
  )30/10/97لغایت  1/10/97از مورخ ( 97اهم مصوبات هیأت مدیره دوره هشتم دي ماه 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ممقان کارگاه آموزشی با موضوع   11/9/97مورخ  2799مقرر شد پیرو نامه شماره  -

رسانی در اطالعبا درج لوگوي سازمان و » ايشناسی ساختمانها با اجراي نامناسب در رخدادهاي لرزهآسیب«

  .سایت سازمان برگزار گردد

معاونت عمرانی استانداري جانبه با مشارکت مقرر گردید سمینار سهپیرو مصوبه آبان ماه هیأت مدیره ، -

، نظام مهندسی ساختمان استان و  مرکز تحقیقات زلزله سهند براي ارائه استانداردهاي  آذربایجان شرقی

در محل سالن اداره استاندارد برگزار  %25به اعضاي سازمان با تخفیف  مهندسی  و تهیه کتاب جهت  اعطا

 .گردد

حداقل  نماینده شرکت بیمه طرف قرارداد محترم شهرستان، جهت سهولت در رفت و آمد اعضاي دمقرر گردی -

ها آوري مدارك پزشکی آندر شهرستانها اقدام به جمعدفاتر نمایندگی ماهی یک بار با مراجعه به هر یک از 

 .نامه منظور گرددو موضوع بعنوان یکی از مفاد قرارداد در تفاهم نماید

 :ها به ترتیب زیر عمل گرددمقرر گردید در خصوص ساماندهی کمیسیونها و کمیته -

  کمیسیون یا کمیته حضور یابد دوهر عضو هیأت مدیره حداکثر در. 

 جلسه در ماه و با اخذ مجوز از ریاست سازمان متناسب با دستور  دوها حداکثر جلسات کمیسیون و کمیته

 .امکان برگزاري خواهد داشتجلسه مطروحه 

  در یک کمیسیون یا کمیته از اعضاي هیأت مدیره بعنوان رابط بین اعضاي سازمان و هیأت مدیره حداقل

 .یک نفر و حداکثر دو نفر حضور خواهد داشت

 گردد درج کیل جلسه، خروجی جلسه قبلی کمیسیون مربوطهمقرر شد در فرمهاي درخواست تش. 

  جهت مشارکت حداکثري اعضا در کمیسیونها و کمیته هاي سازمان پس از تصویب هیأت مقرر گردید

 .در یکی از آنها امکان حضور خواهد داشت "مدیره، هر عضو صرفا

و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد  نظام مهندسی ساختمان استان مقرر گردید در توافقات فیمابین سازمان -

تاسیسات برقی و مکانیکی نیز مدنظر استفاده از خدمات مهندسی در رشته هاي تجاري ارس در سالهاي آتی 

 .قرار گیرد



روز در  سالن همایش هاي بین المللی  3مقرر گردید مراسم روز مهندس در روز پنجم اسفند به مدت  -

 :با شرایط زیر برگزار گردد شهرداري واقع در خاوران 

 .اعتبار اختصاصی سازمان شصت میلیون تومان باشد* 

 .بیلط ارائه شود 4به هر عضو حداکثر * 

 .از هر عضو مبلغ سی هزارتومان جهت شرکت در مراسم اخذ گردد* 

 .مراسم شامل گروه موسیقی، نمایش و سخنرانی خواهد* 

نظام نامه واحد  12-3مقرر گردید طبق بند با توجه به اتمام ظرفیت مهندسین ناظر گاز در شهرستان اهر،  -

درصد  25میزان به گاز در شهرستان اهر  ظرفیت مهندسین ناظر بازرسی و کنترل نظارت لوله کشی گاز ،

 .افزایش یابد

 .م گیردمقرر گردید براي شش ماهه دوم سال جاري با استخرهاي برق و آذرسام عقد قرارد انجا -

، با انجام  4/10/97مورخ  1138/97شماره ه مقرر گردید با عنایت به نامه دفتر نمایندگی شهرستان اسکو ب -

تعامالت الزم با شهرداري و فرمانداري ایلخچی نسبت به ثبت نام اعضاي فعال ایلخچی در سامانه تندیس و 

 .گردد عمولنیز ثبت ظرفیت ناظران و طراحان اقدام الزم م

استاي برنامه ریزي و مشارکت همه اعضا و نیز اعتالي سازمان از خدمات و مشاوره کمیسیون ها و کمیته در ر -

 :ها به شرح ذیل در دوره هشتم هیأت مدیره تشکیل شود

کمیته حل اختالف (کمیسیون ژئوتکنیک و امور آزمایشگاهها   - 2کمیسیون خدمات مهندسی  - 1

کمیسیون  -4کمیسیون حقوقی و آئین نامه ها  -3) .ژئوتکنیک در این کمیسیون ادغام گردید

ادغام دو (کمیسیون آموزش و پژوهش  - 5)  ادغام دو کمیسیون رفاه و ورزش(رفاه و ورزش 

 - 8کمیسیون انرژي و محیط زیست   -7کمیسیون انتشارات  -6) کمیسیون آموزش و پژوهش

ان مجری(قیقی و حقوقی کمیسیون سازندگان ح - 9کمیسیون اشتغال و صدور خدمات مهندسی 

 - 13کمیسیون معامالت    -12  27کمیسیون ماده  -11کمیسیون ایمنی   - 10) ذیصالح

 - 16کمیته حل اختالف   -15کمیسیون پایش اخالق حرفه اي    -14کمیسیون شهرستانها   

کمیته بررسی عضویت و صالحیت پروانه اشتغال بکار  -18کمیته گاز     -17کمیته آموزش   



کمیته ارشد مکانیک    - 21کمیته ارشد معماري    -20کمیته ارشد عمران       -19ي خاص  ها

 هیأت امناي ساختمان شهریار - 24صندوق یاران   -23کمیته ارشد برق    -22

هاي شرکت ظرفیتدرصدي  25افزیش  ،هاي آزمایشگاهیظرفیت شرکت% 80تکمیل  پس ازمقرر گردید  -

 درصد در ماه دوم برابر مصوبه هیأت چهار نفره 10درصد در ماه اول و  15 ابتدابصورت پلکانی  آزمایشگاهی

  . اعمال شود

بخشنامه ابالغی وزارت محترم راه و مقرر گردید در انتخاب اعضاي شوراي انتظامی و بازرسان سازمان،  -

افراد ذینفع مبنی بر عدم و فرم خوداظهاري نیز توسط  اجرائی گرددتعارض منافع شهرسازي در خصوص 

 .شمول بخشنامه فوق تکمیل و ارائه شود

 .مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در برخی از مفاد آن اصالحاتی انجام گرفت  27ظامنامه کمیسیون ماده ن -

در خصوص نحوه فعالیت دفاتر طراحی با توجه به ابالغیه وزارت راه و شهرسازي و مشکالت بوجود آمده براي  -

  .گردد ذاتخاایشان، موضوع در هیأت چهار نفره طرح و جهت تسهیل امر تصمیمات الزم 

با خوردگی  آب سمینار آموزشی آشنایی شرکت یکتا صانع 8/9/97ي مورخ /1698مقرر گردید پیرو نامه شماره  -

 .دگرد برگزارو فرسودگی و رسوبات 

 27و با تعیین سه نفر کارشناس ماده  ارزیابی مجددساختمان ابوریحان از طریق  بلوك دوممقرر گردید مزایده  -

 .د، انجام شودنرسمی دادگستري نیز باشعضو کانون کارشناسان که 

باشد ، ادهاي آنها تا مرحله پایان کار میمقرر گردید درخصوص قرارداد مجریان حقیقی و حقوقی که قرارد -

باشد مجریان بتوانند فقط یک پرونده با حفظ مسئولیت سهمیه % 90پیشرفت  فیزیکی بیش از  درصورتیکه

، فسخ گردیده قبال توسط مجري قرارداد  % 90خود را آزاد نمایند و براي پرونده هایی که با پیشرفت بیش از 

 .امضا پرونده بدون تعداد کار و کسر سهمیه اقدام گرددهمان مجري قبلی نسبت به 

هاي طراحی برق، مکانیک، معماري، سازه و ژئوتکنیک از بین مهندسان پایه ارشد با بیش مقرر گردید سرگروه -

 .سابقه توسط هیأت رئیسه پیشنهاد و با تصویب هیأت مدیره انجام وظیفه نمایند سال 18از 

ل اعضاي امتیاز آور شرکتهاي حقوقی و مجري حقیقی بهنگام ثبت ظرفیت مقرر گردید جهت کنترل اشتغا -

پرونده جدید از مجریان، از سازمان تامین اجتماعی در مرحله اول استعالم گردد و در صورتیکه در سه ماه 



د مجاز به اخذ نگذشته بیمه از طریق خود شرکت یا بصورت خویش فرما یا از طریق نظام واریز شده  باش

 .د بودنه خواهپروند


