان

 ج : تهیه و تدوین تفاهم نامه های مورد لزوم

 نهادها و ....... جهت مسائل رفاهی اعضای سازمان ،د : مراجعه به مؤسسات 

 بازرس : – 9ماده 

 س اصلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر سازمان برحسب تعداد اعضاء یک یا دو بازرقانون  33براساس ماده 

ی ازمان براعضای ست مدیره بوسیله مجمع عمومی از بین اأبازرس علی البدل خواهدداشت که همزمان با انتخابات هی و یک

نامه  ق آئینسه سال انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آن ها بالمانع است و شرح وظایف و اختیارات بازرس طب مدت

 می باشد . ی فنیحرفه ای کاردان هاتشکالت 

 ارکان سازمان) کانون (: - 10ماده 

 کمیته انتظامی  –ازرس    ه ب -شورای رابط   د–ت مدیره   ج أهی –مجمع عمومی   ب  –الف 

 می باشد . ی فنیخ وظایف ارکان سازمان مطابق با آئین نامه تشکالت حرفه ای کاردان هاشر

 :و شرح وظایف ایشان مدیر داخلی سازمان -11ماده 

 در سازمان را داشته باشد یتکه شرایط مدیراز اشخاص حقیقی احدی 

 هیأت مدیره و یا یکی از اعضاء سازمان باشد اعضای در درجه اول از بین

 دارای سابقه ، تجربه کاری و مدیریتی ،مدیر و مدبر -

 به قوانین نظام مهندسی ، مقررات ملی و قوانین جاری سازمان هی نسبیآگا -

 مسلط به امور اداری داخلی سازمان -
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 : وظایف مدیرداخلیشرح  11-1

 ردد.خص می گرئیس سازمان مشالف:مدیرداخلی موظف به حضوردرساعت اداری درسازمان میباشد که وظایف  ایشان توسط 

 ب: جوابگوی ارباب رجوع

 نامه های ارجاعی)عدم عضویت، لغوعضویت و ...( ج: پاسخگوی

 ء و حق عضویت اعضا درصد د: بررسی دریافت و پرداخت به موقع

 لغوعضویت و معماران تجربی /ه: بررسی پرونده اعضای جدید

 امورو: همکاری و هم فکری با رئیس سازمان در اداره 

 بر آیین نامه ها و کمیته های متعلق به سازمان نسبی ز: تسلط

 .س: وقت شناس، خالق و قاطع

 لی با نظر و معرفی رئیس سازمان و تأیید هیأت رئیسه می باشد.انتخاب مدیر داخ -

 مالیآیین نامه  «12-1»بندحقوق مدیر داخلی بر مبنای  -

 وظایف ایشان :و شرح مدیر کالس های آموزشی  – 21ماده 

 الف : تنظیم لیست حضور و غیاب هنرآموزان

 ب : حضور قبل از تشکیل کالس ها در محل آموزش

 ج : تنظیم و مدیریت ساعات کالس ها با اساتید مربوطه

 د : ارائه گزارش به رئیس سازمان و مسئول آموزش

 ه : پیگیر گواهی نامه های صادره کالس های آموزشی جهت هنرآموزان

 ، ویژگی ها و شرح وظایف ایشان :مسئول سایت سازمان  – 31ماده

 الف : مسلط به نرم افزارهای مربوطه

  ذیلب : اطالع رسانی در موارد 

 ثبت نام آزمون ها و کالس های آموزشی -1

 اطالع رسانی موارد مورد لزوم از طریق سایت ،  پیامک و سایر شبکه های اجتماعی -2

 جدید یا تمدیدی شدههای صادر اطالع رسانی جهت دریافت پروانه -3
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 سایر شبکه های اجتماعیگواری ها به اعضاء توسط پیامک یا تبریک و تسلیت اعیاد و سو -4

 کلیه اطالع رسانی های مربوط به سازمان بنا به تشخیص رئیس سازمان -5

 و شرح وظایف :مسئول اموال  – 41ماده 

 الف : صورت برداری از کلیه اموال منقول و غیر منقول

 : الصاق برچسب شماره اموال بادوامب 

 اموال مخصوصدر دفتر  سازمان ج : درج اموال

ده وال ثبت شصورت امجداگانه طی صورتجلسه ای  ، متذکر می گردد د : صورت برداری و صورتجلسه اموال از رده خارج

 که در سازمان بیتوته می کند ) جمعدار اموال ( گردد تحویل کسی

 ، نحوه انتخاب و شرح وظایف :مسئول دفاتر نمایندگی ها  – 51ماده 

 با توجه  وبوده  نماینده سازمان در شهرستان های استان فارس از میان اعضاء سازمان که در آن شهرستان مقیم و ساکن

 ن وتصویب اس سازمپایه پروانه اشتغال ، سابقه مدیریتی ، رعایت نظم و انضباط و عدم تخلف انتظامی با معرفی رئی به

 هیأت مدیره منتصب می گردد . عضایا

 وظیفه نماینده سازمان در شهرستان ها :(  15-1

 ( ارتباط مستقیم و مداوم با سازمان در مرکز . 15 -1-1

 ارتباط با نمایندگان سازمان در مسائل مختلف ( 2-1-15

 . هاهمبستگی بین اعضاء و ارگان (  3-1-15

 « در امر نظارت و اجرا » همبستگی بین اعضاء و کارفرما  ( 4-1-15

 نظارت موردی از سازه های تحت نظارت اعضای فعال (  5-1-15

 و مسائل مختلف سازمان به اعضاء اخباراطالع رسانی (  6-1-15

زنامه گهی در رودرج آ اطالع رسانی به سازمان در مورد انتصاب اعضاء یا فوت بستگان درجه اول اعضاء جهت(  7-1-15

 رسمی سازمان

 شرکت در امر آموزش اعضاء با هماهنگی سازمان و اداره فنی و حرفه ای ( 8-1-15
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 بخش دوم :

 قوانین مربوط به کارمندانی که به اشکال و صور مختلف با سازمان همکاری دارند .

 تعاریف و کلیات :  - 1ماده 

 مان محسوبای سازهو اولویت  ضروریاتتهیه و تدوین آئین نامه های اداری و پرسنلی متناسب و هماهنگ با فعالیت ها از 

  بع انسانیلی مناکمی گردد . این امر از یک سو به ایجاد نظم ، دیسیپلین و یکپارچگی خدمات در امور پرسنلی و بطور 

 ها  به آرمان یر نیلتصمیم سازی ها ، تصمیم گیری ها  و عملیاتی نمودن مس و از سوی دیگر به تسریع و تسهیل در فرآیند

                                                 و اهداف سازمان در سطوح مختلف می انجامد .                                                  

 کاربرد آئین نامه پرسنلی :

 ناز قوانی وعه ایعملکرد مورد انتظار کارکنان محقق نخواهد شد مگر با ملزم کردن اجرای مجم مدیریت منابع انسانی و

 سازمانی برای کارکنان . ضرورت هایو مقررات و  

 . ی نمایدمتعیین  روش استخدام و کارگزینی ها را براساس نیاز واحدها –آئین نامه پرسنلی نحوه صحیح بکارگیری پرسنل 

 ن : ( سازما 1-1ماده 

 نی ام ساختمانان نظکه منبعد منظور از سازمان در این آئین نامه حوزه منابع انسانی اعضای تشکیل دهنده اجتماع کاردا

 رس نامیدهتان فادر استان فارس می باشدکه مرکز آن درشهر شیراز قرار دارد وبنام سازمان نظام کاردانی ساختمان اس

 .شودمی

 ( کارکنان : 2-1

  ر به خدمتا مأمویکلیه کسانی که براساس حکم یا قرارداد تحت عناوین مختلف اعم از ستادی یا صنفی به شکل قراردادی 

 ه صورت بمی توان  ساعتی ( که با سازمان همکاری می نمایند اطالق می گردد . کارکنان سازمان را –روزانه  –) ماهانه 

 زیر طبقه بندی و شناسائی نمود .

 ( کارکنان آزمایشی :  1-2-1

ماه فعالیت نموده  6گردد به استخدام سازمان درآیند می بایست بصورت آزمایشی حداقل سه ماه و حداکثر افرادیکه مقررمی

 ه لزومی بی آنکودرطی این مدت هریک ازطرفین قرارداد حق دارند بدون اخطار وتذکر قبلی با ذکر دلیل قانع کننده و

 د رابطه کاری را قطع نمایند .پرداخت خسارت باش به
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 ایددام نمدر صورتی که قصد قطع رابطه کاری داشته باشد با پرداخت کلیه حقوق تمام دوره آموزشی می تواند اق

 هد بود .پذیر خوا امکان و در صورتیکه اقدام به قطع رابطه کاری نماید صرفاً پس از اتمام دوره و دریافت حقوق مدت کارکرد

 ن قراردادی :( کارکنا2-2-1

یکساله و ... ( در سازمان  –ماهه  6کلیه افرادی که پس از طی دوره آزمایشی و به استناد قرارداد کار با مدت تعیین شده ) 

 مشغول بکار باشند مستخدم قراردادی محسوب می شوند . 

 ( کارکنان ساعتی : 3-2-1

 .نمایندیت مین فعالهفته یا ماه بصورت پاره وقت درسازما افرادی که برای مشاغل تخصصی وغیرمستمربرای ساعاتی درروزیا

 د ضور دارنحبصورت استخدام رسمی یا پیمانی در سازمان که سایر کارکنان که از سوی مراجع ارشد و مافوق  تبصره :

 و قوانین استخدامی خود خواهند بود.  تابع مقررات

 ( : مقررات تنظیم قرارداد : 3-1

 ط کام مربواح می باشد وساعتی  –قراردادهای کار  ،تنظیمی از سوی مسئول قراردادهای سازماندر سازمان قرارداد 

 . می باشدبه کارکنان مأمور به خدمت به استناد آئین نامه حقوق و دستمزد 

 ( حکم : 4-1

ئیس برای رخواست تأیید و در ،( باستناد اساسنامه رئیس سازمانحکم عبارت است از دستور کتبی که از سوی مقام ارشد )

 انجام وظایف محوله بنام فردی از کارکنان توسط کارگزینی صادر می گردد .

 ( شغل : 5-1

« پست  شاغل» عبارت است از مجموعه وظایف مستمر ، مشخص و مرتبط تجربی و تحصیلی که به موجب ابالغ کتبی 

 موظف به انجام آن به بهترین نحو ممکن می شود .

 غییر جایگاه سازمانی :( ت 6-1

  عبارت است از جابجائی واحد سازمانی تعیین شده قبلی کارکنان با رعایت ضوابط مربوطه .

 ( مأموریت : 7-1

پرداخت  وآنان  عبارت است از واگذاری وظیفه ای مشخص برای زمان معین و محدود به کارکنان خارج از محل خدمت دائم

 مزایای مربوطه .
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 ( حقوق : 8-1

 مبلغی که به استناد قرارداد در قبال انجام کار بصورت ماهانه به شاغل پرداخت می شود .

 ( مزایا : 9-1 

 ی شود .داخت معبارت است از وجوه نقدی و یا غیر نقدی که مطابق مقررات و مصوبات قانونی به شاغل ومتصدی کار پر

 ورود به خدمت : - 2ماده 

 نیاز :جذب و بکارگیری نیروهای مورد 

« زمان رئیس سا بنا به تشخیص» براساس ساختار این آئین نامه شرایط احراز شاغل وجود پست بالتعهدی ونیاز سازمان 

 .  باشدمی

عیین شده ع مافوق ته مراجواحدهای سازمانی نیازمندی خود به نیروی انسانی را با ذکر نوع نیاز و پس ازتأمین اعتبار مالی ب

 ن ها ن تأمین آه امکادر چارت سازمانی اعالم می نماید . پس از بررسی میزان نیاز به منابع انسانی درخواستی در صورتیک

 نحوه انتخاب ماید .ن... پس از اخذ مجوزهای الزم نسبت به بکارگیری آنان اقدام می  از بین کارکنان موجود میسر نباشد

 در درجه دوم ،براساس اولویت درجه بندی می باشد . در درجه اول برگزاری و مصاحبه از بین متقاضیان واجد شرایط 

 وند .ویژه انتخاب می ش براساس نیازهای تخصصی خاص پس از بحث و تبادل نظر و موافقت رئیس سازمان بصورت

 سی م مهند( شرایط عمومی داوطلبان براساس نوع همکاری در سازمان براساس قوانین جاری کشور ، قانون نظا 1-2

 و آئین نامه تشکالت حرفه ای کاردان های فنی خواهد بود .

الی یشان و تأمین اعتبار م( شرایط خاص داوطلبان همکاری با سازمان با ذکر دلیل و درخواست رئیس و موافقت ا 2-2

 توسط هیأت رئیسه در مدت زمان همکاری و اهمیت به نیاز بکارگیری نیروهای خاص بالمانع می باشد .

  تبصره یک :

وء سابقه داشتن سبا تأیید مجدد صالحیت پس از بررسی هیأت مدیره در صورت نگیری مجددنیروهای مستعفی ویا غیره بکار

 مشروط بر اینکه پست سازمانی مورد تصدی قابل احراز باشد . باشدمی  خدمتش در سازمان بالمانع

ترین رده ه باالبکلیه موارد مذکور و پیش بینی نشده منوط به درخواست و رعایت سلسله مراتب اداری از جزء  تبصره دو :

  تصمیم گیری سازمان ) رئیس سازمان ( امکان پذیر می باشد .

 قاضی طی انجام مراحل ذیل امکانپذیر می گردد :( شروع و آغاز همکاری مت 3-2
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   ردد .ور میسر می گ( عقد قرارداد پس از انجام مراحل ذکر شده در ماده دو بند یک و با رعایت تبصره مذک 1-3-2

 .د می باشد ار موقتی است و مدت آن حداکثر یکسال و در صورت نیاز و تأیید مراجع ذیصالح قابل تمدیک( قرارداد  2-3-2

 ( قرارداد کار در چهار نسخه تنظیم شده و منعقد می گردد . 3-3-2

 ن کارمندرج در قانوکار در پایان خدمت طبق ضوابط ( پرداخت حق سنوات وسایر مزایای پیش بینی شده قانون 4-3-2

 .بالمانع است

 ( سوابق تطبیقی و انتصاب ) جایگزین تجربه بجای کمبود تحصیل ( : 2-4

  یرد.گرت می زمانی کارکنان بطور کلی منطبق با ساختار مصوب شرایط احراز مشاغل و پست بالتصدی صوتعیین پست سا

ام کشور اقد ات جاریموارد استثناء که تطبیق و یا انتصاب وفق شرایط احراز نباشد . ضرورت ایجاب می کند برابر مقرر و

آموزشی  ی الزماز یک مقطع تحصیلی پس از طی دوره هاشود و داشتن حداقل دو برابر سابقه خدمت مرتبط در شرایط احر

 مهارت لحاظ می گردد . 

صوب مقانونی و  ی هر گونه ارتقاء تطبیق و انتصاب در صورت ذکر در آئین نامه با ارجاع مسئله به مراجع( در راستا 2-4-1

 اداره کار و سازمان استخدام کشوری قابل رفع خواهد بود .

 ساعت کار : – 3ماده 

ار کهد ساعات دار می ساعات کار که مستخدم توان ، وقت و تخصص خود را به منظور انجام امور محوله در اختیار سازمان قر

 نامیده می شود و تابع مقررات ذیل می باشد :

 ( با در نظر گرفتن قرارداد طرفین. 1-3

 ( ایام کارکرد هفتگی با رعایت موارد فوق و بنا به نظر رئیس سازمان تعیین می گردد . 2-3

 . محسوب نمی شودار اداری ک تعیین شده از وقت رسمی وبعد ( شروع به کار قبل 3-3

  تبصره :

 د د با تأییدارن یاز ساعت ادار و بعد در مورد مشاغلی که متصدیان آن ها بنابه ضرورت نیاز به حضور در محل کار قبل

 رئیس سازمان بالمانع است .
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 حضور و غیاب : – 4ماده 

یاب غر حضور و ظارت بنظر به اینکه رعایت نظم و انضباط اداری اولین شرط موفقیت هر سازمانی می باشد به منظور اعمال ن

 کارکنان و فراهم آوردن امکانات الزم برای ارائه خدمات اداری برقرار می شود . 

 اشند .( کلیه کارکنان موظف به رعایت اوقات شروع و خاتمه کار روزانه براساس ساعات تعیین شده می ب 1-4

 اهز دستگااستفاده ( کلیه کارکنان موظف  به ثبت کارت حضور  و غیاب و یا امضای دفتر حضور و غیاب و یا  2-4

 محل کار می باشند . :و خروج از  در زمان ورود حضور و غیاب

 غیبت، روج قوانین ازجمله تأخیر ورود ، تعجیل خدرست اجرای بررعایت دقیق کارکنان ونظارت حوزه اداری  ( 3-4

 موجه ، خروج بدون مجوز منجر به بی نظمی شده و برخورد قانونی همراه دارد . غیر

 مسئولیت حسن اجرای کار به عهده رئیس سازمان و اداری خواهد بود .

 اضافه کاری ، تعطیل کاری و نوبت کاری .... – 5ماده 

پرداخت اضافه کاری پس از تأیید رئیس سازمان و اداری بر اساس قانون کار با احتساب یک ساعت مزد اضافه کاری روزانه 

که برابر است با : 
1

157
 اصل حقوق 

  تبصره :

 سایر موارد بصورت توافقی و قوانین جاری قابل اجراست .

 یالت و مرخصی ها تعط – 6ماده  

 طبق قرارداد و مفاد آن

 سایر مقررات : -7ماده 

 طبق مفاد قرارداد

 مسئولیت اجراء : – 8ماده 

 بصره بند تشریحی تدوین گردیده ، پس از تصویب شخصاًت ---اده و م  ---مسئولیت اجرای دقیق مفاد این آئین نامه که در 

 اشد .باختیار نیز هست ولی رافع مسئولیت رئیس سازمان نمی بر عهده رئیس سازمان می باشد که قابل تفویض 

 پس از تأیید مجمع عمومی ، امضای هر صفحه آئین نامه از سوی رئیس سازمان الزامی هست .
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 سکوت یا ابهام در نحوه اجرا : – 9ماده 

  د .واهد شخسازمان عمل در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد قانونی آئین نامه طبق نظر رئیس 

 


