
 

 

  

  به نام خدا

 جلسات هیأت مدیره مصوبات

  ) هشتم( دوره 

  

   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   11/10/1397تاریخ جلسه:

رح ط -)جدید ساختمان( خیام زمین طراحی محترم مشاور با مرتبط موارد بررسی -دستور از پبش نطق سازمان، رئیس گزارش: جلسه دستور

  سایر موارد.  -برخی از نامه هاي وارده

  آغاز شد.  مجید .تی از کالم ا..اتالوت آیجلسه با 

 خانم سرکار آقاي مهندس شرکاء در خصوص موضوعات هفته گذشته از جمله ارائه خدمات از طریق سامانه ساجام و جلسه در ابتدا-

  مطرح کردند. را طراحی ساختمان جدیدجلسه کارگروه  5مهندس زمانی نتایج حاصل از 

در جلسه ي هیأت مدیره حاضر و (مشاور و برنده ي مسابقه طراحی ساختمان جدید نظام مهندسی)  تغابنیسپس آقاي دکتر -

  .را ارائه نمودندگزارشی نسبت به ارائه روزمه ي کاري خود همچنین روند طراحی ساختمان جدید 

  مجدد در هیأت مدیره بررسی شود و به ایشان اعالم گردد. 2ضمناً مقرر گردید حق الزحمه تهیه ي طرح تا انتهاي فاز 

آقاي دکتر تغابنی در حضور آتی می بایست نسبت به ارائه طرحهاي اصالحی ( بر اساس نقطه نظرات هیأت مدیره) همچنین انعقاد 

  دام نمایند.قرارداد فی ما بین اق

تاکید بر رعایت آئین نامه و شیوه نامه ها در نماینده محترم اداره کل راه و شهرسازي آقاي مهندس فرشته پور در ادامه جلسه -

  زمینه اخذ حق الزحمه از طرف مهندسین متعهد و دخیل در پروژه نمودند. 

  رعایت اصول اخالقی و حرفه اي را الزم دانستند. 33نامه ماده شیوه  24ماده  2پیرو آن آقاي مهندس شرکاء اعمال مبانی تبصره 

  :  مصوبه

        و 9-1-2بند ، فصل نخست اخالق حرفه اي  4همچنین بند  )  33شیوه نامه ماده 24ماده  2تبصره  ( 3ماده  ذبر اساس بند 

فصل دوم مقررات ملی ساختمان مصادیق رفتار حرفه اي اخالقی در مهندسی و بدون دخالت سازمان در روابط مالی  2-1-10

بر اساس فیش هاي واریزي بر مبناي حق الزحمه مصوب هیأت چهار مجوز ساخت تکمیل مدارك و منضمات درطرفین می توان 

  اقدام نمود.  ساجام دفاتر مهندسی و شرکت هاي حقوقی و اسکن آن در سیستم ،هدحساب مهندسین متعتفکیک در  نفره به 

	تهیه و بر اساس آن اقدام صورت پذیرد. با توجه به مبانی قانونی و آئین نامه هاي مربوطه ضمناً مقرر گردید دستور العمل اجرائی 	

	 	
	 	
	 	
	 	
	 	

 


