
 

  بسمه تعالی                                                                         

  2از 1صفحه:                       بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره سازمانو  یکصد مصوبات اهم                          

  نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی                                        

  

   18:30 عت خاتمه:سا             16:30  :شروع ساعت       9/9/98    مورخ:   شنبه    :روز      ساختمان مرکزي   مکان تشکیل جلسه:

 

 بسمه تعالی

  

ه محترم سازمان مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیأت مدیردر راستاي شفاف سازي و اطالع رسانی به اعضاء محترم سازمان، گزارش و اهم 

  برگزار گردید، بشرح ذیل اعالم می گردد: 9/9/98نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی که در روز شنبه مورخ 

 
 
 
  

 

  

  



  

 

  تعالیبسمه                                                                          

  2از  2 صفحه:                    بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره سازمانو  یکصد مصوبات اهم                          

  نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی                                        

  

   18:30 اعت خاتمه:س             16:30  :شروع ساعت       9/9/98    مورخ:   شنبه    :روز      ساختمان مرکزي   مکان تشکیل جلسه:

  عناوین مطروحه در جلسه:

  

 اعالم رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه، -1

 قرائت قرآن کریم، -2

 سخنان پیش از دستور (حداکثر سه نفر)، -3

 گزارش امور جاري سازمان توسط رئیس جلسه، -4

  

  مصوبات جلسه:

نتشار و مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازي در خصوص قانون ا 16/4/98مورخه  430/51900نامه شماره  -1

  یاتی گردد.آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مطرح و مقرر گردید، عمل 116دسترسی آزاد به اطالعات مطابق بند (ر) ماده 

 10ن میانه و میلیون تومان به حساب دفتر نمایندگی شهرستا 15شد، مبلغ در خصوص کمک مالی به زلزله زدگان میانه و سراب مقرر  -2

و گزارش آن  میلیون تومان به حساب دفتر نمایندگی شهرستان سراب واریز شود تا جهت کمک به زلزله زدگان آن شهرستان ها هزینه

 .شهرهاي مربوطه نیز انجام گیردبازدید محلی توسط هیأت مدیره از 	به هیأت مدیره ارائه گردد. همچنین مقرر گردید

وساي قبلی و ردر راستاي پیشرفت اهداف سازمان و افزایش تعامل سازمان با اعضا مقرر شد، کمیته سیاست گذاري سازمان با حضور   -3

 پیشکسوتان در سازمان بصورت فصلی برگزار شود.

رایط مدرك تحصیلی کارشناس از طریق فراخوان و آگهی با ش جهت بهبود عملکرد نرم افزار تندیس مقرر گردید یک نفر ،پیرو مصوبه قبلی -4

جذب ام صنفی رایانه و شرایط نظسال و تجربه انجام حداقل دو کار مشابه  5کارشناسی ارشد نرم افزار از دانشگاه معتبر و سابقه حداقل 

  گردد.

سپانسر  برنامه انهادي در بودجه مصوب و با جذب تا سقف پیش ،اسفند ماه مقرر شد 5با توجه به فرارسیدن گرامیداشت روز مهندس در  -5

نهایی به  ریزي جشن روز مهندس براي سه روز متوالی توسط کمیسیون ورزش و رفاه تنظیم و پس از بررسی هیأت رئیسه جهت تصویب

هاي دات و برنامهپیشنهاهماهنگ شده و  هاي جشن مهندسیها در خصوص برنامهنا کمیسیون رفاه با شهرستانهیأت مدیره ارائه گردد. ضم

 خود را براي تصویب به هیأت مدیره ارائه نماید. 

  ردد.گتدوین و هاي شوراي مرکزي بررسی و بهینه شده ها و ابالغیهسازمان مطابق بخشنامه چارت سازمانی موجود ،مقرر شد -6

رض دید مراجعین یأت مدیره بطور مناسب در معمنشور اخالقی سازمان توسط روابط عمومی سازمان تهیه و بعد از تصویب ه ،مقرر گردید -7

  قرار گیرد.

ري ویژه اعضا و دفتر نمایندگی شهرستان اهر برگزاري همایش پیاده روي و دوچرخه سوا 9/9/98مورخه  39504الف//2پیرو نامه شماره  -8

  یال برگزار گردد.مطرح و با مبلغ پیشنهادي پانزده میلیون ر 10/9/98خانواده محترم ایشان، در روز جمعه مورخ  

رجاع کار پیشنهادي درخصوص نامه معاونت محترم شهرسازي و معماري اداره راه و شهرسازي استان مبنی بر ابالغیه پیش نویس نظامنامه ا -9

ه دفتر توسعه سازمان نظام مهندسی ساختمان (شوراي مرکزي) به منظور راه اندازي نرم افزار جامع وسراسري، مقرر شد، پیوست نام

مهندسی  ندسی ساختمان وزارت محترم راه و شهرسازي، جهت بررسی و اعالم نظر فوري به کمیسیون هاي ارجاع نظارت و خدماتمه

دیره می توانند ارسال تا نظرات و پیشنهادات اصالحی خود را جهت بررسی در اسرع وقت ارائه دهند. در ضمن هر یک از اعضاي هیأت م

  به رئیس سازمان تحویل نمایند. 10/9/98اریخ نظرات خود را بصورت مکتوب تا ت

  


