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چھلمین جلسه ھیأت مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات

چھلمین جلسه ھیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ 1398/6/9 از ساعت 16 تا 20 در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

 1-پیرو ابالغیه شماره 400/55979 مورخ 97/5/3 و نامه شماره 130/25426 مورخ 97/5/9 (نحوه صدور، تمدید و ظرفیت دفاتر طراحی) موضوع مورد بحث و
بررسی قرار گرفت و با توجه به ابھام نامه ھا در مورد نحوه فعالیت دفاتر موجودی که ھنوز پروانه آنھا اعتبار دارد، مقرر شد برای حل مشکل مکاتبات و استعالم

الزم به عمل آید.

2-پیشنھاد کمیته آموزش در مورد امتیاز تشویقی برای مھندسینی که در دوره ھای آموزشی شرکت می نمایند به بحث و بررسی گذاشته شد و مقرر گردید
برای ھر دوره "نیاز سنجی شده توسط کمیته آموزش و تصویب شده در ھیأت مدیره که حدود یکصد عنوان می باشد چھارصد امتیاز" و برای ھر "کارگاه
آموزشی خارج از لیست فوق و پیشنھاد کمیته و مصوب ھیأت مدیره سیصد امتیاز" و برای ھر "ھمایش یا سمینار آموزشی با پیشنھاد کمیته و مصوب ھیأت
مدیره صد امتیاز تشویقی" به شرکت کنندگان داده شود. در ضمن سقف امتیاز اعطایی 2000 امتیاز می باشد. برای شرکت ھای حقوقی نحوه احتساب امتیاز

اعضا و سقف امتیاز ھا در جلسه بعدی بررسی و تصمیم گیری خواھد شد.

3-مقرر شد در خصوص دوره ھای آموزشی جدید، بازنگری و نیاز سنجی مجدد توسط کمیته آموزش سازمان به عمل آید.

4-با توجه به پیگیری ھای بعمل آمده از اداره کل امور اقتصادی دارایی استان مازندران مطابق ماده 15 قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مقرر گردید در
کمیسیونھای حل اختالف مالیاتی ھر شھرستان یک نفر از اعضای ھیأت رئیسه دفتر و تائید ریاست سازمان یک نفر ترجیحاً رئیس کانون مھندسین آن شھر و

در صورت عدم وجود کانون به پیشنھاد ھیأت رئیسه دفتر و با تائید ریاست سازمان در جلسات شرکت نمایند.

5-اصالحیه نظامنامه کنترل نظارت مصوب 96/3/6 ھیأت مدیره در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی با اعمال اصالحاتی به تصویب رسید.


