
 

 

 

 
 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

 دستور العمل پيام تبريك و  تسليت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

با توجه به كثرت اعضاء سازمان و بستگان آنهاو نياز بهĤيين نامـه يـا دسـتور العمـل تبريـك وتسـليت از طـرف        

ر العمـل  سازمان،جهت يكسان سازي و رفع بعضي توقعات و سوء تفاهمات و صرفه جويي در زمان، بدينوسيله دستو

 .تسليت به شرح ذيل اعالم مي گردد نحوه تبريك و

 :پيام تبريك

 :انتصابات اعضاء -الف

 درج آگهي تبريك در وب سايت و تابلو اعالنات سازمان: در سطح شهرستان -1

 بنر تبريك توسط دفتر نمايندگي يا درج آگهي تبريك در روزنامه محلي                               

 درج آگهي تبريك در وب سايت، تابلو اعالنات سازمان و نشريه سازمان: نيدر سطح استا -2

 بنر تبريك يا درج آگهي تبريك در روزنامه استاني                          

 درج آگهي تبريك در وب سايت، تابلو اعالنات سازمان و نشريه سازمان: در سطح كشوري -3

 امه استاني يا كشوريارسال لوح تبريك و درج آگهي تبريك در روزن

مسئولين استاني مرتبط با ساختمان، استاندار، معاونان استاندار، شهرداران، شوراي (:انتصابات غيراعضاء -ب

 ...)شهر، مدير اداره كل راه و شهرسازي و 

 درج آگهي تبريك در وب سايت و روزنامه استاني: استاندار، معاونين و مديران كل -1

 )عدد 2حداكثر (محل اداره  بنر تبريك بزرگ و نصب در

 درج آگهي تبريك در وب سايت و روزنامه استاني... : شهرداران، شوراي شهر و  -2

 :اعضاء... كسب افتخارات علمي، فرهنگي، ورزشي و  –ج 

 درج آگهي تبريك در وب سايت، تابلو اعالنات سازمان و لوح تقدير: در سطح استان -1

 ريال 5.000.000كارت هديه تا مبلغ 

 درج آگهي تبريك در وب سايت، تابلو اعالنات سازمان و لوح تقدير: سطح كشوري و جهاني در -2

 ريال 10.000.000كارت هديه تا مبلغ 

 :پيام تسليت

 :در صورت فوت يكي از اعضاءو يا كاركنان سازمان -الف

 )ريال   2.000.000ريال تا  1.000.000به ارزش ( واريز مبلغ به امور خيريه جهت تهيه تاج گل  -1

 عدد بنر و نصب در درب ورودي سازمان و درب منزل مرحوم 2چاپ  -2

 چاپ آگهي تسليت جهت نصب در تابلو اعالنات سازمان و تحويل به منزل مرحوم يا مجلس ترحيم -3
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 پيام تسليت در نشريه سازمان -4

 اطالع رساني از طريقپيامك به كليه اعضا و وب سايت سازمان در قسمت تبريكات و تسليت ها -5

 

در صورت فوت يكي از اعضاي هيأت مديره،  هيأت مديره دوره هاي قبلي، اركان سازمان و  -ب

 :بازرسين

 )ريال 3.000.000ريال تا  2.000.000به ارزش ( واريز مبلغ به امور خيريه جهت تهيه تاج گل  -1

 تهيه دسته گل مناسب براي مجلس ترحيم -2

 درب منزل مرحوم و مجلس ترحيم عدد بنر و نصب در درب ورودي سازمان، 3چاپ  -3

 چاپ آگهي تسليت جهت نصب در تابلو اعالنات سازمان و تحويل به منزل مرحوم يا مجلس ترحيم -4

 پيام تسليت در نشريه سازمان -5

 اطالع رساني از طريق پيامك به كليه اعضا و وب سايت سازمان در قسمت تبريكات و تسليت ها -6

 

 :ندر صورت فوت بستگان اعضاء سازما -ب

  1.000.000ريال تا  500.000به ارزش ( واريز مبلغ به امور خيريه جهت تهيه تاج گل  -  :درجه يك

 )ريال 

 چاپ يك عدد  بنر  و آگهي تسليت و تحويل به منزل مرحوم يا مجلس ترحيم -

 اطالع رساني در تابلو اعالنات و در وب سايت سازمان در قسمت تبريكات و تسليت ها -

 

 :ت فوت بستگان اركان سازمان و كاركنان سازماندر صور -ج

  2.000.000ريال تا  1.000.000به ارزش ( واريز مبلغ به امور خيريه جهت تهيه تاج گل  -  :درجه يك

 )ريال 

 عدد  بنر  و آگهي تسليت و تحويل به منزل مرحوم يا مجلس ترحيم 2چاپ  -

 ت و در وب سايت سازمان در قسمت تبريكات و تسليت هااطالع رساني در تابلو اعالنا -                 

ريال   1.000.000ريال تا  500.000به ارزش ( واريز مبلغ به امور خيريه جهت تهيه تاج گل  -  :درجه دو

( 

 چاپ يك عدد  بنر  و آگهي تسليت و تحويل به منزل مرحوم يا مجلس ترحيم -

 سازمان در قسمت تبريكات و تسليت هااطالع رساني در وب سايت  -                 
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 :1توضيح 

 )پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند( بستگان درجه يك

 )پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر و مادر همسر( بستگان درجه دو

 :2توضيح 

دادن ن سازمان معموالً از طريق تحويل آگهي ترحيم به نگهباني از موارد فوت مطلع مي گردد و در صورت تحويل

آگهي ترحيم به نگهباني و عدم اطالع با توجه به كثرت اعضا و بستگان و مطلع نبـودن از فرسـتادن پيـام تسـليت     

 .معذور خواهد بود

 : 3توضيح 

 .تواند در موارد ضروري و خارج از دستورالعمل به تشخيص خود عمل نمايدرياست سازمان مي

هارمين جلسه هيأت مديره دوره ششم سازمان بـه تصـويب   در شصت و چ 08/07/92اين دستورالعمل در تاريخ 

 .رسيد
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