
 شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی استان

 

آئین نامه کاردانی  02داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس سازمان کاردانی استان وفق ماده  -5-1

 باید دارای شرایط ذیل باشند:

 تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران. -5-1-1

 اخالقی، مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.نداشتن فساد  -5-1-0

 نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی. -5-1-3

 داشتن حسن شهرت اجتماعی،شغلی و تعهد عملی به احکام دین مبین اسالم. -5-1-4

نه اشتغال به )دارنده پرواسال سابقه کار مفید و عملی در رشته و حرفه مربوط  9داشتن حداقل  -5-1-5

 .((2)کار کاردانی در پایه 

 سال قبل از تاریخ اعالم داوطلبی. 3( یا باالتر از 3ازدرجه )« محکومیت انتظامی»فاقد  -5-1-6

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که درخواست  -5-1-7

 عضویت برای آن در هیات مدیره و بازرس دارد.

عناوین رشته های مندرج در مدارک تحصیلی کاردانی اعم از اصلی/ مرتبط توسط کمیسیون  -5-1-7-1

 قانون تعیین و توسط وزارت راه و شهرسازی ابالغ گردیده است. 7ماده  0موضوع تبصره 

به آئین نامه کاردانی اقلیتهای دینی رسمی از شرط تعهد عملی  02به استناد تبصره یک ماده  -5-1-7-0

 احکام دین مبین اسالم مستثنی هستند.

باشد، به استناد تبصره  وجود نداشته  5-1-5چنانچه در هر رشته داوطلبی با سابقه مندرج در بند  -5-0

آئین نامه کاردانی، پذیرش داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس سازمان با دارا بودن  02ماده  3

(، 3حرفه مربوط و پروانه اشتغال به کار کاردانی در پایه )ی در رشته و سال سابقه کار مفید و عمل 5حداقل 

 بالمانع خواهد بود.

هیات اجرایی مجاز است از افراد مشمول این بند در بازه زمانی پیش بینی شده در جدول زمانبندی، تبصره: 

 پس از اخذ تعهد ثبت نام به عمل آورد.
در رشته های مورد نظر وجود داشت، موضوع  5-1-5شرایط بند  در صورتیکه تعداد کافی از داوطلبان حائز

 کن لم یکن تلقی میگردد. 0-5ثبت نام شدگان بند 

غیر واقعی یا اظهار اطالعات خالف واقع موارد در صورتی که اطالعات مستند در خصوص ارائه مدارک  -5-3

برسد، می بایست بالفاصله مراتب به مذکور در این نظامنامه در خصوص هر یک از نامزدها به هیات اجرائی 

ید. کمیته هیات نظارت استان اعالم و هیات، مراتب تخلف را به کمیته و شورای انتظامی استان اعالم نما

ساعت نسبت به تشکیل پرونده، بررسی و اعالم نظر و ارسال آن به  70انتظامی استان می بایست ظرف 

 شورای انتظامی استان اقدام نماید.

آئین نامه، خارج از نوبت و حداکثر ظرف یک ماه  99انتظامی استان موظف است به استناد ماده شورای 

 موضوع را رسیدگی و رای خود را متناسب با تخلف اعالمی صادر و ابالغ نماید.

 هیات اجرایی استان موظف است گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را از کلیه نامزدها دریافت کند. -5-4



داوطلبی در سازمان کاردانی استان و پروانه اشتغال به کار کاردانی وی باید در زمان اعالم  عضویت -5-5

 نامزدی و ثبت نام معتبر باشد.

 49هریک از نامزدها در صورت تمایل به انصراف از شرکت در انتخابات، مکلف اند حداکثر ظرف  -5-6

به هیات اجرایی تسلیم نمایند. در این صورت  "ساعت پیش از آغاز رای گیری، مراتب انصراف خود را کتبا

هیات ضمن اعالم موضوع به هیات نظارت استان، نام نامزد انصراف داده را از فهرست اسامی نامزدها حذف و 

 به کلیه شعب اخذ رای اعالم خواهد نمود.

مرتبط نبوده و  هیات اجرایی استان مجاز به ثبت نام از نامزدهای دارای مدرک تحصیلی در رشته های -5-7

می بایست تصویر مصدق مدرک تحصیلی و پروانه اشتغال به کار کاردانی نامزدها را ظرف یک هفته از پایان 

مهلت ثبت نام به هیات نظارت استان ارسال نماید. بدیهی است صرف دارا بودن پروانه کاردانی در رشته 

 ات مدیره / بازرس نخواهد بود.فرد در انتخابات اعم از هیاصلی مالک تصمیم گیری و شرکت 

 

 

 

 


