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 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ) دوره هشتم (

 

  فوق العاده :                       اصلی: محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان 32/6/89تاریخ جلسه:
 مسئوليت يمهب تكليف تعيين-بازرسين انتخاب تكليف تعيين-مديره هيات محترم اعضاء از يك هر دستور از قبل نطقدستور جلسه : 

 وارده هاي نامه برخي طرح-مهندسين اي حرفه

 جلسه با تالوت قرائت قرآن آغاز شد .

 اهم موارد طرح شده در جلسه عبارت است از :

 درگذشتنرسيدن اعضا پس از نصاب تذکر آقاي مهندس باغبانزاده در خصوص عدم رسميت شوراي انتظامي به دليل به حد -1

مهندس محسنين عزيز  

مجدد آقاي دکتر موسوي تقي آبادي در خصوص عدم واريز حق الزحمه ي کالس هاي ارتقا پايه با گذشت ماهها از برگزاري  تذکر-2

کالسها به حساب مجريان آموزش و برگزاري کالسها و همچنين توضيحات ايشان در خصوص امكان اخذ کارتهاي طاليي، نقره اي 

ام مهندسي و ارائه امكانات رفاهي که با اين کارتها ارائه خواهد  شدو برنز بانك آينده با درج لوگوي سازمان نظ

توضيحات اقاي دکتر مزيناني در خصوص برگزاري کارگاه تخصصي ساختمان در چهارمين همايش فناوري هاي نوين از منظر -3

ءبرق و درخواست ايشان از اداره ي راه وشهرسازي جهت پذيرفتن اين همايش بعنوان دوره ي ارتقا

توضيحات آقاي دکتر رضوي در خصوص داليل عدم پرداختهاي به موقع مجريان آموزش به سبب بروکراسي سازمان و بلوکه -4

شدن حسابها

همچنين ايشان پيشنهاد الكترونيكي کردن بخش رفاه را نيز ارائه کرده و در اين خصوص اعالم آمادگي نمودند همچنين بيان نمودند 

 كترونيكي شده و اولين آزمون آنالين در هفته ي آينده برگزار خواهد شدامور آموزشي ال %06که 

 مصوبه:
 36ميليون تومان و آزمون آنالين به مبلغ  06با ترک تشريفات قراردادهاي الكترونيكي کردن حوزه آموزش و پذيرش به مبلغ 

 ميليون تومان موافقت گرديد. 

.محسنين گراميداشت در محل سازمان برگزار گرددمقرر گرديد در چهلمين روز درگذشت مهندس -0

درخواست آقاي دکتر جامي االحمدي در خصوص تنظيم زمانبندي و برنامه ريزي کالسهاي ارتقاء پايه به گونه اي که همكاران -0

بر  كهريبطوشهرستاني جهت حضور در کالسها دچار مشكل نشوند و همچنين پيگيري حق نظارت مهندسين مناطق سيل زده ارائه 

اساس دستور هيات دولت تعيين شده و به حساب بنياد مسكن واريز گرديده است زيرا در اين شهرستانها به سبب طرح ارجاع 

.دريافت مي کنند اي مهندسين نه امكان ارائه خدمات رايگان دارند و نه حق الزحمه

 :مصوبه

 20/0/89در روزنامه ي دوشنبه  درج فراخوان ثبت نام داوطلبين کانديداتوري بازرسان سازمان-7

در زمان آزادسازي وجوه مهندسين ناظر توسط سازمان  و تاخيرتذکر آقاي مهندس جنتي پور در خصوص صف شرکتهاي حقوقي -9

 وضيحات مبسوط آقاي مروي در خصوص شرکتهاي بيمه طرف مذاکره با سازمانت-8

 مصوبه:
سازمان  وريكهبطدر اولين فرصت تفاهم نامه منعقد گردد و اخذ شده  استعالماتليه با توجه به کمقرر گرديد با سرپرستي بيمه ميهن 

 در آينده نخواهد داشت.در مراودات مالي بيمه اي هيچ نقشي 


