
  سمه تعالیب

  1از 1صفحه:                       سازمان مدیرهجلسه هیات امین  155و  154  مصوبات  اهم                                             

                                                                                                                                        نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی                                                 

        

   19:30 ساعت خاتمه:   16:30: شروع ساعت  26/11/98:مورخ   شنبه :روز   ساختمان مرکزيمکان تشکیل جلسه:

و  اند، کالسر دریافت کردههاي چهارگانه اصلی قبول و پروانه اشتغال بکادر رشته 3ورودي پایه براي افرادي که در آزمون  مقرر گردید -1

  رگزار گردد.بی ارگاه)جهت اخذ تجربیات اولیه و کخوانی و وظایف حقوقی آنها و ...وجیهی در خصوص ( گزارش نویسی، نقشهکارگاه ت

 هیه گردد و هندسی تاور امالك فاقد مدرك مهندسی در زمینه ارائه خدمات ماي در خصوص منع فعالیت دفاتر مشمقرر گردید اطالعیه -2

  موضوع از طریق مراجع ذیصالح مورد پیگیري قرار گیرد.

ع ارکت و ایجاد مجتمشهردار محترم کلیبر در خصوص اعالم آمادگی جهت سرمایه گذاري و مش 12/10/98مورخ  7422عطف به نامه شماره  -3

ن مورد نظر بازدید لیبر از زمیهردار کشاي از طرف سازمان به همراه ن متعلق به سازمان در شهر کلیبر، مقرر گردید نمایندهخدماتی و رفاهی در زمی

  نمایند تا در ادامه کار، شهرداري کلیبر پیشنهاد مشخص خود را اعالم نماید.

قوع شهرك صنعتی بعثت در هرستان شبستر و با توجه به وفرماندار محترم ش 287805عطف به درخواست دفتر نمایندگی شبستر و نامه شماره  -4

  دد.هاي شهرك بعثت به دفتر نمایندگی شبستر ارجاع گرمحدوده حوزه جغرافیایی شهرستان شبستر مقرر گردید، نقشه

ن با برگزاري اولی ازمانسدانشگاه شهید مدنی آذربایجان در خصوص درخواست مشارکت  22/10/98مورخ  217ص//7996با توجه به نامه شماره  -5

ن حمایت مالی موافقت بعمل آید. ضمنا ریال به عنوا 000/000/30اي، مقرر شد با پرداخت مبلغ المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزهکنفرانس بین

در  وگوي سازمانلا درج مقرر شد از اعضاي هیأت علمی حاضر در هیأت مدیره سازمان در کمیته علمی کنفرانس دعوت به همکاري گردد. (ب

  مستندات همایش)

سراب و  هاي زلزلههرس آموختدها مقرر گردید سمینار نعطف  به درخواست واحد آموزشی و پژوهشی سازمان مبنی بر درخواست بعضی از شهرستا -6

  اساتید مربوطه برگزار گردد. انهاي بزرگ و متقاضی با هم) در شهرستان2800استاندارد  6اي (پیوست میانه و سمینار اجراي اجزاي غیر سازه

کریم پیشکسوتان پیش بینی تریال بودجه براي  000/200/871مبلغ  98عطف به درخواست امور مالی سازمان با توجه به اینکه در بودجه سال  -7

ا پرداخت ند و وجوه بیمه رارفتهگسال دارند و تحت پوشش بیمه تکمیلی از طرف سازمان قرار  60گردیده است، مقرر گردید پیشکسوتانی که باالي 

بینی شده شد که نزدیک به اعتبار پیشباریال می 000/300/807مبلغ ریالی مقدار فوق  "اند مبالغ حق بیمه آنها به خودشان عودت گردد. ضمنانموده

  است.

 مقرر گردید کتابخانه ساختمان برق المع به ساختمان مرکزي سازمان منتقل شده و سپس تکمیل گردد. -8

  

 
 
 
 
 

 


