
  )30/9/97لغایت  1/9/97از مورخ ( 97اهم مصوبات هیأت مدیره دوره هشتم آذر ماه 

با توجه به مشکالت بوجود آمده براي اعضاي سازمان، مکاتبات الزم  گردیددفاتر طراحی مقرر  نحوه فعالیت درخصوص -

. بعمل آیدطبق روال قبلی  راه و شهرسازي جهت امکان فعالیت اعضاء در قالب دفاتر طراحی حقیقی محترم با اداره

  .همچنین مقرر شد موضوع در کمیسیون تشخیص صالحیت بررسی و نتیجه به هیأت رئیسه اعالم گردد

 .در نظر گرفته شود 98زمین کلیبر و ساختمان برق المع براي فروش در بودجه  مقرر گردید  -

درخصوص ادغام کمیسیونهاي مشابه از نظر  و شودهاي مربوط به انتخاب اعضاي کمیسیونها تعیین ضابطه گردید مقرر  -

 مند کردن کمیسیونهاهاي کمیسیونها در مورد نحوه تلفیق، اداره و ضابطهنامهپس از مطالعه نظامو  گیريعملکرد تصمیم

  .اخذ گرددپیشنهادات کلیه اعضاي هیأت مدیره تا جلسه آتی  جهت تصمیم گیري بعدي،

با توجه به اینکه بخشنامه مذکور از طرف وزارت محترم  تعارض منافع و بخشنامه وضوعجهت رفع ابهام م گردیدمقرر  -

، نسبت به نحوه برخورد کل راه و شهرسازي ابالغ گردیده است محترم راه و شهرسازي ابالغ نگردیده و صرفا توسط اداره

 .با موضوع و تعیین تکلیف از شوراي مرکزي و وزارت راه و شهرسازي استعالم گردد

مدیره اقدام  پس از طرح و تصویب در هیأت 98جلد سررسید سال  15000گردید در صورت جذب اسپانسر تعدادمقرر  -

 .الزم بعمل آید

براي  2800نامه در خصوص استفاده از ویرایش چهارم آئین 7/8/97مورخ  24990نامه شماره  مقرر گردید پیرو -

با رعایت شرایط ذیل ، عمران محترم نظر گروه تخصصیاعالم ستنادبه او  هاي محاسبه شده با ویرایش سومدهپرون

 .هاي جدید اقدام شودنسبت به کنترل نقشه

  ارائه نامه و درخواست از مهندس طراح پرونده *

  ارائه نامه از شهرداري *

  کننده نفر  از همکاران کنترل 2ارجاع به  *

  شده ساختمانهاي جدید با قسمتهاي اجرا لزوم مطابقت کامل نقشه *

 .بار کنترل، پرونده مختومه گردد 2حداکثر  نقشه ها و مستندات فنی به میزان در صورت عدم تطابق *

مورخ  458/97دفتر نمایندگی شهرستان هشترود و نامه شماره  28/8/97مورخ  895/100نامه شماره  پیرو  مقرر گردید -

دفتر نمایندگی شهرستان اهر،  28/7/97مورخ  36470/الف/2ره شیر و نامه شمادفتر نمایندگی شهرستان عجب 22/8/97

 .گردد اعالم نظر بررسی و براساس مبحث دوم تعداد کار براي ناظرین این دفاتر از طریق کمیسیون خدمات مهندسی



هاي لهپیشرفتهاي روزآمد در مهندسی زلزله به همراه نگرشی بر زلز"رایگان با عنوان تخصصی   سمینار مقرر گردید -   

اساتید آقایان حضور ، با 29/9/97در تاریخ و معاونت فنی و عمرانی شهرداري تبریز ، با همکاري انجمن زلزله ایران "اخیر

 .برگزار شود و دکتر کاظم  ،دکتر هاشمی پناهآشتیانی، دکتر کمکغفوري مقدم، دکتر  دکتر سروقد

ابعاد حقوقی و مسائل "باموضوع  معاونت فنی و عمرانی شهرداري کالنشهر تبریزمشترك با  سمینار رایگان مقرر گردید -

 .برگزار شودبا تأمین هزینه مدرس و هزینه ایاب و ذهاب "نویسی براي مهندسان ناظرگزارش

براي اعضاي (بررسی روش ملی طرح مخلوط بتن براي آزمایشگاههاي خاك و بتن "یک دوره یک روزه  گردیدمقرر  -

 .با حضور آقاي مهندس قاسمی رئیس مرکز تحقیقات مسکن و کشور و آقاي دکتر افشین برگزار گردد ")نسازما

صنعتی ارس با موضوع  –توافقنامه مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان با سازمان منطقه آزاد تجاري مقرر گردید  -

معرفی ناظرین داراي پروانه و ساز در منطقه آزاد وها براساس ضوابط و معیارهاي فنی و رعایت ضوابط ساختکنترل نقشه

قانون نظام مهندسی ساختمان و ایفاي وظایف نظام مهندسی در سطح منطقه آزاد  33و واجد شرایط براساس مفاد ماده 

 .منعقد گردد، ارس، با توجه به موارد اصالحی مندرج در مفاد قرارداد که به تأیید طرفین رسیده  است 

جلد براي  13و  جلد براي کتابخانه مرکزي سازمان  7تعداد  به  "اشنایدر" "Hand book"کتاب  گردیدمقرر  -

 .رسانی شودخریداري و از طریق سایت سازمان نیز اطالع شهرستانهادفاتر نمایندگی استفاده در 

و  " در مصرف انرژي سازيگرمایشی و سرمایشی با رویکرد بهینه هاي سیستم"دوره دو روزه با عنوان  مقرر گردید -

معاونت فنی و عمرانی شهرداري تبریز ، با همکاري   97آذر ماه  18و  17در تاریخ  مدرس دوره مهندس افشین عابدي

  .برگزار شود

عالوه بر قرارداد منعقده با دانشگاه تبریز، جهت برگزاري دوره هاي ارتقاء پایه و آموزشی با دانشگاه آزاد مقرر گردید  -

   .کالسهاي برگزاري دوره ها بایستی به تایید سازمان برسد محل "ضمنا. عقد قرارداد گردد حد تبریزاسالمی وا

اعضاي محترم هیأت مدیره دوره هشتم اعالم کردند که در طول دوران مسئولیت، از پروانه اشتغال بکار خود استفاده  -

 .نخواهند کرد

قدرتی از مهندسین مطرح کشوري جهت برگزاري دوره  کالسهاي کنترل توسط مدرس آقاي مهندس گردیدمقرر -

بطور رایگان و براي متقاضیان دوره با اخذ ) شهرستانها وتبریز (کنندگان سازه سازمان ساعته براي کنترل 120آموزشی 

 . مبلغ دوره انجام گردد% 50هزینه 



درخواست اصالحیه افزایش زیربناي ساختمان  اند و یاتشکیل شده 15/8/97هایی که قبل از تاریخ مقرر شد براي پرونده -

شان الزحمهنسبت به پرداخت و محاسبه حق ناظرینبا ارائه درخواست کتبی کلیه )) د(صرفاً در گروههاي ساختمانی (دارند 

  )97تا آخر سال . (اقدام شود، با موافقت ریاست سازمان 97و سهم سازمان با تعرفه  96با تعرفه سال 

برگزار  25/11/97میناري تحت عنوان طراحی و نظارت سیستمهاي جریان ضعیف ساختمان در تاریخ س مقرر گردید -

  .شود

بصورت رایگان در اختیار اعضاء قرار  سازمان جدیدالورود کارت عضویت براي اعضاي همانند سالهاي قبلی گردیدمقرر  -

  .گیرد


