
 

 

 

 به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ( هشتم) دوره 

 

  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  81/30/91تاریخ جلسه:
  دستور جلسه :

آغاز شد .جلسه با قرائت قرآن 

اهم موارد مطرح شده در جلسه :

اجرا و ارسال گزارش از نحوه ی ه ی راه و شهرسازی و درخواست ارسالی از طرف ادارطرح نامه ی ارجاع کار  -8

اجرا به آن اداره

طرح نامه های ارسالی از شورای مرکزی برای برگزاری مجمع و اجالس -2

        ،مقرر گردید جهت تعیین تکلیف در خصوص مشکالت پیش آمده ی ناشی از کمبود تعداد کار در شهرستانها -0

در اسرع وقت آقای دکتر جامی االحمدی گزارش مبسوطی ارائه نمایند .

 تهیه یستانها در شورای مرکزی در خصوص گزارش آقای مهندس طالبیان در خصوص جلسات  مشترک  ا -4

نرم افزار یکپارچه و الگوریتم هماهنگ جهت اجرای پروژه ی ارجاع کار نظارت .

جدی به الکترونیکی کردن فرآیندهای  حوزه ی آموزش  و پذیرش و  گزارش دکتر رضوی در خصوص نیاز -5

بخش آزمون ها که به سازمان واگذار شده است و  توضیح در خصوص نرم افزاری که این حوزه  را پوشش  

ر حضود . در صورت اجرای این نرم افزار می دهد و قابلیت ارتقاء نیز باید داشته باشد و به ساجام متصل گرد

فیزیکی در حوزه ی آموزش نخواهیم داشت .

گزارش برآورد قیمت آقای مهندس طالبیان در خصوص نرم افزار آموزش و ذکر این نکته که برآورد ریالی  -6

 03میلیون تومان و بخش آزمون حدود  53برای تهیه نرم افزار الکترونیکی کردن حوزه ی آموزش حدود 

میلیون خواهد بود .

 *مصوبه:

مقرر گردید فرآیند تهیه ی نرم افزار الکترونیکی کردن حوزه ی آموزش ، پذیرش و آزمون های آنالین آغاز 

میلیون تومان  03ماه دیگر به اتمام رسد . هم چنین برای تهیه ی نرم افزار آزمون آنالین تا سقف  0و تا 

 ینه پس از اخذ استعالم توسط واحد انفورماتیک اختصاص یابد .*هز

./. ظرفیت و تعداد 23رش آقای مهندس شرکاء از مصوبات هیات چهارنفره و توضیح این نکته که افزایش گزا -7

کار به شرح ذیل در هیات تصویب شده و برای تایید نهایی به تهران ارسال شده است .

 *مصوبه :

 : 2/0/91صورتجلسه ی هیات چهار نفره مورخ  2با استناد به بند 



 

 به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ( هشتم) دوره 

 

  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  81/30/91تاریخ جلسه:
  دستور جلسه :

مقرر گردید تا اخذ تاییدیه نهایی مصوبه از تهران به دلیل معضالت و مشکالت ناشی از کمبود ظرفیت 

طوریکه در صورت عدم ه تعهد از مهندس طراح و ناظر مربوطه اجرا گردد بمهندسین، موارد ذیل با دریافت 

ورت منفی برای مهندسین تایید ظرفیت و تعداد کار افزوده شده از وزارت راه و شهرسازی می بایست به ص

 فوق الذکر اعمال گردد .

./. ظرفیت و تعداد کار در بخش نظارت و طراحی مهندسین برق ، مکانیک و معماری و طراحی 23افزایش  -

 مهندسین سازه 

افزایش تعداد کار و ظرفیت مهندسین نقشه بردار به میزان دوبرابر اشاره شده در مبحث دوم با شرط آنکه -

 ./. تکمیل شده باشد .13عداد کار همه ی اعضای نقشه بردار به میزان ظرفیت و ت

توسعه بنا ، اصالح پروانه ، عدم خالف و هم چنین عدم کسر تعداد کار از مهندس جدید در زمان درخواست -

 تعویض مهندسین ناظر بدوی به دلیل عدم صالحیت ) برای کلیه ی رشته ها ( *

گزارش آقای شهرکی در خصوص زمان برگزاری مجمع عمومی برای تراز و بودجه و اقدامات انجام شده .  -1

 *مصوبه :

 مجمع عمومی در روزنامه درج شود .ساعت آینده اولین آگهی  41ظرف 


 

 


