
 

 

 

 به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ( هشتم) دوره 

 

 91/99/19 تاریخ جلسه:
  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی 

 و کارگاه تجهيز موضوع -مهندسين الزحمه حق افزایش اجرای و چهارنفره هيات مصوبه ابالغ به توجه با  -دستور از قبل نطقدستور جلسه : 

 راه کل اداره با گذشته صورتجلسات خصوص در اجرایی های نامه شيوه بررسی -مهندسی نظام سازمان جدید ساختمان خاکبرداری عمليات

 موارد سایر -استان وشهرسازی

ت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی در مورخ  هیأنهم  از کالم اهلل مجید، جلسه پنجاه وبا نام و یاد خدا و استماع آیاتی 
 در محل ساختمان مرکزی سازمان تشکیل گردید که نتایج گفتگو و تبادل نظر بین اعضاء بشرح این صورتجلسه تدوین گردید: 19/11/99

 
سازی استان جناب آقای حضور نماینده اداره کل راه و شهرسازی و نیز معاونت محترم مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهراین جلسه با 
 ی تشکیل گردید. مهندس عود

در ابتدا آقای مهندس شرکاء ریاست سازمان نظام مهندسی خالصه ای از اقدامات یکسال گذشته هیات مدیره سازمان را در قالب تالش در 
یز پیگیری ای استان و نسازی کسرظرفیت در تمام شهرستان ه جهت ایجاد ساختار الکترونیکی فرآیندها، جذب نخبگان مهندسی، یکپارچه

ر د مهندسین و دیگرکارکمجدانه در جهت ورود پروژه های بزرگ مقیاس به چرخه ساختاری قانون نظام مهندسی و در نهایت افزایش متراژ 
 را ارائه نمودند. مختصر،  یام شده در قالب گزارشانجو اقدمات  موارد

 
بر ایجاد فضای  ،جناب اقای مهندس عودی با تقدیر از اقدامات مثبت راه و شهرسازی و ساختمان اداره کلمعاونت محترم مسکن  سپس

این توافق قرار گرفتند که کلیه گی بر در چند گام بیان داشته و همتعامل و همکاری سازمان و اداره کل اشارات و توصیه های مهمی را 
 اقدامات در چهارچوب قوانین فرادستی انجام شود. 

شده با روسای گروه دفاتر ازی استان پیرامون جلسات برگزار مدیر کل محترم راه وشهرس 19/11/99مورخ 99198/11پس از آن نامه شماره 
و شهرسازی قرائت گردید و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد اقدام مقررات ملی و کنترل ساختمان و توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه 

 پیگیری شود.  مختلفبر اساس مصوبت جلسات یاد شده در قالب کارگروه های 

 
 
 
 
 
 

 پایان یافت.   02:52این جلسه در ساعت 
 

 


