
  سمه تعالیب

  1از  1صفحه:                       سازمان مدیرهجلسه هیات 187 و  186 مصوبات   اهم                                            

                                                                                                                                        نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی                                                 

        

    20:20 ساعت خاتمه:  16:30: شروع ساعت 24/3/99 :مورخ  شنبه :روز  ساختمان مرکزيمکان تشکیل جلسه:

  مصوبات جلسه:

 مطرح و موارد زیر تصویب گردید:مصوبات کمیسیون مجریان  -1

 ان در پروژهحضور مجری اثرات بهینه شده و از طرف دیگرخدمات مجري ارائه بایستی تعرفه  ،در خصوص واقعی کردن خدمات مجریان  1-1

زمان سای از طرف جریان اکیپجهت بازدید از پروژه ها و بررسی عملکرد م گرددمیپیشنهاد  ضمناگردد  و کنترل هاي ساختمانی بررسی

  مشخص گردد.

 .دمقرر گردید چک لیستی جهت بررسی عملکرد مجریان در بازدید از ساختمان تهیه و مطابق آن ارزیابی گرد 2-1

  ددگر و اجراییمقرر گردید قرارداد تیپ مجریان با نظر مشاور حقوقی سازمان ،توسط کمیسیون مجریان تهیه  3-1

 دد.گریان تهیه یون مجرمقرر گردید شرح وظایف مجریان و نحوه ارائه خدمات واقعی توسط مجریان بصورت دستورالعمل ،توسط کمیس 4-1

یون ز رئیس کمیسامتشکل  ،کمیته اي )حقیقی و حقوقی( اجرا مقرر گردید جهت بررسی دقیق و کامل مدارك و سوابق متقاضیان پروانه 5-1

 .اقدام گردد ،تشکیل و ت مدیره و دو نفر از بازرسان و مسئول امور مجریان بدون اخذ حق الزحمههیااعضاي مجریان،دو نفر از 

 .اخبار و اطالعیه هاي مجریان ایجاد گردد ،مقرر گردید قسمتی مستقل در سایت سازمان جهت اطالع رسانی 6-1

 اختصاص یابد. قسمت جداگانه در سامانه تندیس جهت اخذ صورت جلسات کارگاهی مجریانمقرر گردید  7-1

ز مالک اخذ اوسط سازمان ی مجري تن ارزش افزوده قرارداد مجریان در ابتداي معرفاحقوقی سازمردید با اخذ نظر مشاور مالیاتی و مقرر گ 8-1

 گردد.

 اخذ گردد. صادي معتبرحقوقی کد اقت مجریانپرونده جدید براي  تقبلمقرر گردید براي مجریان هنگام اخذ پروانه مجري گري و  9-1

 ش یابد.جریان افزایمات به منعقده و ارائه سریع خدم هايمقرر گردید تعداد کارمندان واحد مجریان سازمان جهت بررسی قرارداد 10-1

هندس سامان مآقاي  وجاع نظارت قایان مهندس حسن حمله، مهندس مصطفی شکري و مهندس سعید تعظیمی به بعنوان اعضاي کمیسیون ارآ -2

  گردیدند.ادنیا به عنوان عضو کمیسیون رفاه و ورزش توسط اعضاي هیأت مدیره محترم سازمان تعیین بهر


