
  98ََاهم مصوبات هیات مدیره دوره هشتم در اردیبهشت  ماه 

مقرر شد در صورتیکه یکی از اعضاي شرکت هاي حقوقی در دوران فعالیت خود بعنوان فردد حقیقی داراي  -

محکومیت انتظامی بوده باشد شرکت مربوطه در طول دوران محکومیت عضو حقیقی، نمی تواند از ضریب 

 ظرفیت اشتغال خود استفاده نماید. ناشی از عضویت ایشان در

در  درصد باشد و مجري به دلیل تخلف مالک 90در خصوص پرونده هایی که داراي پیشرفت فیزیکی باالي  -

اقدام نموده باشد ، در صورتیکه مالک گواهی عدم خالفی  از  نسبت به فسخ قرارداد پرونده این دوره 

 با قبول مسئولیت  می تواندهمان مجري ا تایید کرده باشد شهرداري تهیه و نقشه هاي مازاد در سازمان ر

 .اقدام نماید مانده زیر بنانسبت به امضاي پرونده بدون اعمال در تعداد کار مجري و صرفا با ثبت ظرفیت 

  

سال گذشته  حق الزحمهمتناسب با متراژ پرونده کنترل شده نسبت به  حق الزحمه کنترل طراحیمقرر شد  -

  بد.% افزایش یا20

، ساختمان پیرو مصوبه کمیسیون معامالت در مورد بیمه تکمیل درمان اعضا و مسئولیت مدنی ناظرین گاز -

  گردد.برگزار مقرر شد با در نظر گرفتن شرایط زیر فراخوان عمومی  98آزمایشگاه و مجریان براي سال 

 براساس اعالم بیمه مرکزي 2و  1توانگري مالی سطح توانگري  - 1

 سال اخیر با رضایت از کارفرمایان قبلی 5مشابه براي سابقه کار  - 2

مقرر شد جهت برگزاري دوره هاي تخصصی و دوره هاي ارتقا پایه در سال جاري نیازمندي هاي آموزشی  -

شهرستان ها تا پایان اردیبهشت استعالم و نسبت به برگزاري دوره هاي مورد نیاز مطابق با دستورالعمل ثبت 

 دد.نام آموزشی اقدام گر

با عنایت به درخواست هاي مکرر دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستان ها در خصوص امکان برگزاري دوره  -

تعداد تفرات  حداقلهاي ارتقا پایه در محل شهرستان ، مقرر شد جهت رفاه حال اعضاي محترم شهرستانها 

 تعداد ی کهضمنا در صورت.ردد توسط سازمان پرداخت گ دورههزینه  ونفر کاهش  15نفر به  30ثبت نامی از 

 ..شد خواهد مابه التفاوت هزینه دوره توسط شرکت کنندگان پرداخت باشد نفر 15کمتر از  ثبت نامی نفرات

در سال هاي که از طریق آنها  یشرکتهای با ارایه تسویه حساب از  98در سال  مسکنمقرر شد  سازندگان  -

از صرفا   خود را بیمهحق  98تعهدنامه مبنی بر اینکه در سال  ارایه باپرداخت نموده اند ا خود ربیمه گذشته 

امکان قبول  ،خواهد نمودپرداخت  پروژه اي و بشکل خویش فرمابصورت سازمان نظام مهندسی یا  یقطر

 .داشته باشندصرفا یک پرونده را 

 :یر برگزار گرددز دوره هاي آموزش با عناوین مقرر شد -

 طراحان، مجریان، ناظران و آزمایشگاهها مباحث حقوقی مرتبط با 

 با سازه ها يمباحث مقاوم ساز FRP 



 گودبرداري و سازه هاي نگهبان 

  .محاسبات ژئوتکنیک 

که در سامانه تندیس ثبت شده و حق الزحمه آنها واریز براي پرونده هاي ساختمان هاي گروه ج  مقرر شد -

اتمام پرونده ها تا ، با توجه به طوالنی شدن روند محاسبات و اخذ تاییدیه رشته هاي چهارگانه   و نشده است 

تا پایان خرداد ماه همانند  97مهلت استفاده از سهمیه سال اشد لذا ب امکان پذیر نمی 98آخر اردیبهشت سال 

 . خواهد بودگروههاي ساختمانی (د) 

 


