
  سمه تعالیب

  1از 1صفحه:                       سازمان مدیرهجلسه هیات  امین 147و  146 مصوبات  اهم                                             

                                                                                                                                        نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی                                                 

        

    20:30 ساعت خاتمه:  16:30: شروع ساعت98 /7/11  :مورخ  شنبهدو :روز  ساختمان مرکزي مکان تشکیل جلسه:

در ده شواقع اختمانی سهاي ه نقشهمهندسین در تهیفعالیت  نحوه استان در موردمحترم چهار نفره مصوبه هیأت  وپیرو مصوبات قبلی هیأت مدیره  -1

 گردید.تصویب  یلذبا شرایط درصد تعرفه  50 و پرداخت حق الزحمه مهندسین به میزانثبت ظرفیت  بابافت فرسوده با تراکم مجاز 

  ه براساس اطالعیه در سامانه تندیس ثبت نام نمایندرخواست کنندگان فعالیت در بافت فرسودد -1-1

  رجاع گردد.اهاي بافت فرسوده صرفا براي متقاضیان فعالیت در آن حوزه رجاع نظارت توسط سازمان، ارجاع پروندهابا توجه به  -1-2

نامه ارجاع وع شیوهن ابالغ هر نه تا زما. این مصوبشد ها لحاظ و لیکن در تعداد کار لحاظ نخواهددر ظرفیت باقیمانده در ارجاع سایر پرونده %50 "ضمنا

 باشد.نظارت از طرف شوراي مرکزي یا هیأت چهار نفره استان معتبر می

نترل مهندسین کر بازرسی و به مبنی پیرو تاکید معاونت محترم عمرانی استانداري و مدیر کل محترم راه و شهرسازي استان و مکاتبات انجام گرفت -2

قررات ملی) با مسی و کنترل ان (بازرها با عنوهاي بازدید کننده از ساختمانتیم در قالب ح بازدیدفه نظارت و مجري مقرر گردید، طررشاغل در ح

 رات اقدام نمایند.ز اعمال مقرگزارش ا و ارایهاي هماهنگی و حضور نمایندگان اداره راه و شهرساز، شهرداري و استانداري نسبت به بازدیدهاي دوره

بازدید یز ساختمانی ن لوك و مصالحبدر ضمن از کارخانجات بتن آماده و تیرچه و گیرد میدر چهارچوب نظارت عالیه سازمان انجام  این بازدیدها

 شد.خواهد 

ه درج تولیدات استانی ان نسبت بمدر سایت ساز استانی مقرر گردید، –اي در راستاي حمایت از کاالهاي استاندارد تولید ملی ساختمانی با تاکید بر تولیدات منطقه - 3

 هاي مربوطه طی فراخوان  و با اخذ هزینه اقدام گردد.اي استاندارد و با ارائه گواهیمنطقه –

فر براي جذب توسط سازمان ن 5داد عافزار براي سازمان و آگهی منتشر شده در این خصوص، تپیرو مصوبه قبلی هیأت مدیره در خصوص جذب کارشناس ارشد نرم - 4

وسط هیأت احبه عمومی ت، سپس مصابتدا مصاحبه تخصصی توسط اساتید دانشگاه و انجمن صنفی و رایانه صورت گیرد گردید اند و مقرراعالم آمادگی کرده

 .گیرد صورترئیسه و دو نفر از هیأت مدیره و یک نفر از بازرسان 

تشره، در محل طابق آگهی منصالحیت م از بین متقاضیان دارايابتدا پیرو مصوبه قبلی هیأت مدیره در خصوص جذب نفر براي دفتر نمایندگی جلفا مقرر گردید  - 5

، معدل، پروانه اشتغال داشتن ی نظیرسپس با لحاظ پارامترهایگردد. مینفر جهت انجام مصاحبه انتخاب  5دفتر جلفا طبق قرعه کشی  و در حضور متقاضیان، 

 انجام خواهد شد:اعضاي هیأت مصاحبه کننده به شرح زیر توسط مصاحبه سابقه کار، 

 اعضاي هیأت رئیسه - 

 یک نفر نماینده هیأت مدیره - 

 یک نفر نماینده بازرسان  - 

  رئیس دفتر جلفا - 

 

 

 


