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  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  19/5/98تاریخ جلسه:
 های تعرفه بررسی-آنالین آزمون سيستم بررسی-مدیره هيات محترم اعضاء از یك هر دستور از قبل نطق دستور جلسه :

 وارده های نامه برخی طرح-ها شهرداری رضا، امام نور، پيام دانشگاه آموزشی قراداد عقد تكليف تعيين-مهندسی خدمات

 آغاز شد . جلسه با قرائت قرآن

 اهم موارد طرح شده در جلسه :

مهندسين خراسان تبریك آقای مهندس شرکاء به جهت انتخاب آقای دکتر مزینانی بعنوان نماینده ی جامعه ی -1

عمرانی دانشگاه آزاد وان مدیر رضوی در شورای مرکزی و تبریك به آقای دکتر رضوی به جهت انتخاب ایشان بعن

.اسالمی مشهد

 گزارش آقای دکتر مقدم آریایی در خصوص موارد ذیل :-2

و پيشنهاد ایشان در خصوص تشویقی که الف ( بحث بازآفرینی بافتهای فرسوده در شهرداری و اعمال ضوابط 

همراهی نظام مهندسی و اعمال سياستهای تشویقی برای مالكين با حفظ جایگاه مهندسين در حوزه ی بازآفرینی 

تگانه ی نظام استفاده از تخصص های هف بابافتهای فرسوده و شكل گيری اوليه ی تفاهم نامه در این خصوص 

 مهندسی

سازمان در قالب تفاهم نامه با سازمان پدافند غير عامل جهت عملی کردن  ظرفيت علمی و تخصصیب ( استفاده از 

 مقررات ملی بعنوان استان پایلوت  21مبحث 

تذکر آقای دکتر موسوی تقی آبادی در خصوص پرداخت حق الزحمه مدرسين کالسهای ارتقاء پایه و تعيين تكليف 

ساختار بخش بازدیدهای علمی سازمان .

جامی در خصوص جلسه ی شهرستانها و استان در خصوص طرح ارجاع کار و تشكيل کميته ی گزارش دکتر -3

و مالك پس مقرر گردید تمامی شهرستانها در بانك مسكن افتتاح حساب داشته  در این خصوصکه هماهنگی 

 ه بانك مسكنازانتخاب طراح در صف ارجاع قرار گرفته و پول واریزی مالك پس از یك هفته از بانك مسكن استان ب

شهرستانها ، منتقل گردد . ) الزم به ذکر است که قبال مصوبه هيات مدیره در خصوص انتخاب طراح به عهده ی خود 

شهرستان و بدون نياز به تهيه فيش شناسه دار می باشد .(

ان رای ایشرایگان و پروژه های روستایی بنياد مسكن و مشكالت پيش آمده ب –موضوع دیگر بحث ساختمانهای الف 

 در ارجاع کار بود که مقرر شد مطابق مصوبه ی هيات رئيسه اعمال شود .

برای گزارش آقای مهندس نوبری در خصوص مجله ی طاق که مقرر گردید هر گروه )از گروههای هفتگانه ( -4

مجله دو نفر را معرفی نمایند .ای اجرایی و تحریریه تشكيل شور

و سپس برای اخذ تعيين تعرفه ی شهرکهای صنعتی توسط آقای دکتر کاظمی به بحث و مذاکره گذاشته شد -5

 آینده موکول گردید .به  به مذاکرات بيشتر نتيجه نهایی با توجه به نياز
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 *مصوبه :        

مقرر گردید بنا به پيشنهاد کميته ی آموزش با مراکز علمی ذیل مطابق جدول جهت برگزاری دوره های ذکر شده -6 

 قرارداد منعقد گردد : 
 تاریخ مبلغ به ميليون تومان موضوع قرارداد نام دانشگاه ردیف

 پيام نور 1
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 امام رضا
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مرکز علمی کاربردی 

سازمان همياری 

 شهرداری های استان
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ترافيك موافقت  با درخواست شرکت الماس تابان به مدیر عاملی رضا غالمی مبنی برحذف مهندس نقشه بردار و-7 

 ( 25/4/98مورخ  13411نگردید . ) شماره 

 بررسی آزمون آنالین به جلسه ی آینده بدليل ضيق وقت موکول شد .-8

 

 

 
 

 

 

 


