
  1398ََاهم مصوبات هیات مدیره دوره هشتم در فروردین  ماه 

  

کمکهاي جهت کمک رسانی و همیاري با سیل زدگان استان هاي گلستان ،خوزستان و لرستان مقرر شد  -

بهمراه کمک هاي جمع آوري شوراي انتظامی اعضاي و  اناعضاي هیأت مدیره و بازرس سازمان و  نقدي

 .واریز گردد بورمزسازمان هاي نظام مهندسی استان هاي حساب بانکی به شده از طرف اعضا 

گروه تخصصی ترافیک آقاي دکتر ریحانی و در مقرر شد در گروه تخصصی مکانیک آقاي دکتر کاشانی  -

 .شرکت نمایند فوق بعنوان رابط هیأت مدیره در جلسات گروه هاي تخصصی

با نسبت به تمدید قرارداد با آن دانشگاه  با دانشگاه تبریز ، مقرر شد  سازمان ا توجه به اتمام قرارداد آموزشیب -

 .اقدام گرددبه مدت هجده ماه حق الزحمه دانشگاه مبلغ افزایش % 10لحاظ 

امکان استفاده از کارشناس رسمی دادگستري یا  ،در امر فسخ قرارداد مجریان  سهیلجهت ت  مقرر شد -

 .به انتخاب مالک یا مجري فراهم گردد) 27ماده (کارشناس رسمی سازمان 

 .برگزار گردد 98برنامه کوهپیمایی براي اردیبهشت ماه سال مقرر شد ی سازمانپیرو مصوبه کمیسیون ورزش -

از طریق مناقصه و با رعایت مفاد نظام  98ي سال با توجه به اتمام قرارداد واحد تکثیر و اسکن مقرر شد برا -

 .نامه مالی و معامالتی سازمان اقدام گردد

کنترل  ،مقرر شد در خصوص بیمه تکمیل درمان  عمر و حادثه ، بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و طراح :  -

ت انجام و نتایج اقدام الزم از طرف کمیسیون معامال 98در سال  و شرکتهاي آزمایشگاهی مجریان ،کنندگان 

  .استعالم بعمل آمده در هیأت رئیسه و هیأت مدیره ارائه گردد 

مالکیت پروژه به مجریان آن  بخشی از  وبوده متر مربع  1500در خصوص پروژه هاي که متراژ آنها کمتر از  -

در صورت داشتن صالحیت و صرفا براي حداکثر یکبار براي آن مجري از  باشد مقرر شد داشتهپروژه تعلق 

  .ولی از نظر متراژ در ظرفیت آنها ثبت گردد نظر تعداد کار لحاظ نشده

گذراندن ها با ارائه نامه کتبی،براي دانشگاه طرف مقرر شد در خصوص کار آموزي دانشجویان معرفی شده از -

  .با تایید ریاست سازمان اقدام گردد و تکمیل فرم کار آموزي با ایشان در سازمان دوره کارآموزي

با موضوع اعالم نفرات منتخب جهت حضور در مسابقات  13/12/97مورخ  51503/97/110نامه شماره پیرو  -

 اعضايسه نفر از شد  رمقر 98قران از طرف سازمان استان تهران براي نیمه اول اردیبهشت ماه  يسراسر

 .معرفی شوندنظام مهندسی استان تهران قران هستند به سازمان که قاري  سازمان

آشنایی با تکنیک هاي  "مقاوم سازي و زلزله ایران و سوئیس با عنوان با محوریت مقرر شد سمینار تخصصی  -

فسور محاسب از اساتید وسال جاري با حضور پرماه اردیبهشت در " جدید براي احداث ساختمان هاي پایدار

 . برگزار گرددبا همکاري شهرداري تبریز  و براي اعضاي محترم سازمانبصورت رایگان کشور، بنام 

 آبادگران مقرر شد با افزایش ده درصدي بر مبلغ –آذرسام  –در خصوص تایم استخرهاي اختصاصی برق  -

به  درصدي نسبت 70پس از اعمال تخفیف  و نسبت به عقد قرارداد اقدام شود 98براي سال  97سال  قرارداد



و براي همراه شامل ) پنجاه هزار ریال( 000/50مبلغ هر جلسه براي هر نفر اصلی اعضا، 

 .تعیین شد) شصت و پنج هزار ریال( 000/65نفر براي هر عضو  2حداکثر )پدر،مادر،فرزندان،برادر و خواهر(

 

 


