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  ( دوره هفتم )

  

   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   تاریخ جلسه:
-97هاي طرح هاي پژوهشی سازمان در سال طرح نامه معاونت محترم آموزش در خصوص اولویت  -دستور از پیش نطق سازمان، رئیس گزارش دستور جلسه:

طرح موضوع خرید پالك مجاور - تصمیم گیري در خصوص پرونده هاي قولنامه اي خدمات مهندسی رایگان-طرح موضوع کمبود ظرفیت مهندسین نقشه بردار

طرح برخی نامه -اون و رفاه و اخذ تصمیم در این خصوصطرح موضوع هیات امناء صندوق تع-طرح موضوع تفاهم نامه آبفا و بررسی راهکارهاي اجرائی-باغ ارغوان

  سایر موارد.-هاي وارده

  گزارش جلسه: 

جلسه با آقاي خالصه اي از اقدامات هفته گذشته از جمله جلسات شوراي فنی استان، در ابتداي جلسه آقاي مهندس کامران -1

آپارتمان به همراه آقاي مهندس اسدي، آمار عملکرد نرم افزار دکتر مهدي نیا عضو محترم شوراي شهر، جلسات مربوط به تفکیک 

  و سایر موارد را ارائه دادند. مهندسین جامع ظرفیت

)در نطق پیش از دستور خانم دکتر زنده دالن در خصوص الزام به رعایت ضوابط معلولین تذکر داده و پیشنهاد دادند که این 1-1

نجومی و واسطه کلیه مهندسین ارائه شود. همچنین در خصوص جلوگیري از تخفیفات ضوابط در چارچوب دوره هاي الزامی براي 

  ورود پیدا کند. به مالکان  مهندسانگري پیشنهاد دادند که سازمان در زمینه معرفی 

تیرماه تذکر با توجه به اتمام  96) آقاي مهندس پور حسینی در خصوص عملکرد کارگروه مالیات و لزوم بررسی عملکرد و تراز 2-1

آقاي مهندس باغبانزاده بر صحبت هاي آقاي مهندس پور حسینی در خصوص لزوم تشکیل مجمع بررسی تراز و در ادامه  دادند.

  تاکید کردند. 96عملکرد 

صی تخص گروه)آقاي مهندس اسدي با اشاره به تشکیل سمینار ویژه بحران آب در ایام آتی بر حضور همکاري سازمان مخصوصآً 3-1

  ین زمینه تاکید کردند. در اکانیک م

قبلی در مجامع عمومی براي هیأت مدیره و نحوه عمل در خصوص در خصوص تکالیف تعریف شده ) آقاي مهندس کهنموئی 4-1

  متر سواالتی مطرح کردند که پاسخ مقتضی از جانب ریاست سازمان ارائه شد. 400پروژه هاي زیر 

ایشان به  محترم آموزش موضوع اولویتهاي طرح هاي پژوهشی سازمان در جلسه مطرح شد.در ادامه جلسه با حضور معاونت -2

ه تهیسوابق طرحهاي پژوهشی و تالیفات چاپ شده از جانب سازمان اشاره کرده و پیشنهاد کردند که طرحهاي پژوهشی به سمت 

  استاندارد ها هدایت شود. و تعریف 

ع از جانب انجمن وشرح وظائف سازمان نداستند و پیشنهاد دادند که موضء ا جزآقاي مهندس پور حسینی موضوع پژوهش ر)1-2

  به سازمان ارائه شود.  بررسی و پیشنهادات هاي صنفی

آقاي دکتر مزینانی ضمن تاکید بر اهمیت موضوع پژوهش، پیشنهاد دادند که پژوهشهاي کاربردي با خروجی مشخص و  )2-2

  تاثیرات فنی ملموس در اولویت قرار گیرد. 

) خانم دکتر زنده دالن به فرآیند تعریف شده در سازمان جهت بررسی طرحهاي پژوهشی اشاره کرده و با توجه به تجربه 3-2

  خودشان در این خصوص پیشنهاد دادند که در همین دوره هیأت مدیره این روال بررسی و اصالح شود.شخصی 

  ) آقاي مهندس صالحی پویا خواستار ارائه گزارشی از عملکرد پژوهشی سازمان در ادوار گذشته شدند. 4-2

شده توسط سازمان را متناسب با هزینه هاي کتابهاي چاپ و ) آقاي دکتر موسوي تقی آبادي دستاورد هاي پژوهشی و تالیفات 5-2

  صورت گرفته در این خصوص نداستند.



  

  به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

  ( دوره هفتم )

  

   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   تاریخ جلسه:
-97هاي طرح هاي پژوهشی سازمان در سال طرح نامه معاونت محترم آموزش در خصوص اولویت  -دستور از پیش نطق سازمان، رئیس گزارش دستور جلسه:

طرح موضوع خرید پالك مجاور - تصمیم گیري در خصوص پرونده هاي قولنامه اي خدمات مهندسی رایگان-طرح موضوع کمبود ظرفیت مهندسین نقشه بردار

طرح برخی نامه -اون و رفاه و اخذ تصمیم در این خصوصطرح موضوع هیات امناء صندوق تع-طرح موضوع تفاهم نامه آبفا و بررسی راهکارهاي اجرائی-باغ ارغوان

  سایر موارد.-هاي وارده

به جهت تدوین استراتژي براي و  بر انجام طرحهاي پژوهشی در جهت تحقیق و توسعه، شکل سازمانی ) آقاي دکتر محسنی6-2

  آینده سازمان تاکید کردند.

وظائف اصلی هیأت مدیره ارزیابی کرده و برخی از طرحهاي پژوهشی  آقاي مهندس کامران ارتقاء دانش مهندسین را یکی از) 7-2

  سقف هاي عرشه فوالدي را شایسته تقدیر دانستند. ررسی گسلهاي جنوبی مشهد وانجام شده در سازمان از جمله طرح ب

  دارد. ) آقاي دکتر سیفی تاکید کردند که در چارت ابالغی شوراي مرکزي عنوانی بابت مدیریت پژوهش وجود ن8-2

ت و توسط ریاسدر نهایت پیشنهاد از جانب آقاي مهندس کامران به این شرح ارائه شد که پیشنهادات گروه هاي تخصصی دریافت 

 12که پس از راي گیري با شش راي موافق از جمع و معاونت آموزش بررسی و در نهایت پیشنهادات به هیأت مدیره ارائه شود. 

  حائز راي نصف به اضافه یک نشد. ،راي

  در ادامه موضوع کمبود ظرفیت مهندسان نقشه بردار توسط جناب آقاي مهندس کامران مطرح شد. -3

ظرفیت کافی جهت ارائه خدمات مناسب به  ،) آقاي مهندس اسدي با ارائه آماري اعالم کردند که در صورت مدیریت صحیح1-3

شرکتهاي ناظران حقوقی درگیر است که فعال در شهروندان وجود دارد. ضمن اینکه بخش زیادي از ظرفیت مهندسان نقشه بردار 

  امکان کسر از ظرفیت وجود ندارد. 

ع نقشه برداري وجود دارد یا لزامی به ارجاا 24ماده  2مهندس شوقی سوال کردند که آیا پس از ابالغ شیوه نامه تبصره  )آقاي2-3

 23/4/97مورخ  3448/13آقاي مهندس اسدي ضمن اشاره به پاسخ استعالم صادره از جانب اداره کل راه و شهرسازي  شماره نه؟  

  قانونی دانستند. را  نقشه برداري، شهرسازي و ترافیکارائه خدمات رشته هاي 

ري تصمیم گیشده و در مقیاس استانی قابل ن) آقاي مهندس فرشته پور اشاره کردند که الزام یا عدم الزام در شیوه نامه ذکر 3-3

ي ناظران حقوقی می توانند بصورت اعضاء نقشه بردار شرکتها 24ماده  2ضمن اینکه با توجه به سکوت شیوه نامه تبصره می باشد. 

  یند. شخص حقیقی ارائه خدمات نما

  به امکان استفاده از ظرفیت نقشه برداري شرکتهاي ناظران حقوقی به عنوان همکار موضوع حل شود. در نهایت مقرر شد با توجه 

در ادامه جلسه با پیشنهاد ریاست و موافقت اعضاء موضوع هزینه هاي پرداختی بابت نرم افزار جامع سازمان حسب مصوبات هیأت -4

  شد.رئیسه در اولویت مطرح 

ه ببا عنایت به اینکه پرداختی در دو مرحله جمعاً بیشتر از اختیارات مالی هیأت رئیسه می باشد موضوع مورد بررسی قرار گرفت و 

  شرخ ذیل اخذ تصمیم گردید. 

لغ اول و دوم مببلغ هر دو فاز ممع جافزار جامع سازمان موافقت گردید که مصوبه: با پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون تومان بابت فاز دو نرم 

  راي). 12راي موافق از  12تومان تائید می گردد (   82,000,000

در نهایت به شرح  رغوان توسط ریاست محترم مطرح شد و پس از بحث و بررسیدر ادامه جلسه موضوع خرید قطعه مجاور باغ ا-5

  ذیل اخذ تصمیم شد.

باغ ارغوان با قیمت کارشناسی موافقت گردید ضمن اینکه قیمت کارشناسی صرفاً در صورتیکه حداکثر متري مجاور  1041مصوبه : با خرید قطعه شماره 

  راي). 12راي موافق از  10م است ( یک میلیون تومان باشد قابل اقدا

 


