
  

  

  ٢١/١١/٩٢مورخ  دوره ششم جلسه ھیأت مديره مینو يك شصتشصت و  مصوبات اھم 

ه پیمانكار مربوطه مطرح كه شركت طراح به ارائه نرم افزار پرداخت و اعضاي ھیأت مديره رح پیاده سازي نرم افزار به وسیلط -١

  پیشنھادات خود را اعالم نمودند.

 اختیار كامل داده شود تا  سازمان ا سقف دويست میلیون تومان به ھیأت رئیسهمصوب شد كه ت وموضوع خريد سرور مطرح  -٢

 سازمان كسر گردد. ٩٣كه اين مبلغ از بودجه سال  ھمچنین مقرر شدخصوص تصمیم گرفته و خريداري نمايد و  دراين

گزارش شد كه با افزايش مطرح كه ھزينه ھا توسط خزانه دار  ٩٢ش ھزينه برخي از رديف ھاي بودجه سال موضوع افزاي -٣

 )شصت و يك درصد مي باشد. و سیصد میزاني پرداخت گرديد.( وضع موجودتا ھر  ودجه در بخش سرمايهب

              و  برگزار گردد اسفندماه ٨در تاريخ  ملكي فني وشناسنامه مصوب گرديد كه ھمايش بعدي سازمان با شوراھا با محوريت  -۴

زمان با شوراھا از محل ( ھزينه برگزاري ھمايش ھا و اجراي برنامه ھاي گروه ھاي تخصصي ھمايش اول سا ھزينه ھاي

  .كسر گرددبودجه  ٣رديف  )  كمیسیونھا

مطرح كه با موضوع موافقت گرديد و  ٣رنمايندگي سوادكوه درخصوص معرفي ھمكار دوم جھت مھندسین معمار پايه نامه دفت -۵

  قرار گیرد.مھندس عابدي  تا پايان اين دوره به عھده زي دفتر سوادكوه شماليراه اندا مسئولیتمقرر گرديد كه 

نامه دفتر نمايندگي ساري به ضمیمه درخواست شوراي اسالمي شھر ساري مطرح كه مقرر شد كه براي پروژه ھاي فاقد  -۶

  پروانه ھیأت رئیسه سازمان مذاكره نمايد و سپس نتیجه در جلسه ھیأت مديره طرح گردد.

و موافقت شد  ر اين خصوص ح كه مقرر گرديد با پیشنھاد دفاترنمايندگي و كانونھا دموضوع برگزاري مراسم روز مھندس مطر -٧

صابر حسیني  و مھندس سارويضمناً آقايان  گردد ومطرح سازمان ي پیشنھادي دفاتر و كانون در ھیأت مديره يضمناً راھكار اجرا

  و كانون اضافه گردند. به تیم يازده نفره پیشنھادي دفتر

ي ساختماني مقرر شد ضمن مطرح كه درخصوص به كارگیري مجريان تأسیساتي در پروژه ھاموضوع مجريان تأسیساتي  -٨

ھماھنگي با اداره كل راه و شھرسازي استان درخصوص نحوه اعطاء صالحیت اجرا به مھندس تأسیسات و فراخوان به كلیه 

  .تصمیم گیری گرددنسبت به اجرايي نمودن مجري تأسیسات با توجه به ظرفیت ايجاد شده  مھندسین عالقمند در حوزه اجرا

توسعه  علوم زمین با رويكرد زمین ودبیر محترم اجرايي اولین كنگره بین المللي تخصصي  ٢/١١/٩٢/ گ مورخ ٢٠٠نامه شماره  -٩

  پنج میلیون تومان كمك ھزينه در اين ھمايش موافقت شد. فپايدار مطرح كه با پرداخت تا سق

كه مقرر گرديد نوبت اول ح نامه رئیس كمیسیون برنامه و بودجه سازمان درخصوص تشكیل مجمع عمومي فوق العاده مطر - ١٠

  اسفند برگزار گردد. ١٩سیزده ( اسفند ماه ) و نوبت دوم مجمع در تاريخ  ١٣/١٢/٩٢مجمع در تاريخ 

كمیسیون مشترك گروه ھاي تخصصي درخصوص واگذاري پیگیري موضوع پدافند  ٢۵/١٠/٩٢مورخ  ٣٢۴٠٧ه شماره نام - ١١

  غیرعامل به اين كمیسیون مطرح كه با موضوع موافقت گرديد.

 شھرھا تا پايان سال ھمهدر  دفتر نوشھر مطرح كه مقرر گرديد براي تمامي رشته ھا ١٠/١١/٩٢مورخ  ٣٣٩٢٣نامه شماره  - ١٢

  مترمربع از سھمیه رندوم مھندسان ناظر كسر گردد. ٣٠٠در پروژه ھاي زير 

درصد كارشناسان  ٢۵ به میزان حق الزحمه كارشناسي ھاي مربوط به سازمان مطرح كه مقرر گرديدموضوع نحوه پرداخت  - ١٣

ھیأت  يغیر اعضا توسط سي ھاو پنجاه ھزار تومان پرداخت گردد و كارشنا يك میلیون و حداقل صد تا سقف حداكثر  و رسمي

  مديره و بازرسین صورت گیرد.

             موضوع نحوه پرداخت حق مأموريت اعضا ھیأت مديره مربوط به دعوت نامه ھاي غیر سازماني مطرح كه مقرر گرديد تا  - ١۴

  انجام شود.تصمیم گیري در بودجه سال جديد فعالً به روال گذشته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 حاضر/غائب اعضاي علي البدل رديف حاضر/غائب صلياعضاي ا رديف

   حسین بھارفر ١۴    مھران اصفھاني زاده ١

    فرشید رضا حقیقي ١۵   مصطفي خاوري نژاد ٢

   رمضانعلي طاليي ١۶   نادعلي رمضانپور ٣

    مھران فرصت ١٧   سید نصراله صابر حسیني ٤

     يمحسن قربان ١٨   سیف اله علي نیا ٥

   احمدرضا گران ١٩    محمد فیروزيان ۶

     عادل منصوركیايي ٢٠   سید محمد محمدي تاكامي ٧

  بازرسین اصلي   جواد مھجوريان نماري ٨

 شھرام ساروي ٢١    سودابه مھري تاالرپشتي ٩

 علیرضا صفرپور ٢٢    تورج نائیج پور ١٠

  نفرشاد گورا   ٢٣   حسین نعمتیان جلودار ١١

 بازرس علي البدل   جالل نوراله زاده زواردھي ١٢

  میر محمد ھاديان ٢۴   شیرزاد يزداني ١٣

  
  

  تورج نائیج پور                سودابه مھري تاالرپشتي
  رئیس سازمان                              دبیر سازمان      


