
 9/01/99مورخ  دوره ششم جلسه هيأت مديره پنجاه و چهارمينمصوبات اهم 

كه با پيشنهاد اصالحات ، كميته آموزش درخصوص نظام نامه پيشنهادي مطرح  4/9/96مورخ  64772نامه شماره  -1
كميته صورت گرفته موافقت شد و در ضمن مقرر گرديد كه دوره كارآموزي طي آئين نامه اجرايي پيشنهادي توسط 

 آموزش در هيأت مديره مطرح گردد.
 
رامسر  دفترنمايندگي درخواست كميسيون مجريان  -1 مطرح كه مقرر گرديد: استان نامه هاي كميسيون مجريان -6

نامه دفتر نمايندگي آمل درخصوص  -6در كميسيون مجريان استان مجدد طرح و به صورت كلي تصميم گيري گردد 
 -3متربع مساحت دارند مخالفت گرديد  088براي دو پروژه داراي مهندس مجري كه زير اعمال يك سرپرست كارگاه 

مجدد در  ، پروژه هاي افزايش بنا مطرح كه پس از بحث و بررسي ضمن قبول كليات در مجري چگونگي اخذ مهندس
 جلسه كميسيون مجريان استان طرح و پيشنهادات با جزئيات بيشتري ارائه گردد.

 
هيز بايگاني دفاتر نمايندگي مطرح كه مقرر شد در غالب بودجه سازمان و در صورت وجود پيش بيني وضوع تجم -3

به هيأت رئيسه سازمان در اين خصوص اختيار داده شود تا به صورت كلي براي  مصوب مجمع سازمان اعتبار در بودجه
 همه دفاتر تصميم گيري نمايد.

 
 ايمني خدمات مازندران درخصوص اطفاء حريق بايگاني سازمان مطرح كه مركز 10/9/96مورخ  91169نامه شماره  -7

ت رئيسه مقرر گرديد كه به صورت كلي مسئله ضد حريق كردن سازمان توسط هيأ ضمن مصوب شدن موضوع
 .هيأت مديره طرح گردد  درسازمان بررسي و پيشنهاد 

               
م درخصوص پرداخت حق عضويت مطرح كه مقرر شد كه تا سقف مازند نظا 67/9/96مورخ  649/96نامه شماره  -9

 پرداخت گردد. مجمعدرصد مازاد بر بودجه مصوب  38
 
مهندس بابائي درخصوص خسارت حرفه اي مربوط به آقاي مهندس اعظمي ساروكاليي مطرح و مقرر شد گزارش  -2

سازمان پرداخت گردد و سازمان طرف حساب بيمه گذار شود و در صورت  توسط ، سهم خسارت مهندس  %49كه 
 گرفته شود. در نظر براي مهندس بيمه به صورت وام توسط عدم پرداخت

 
دستورالعمل آزمايش بتن با حضور مديركل آزمايشگاه مكانيك خاك وزارت راه و شهرسازي مطرح كه با  اصالحيه -4

موافقت قرار گرفت. ضمناً مبلغ هر سري آزمايش يك ميليون و سيصد هزار لاير اصالحاتي كه پيوست مي باشد مورد 
 تعيين شده است.

 
طرح پيشنهادي اصالحي ضرايب مربوط به ارائه خدمات مهندسي در برخي از شهرها طي جدولي مورد بحث و  -0

 روه الف لحاظ گردد.ضرايب پيشنهادي كه پيوست مي باشد براي ساختمانهاي گ مقرر شد بررسي قرار گرفت كه
پيشنهاد صالحات پس از بحث و بررسي مقرر شد كه ا ادامه بحث مربوط به درجه بندي دفاتر نمايندگي مطرح كه -9

 مجدد در جلسه هيأت مديره طرح گردد. شده
 

تر نمايندگي  دگي بهشهر ، اعضاي هيأت رئيسه دفمقرر گرديد كه براي تصميم گيري بهتر براي دفتر نماين -18
 سازمان حضور يابند. هيأت مديره  آينده بهشهر در جلسه

 

 حاضر/غائب اعضاي علي البدل رديف حاضر/غائب اعضاي اصلي رديف

   حسين بهارفر   01 مهران اصفهاني زاده 1

   فرشيد رضا حقيقي   01 مصطفي خاوري نژاد 6

   رمضانعلي طاليي   01 نادعلي رمضانپور 3

نيبر حسيسيد نصراله صا 4    01 مهران فرصت   

   محسن قرباني   01 سيف اله علي نيا 5

   احمدرضا گران   09 محمد فيروزيان 1

   عادل منصوركيايي   91 سيد محمد محمدي تاكامي 1

 بازرسين اصلي   جواد مهجوريان نماري 1

 شهرام ساروي   90 سودابه مهري تاالرپشتي 9

 عليرضا صفرپور   99 ورتورج نائيج پ 01

  فرشاد گوران    92 حسين نعمتيان جلودار 00

 بازرس علي البدل   جالل نوراله زاده زواردهي 16

 مير محمد هاديان   91 شيرزاد يزداني 13

   
 تورج نائيج پور           سودابه مهري تاالرپشتي

 مانرئيس ساز                         دبير سازمان      


