
  

 به نام خدا

 (نهمهیأت مدیره )دوره  7مصوبات جلسه شماره 

 

 

                 اصلی:        محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  21/09/1400تاریخ جلسه:

 - غایبین:    نفر 15 تعداد حاضرین:  21:00پایان:          18:00آغاز:           فوق العاده:  

مورخ 16697/1400یره پیرو دعوتنامه هیأت مد 7 با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، جلسه شماره

 تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تائید قرار گرفت .   18/09/1400






 پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف

1 
در خصوص مشکالت ساختمان ادیب و مدارک و به نمایندگی از هیأت مدیره  طوسی آقای دکتر حسین صباغیانجناب مقرر شد 

 مستندات آن جهت راه اندازی ساختمان اقدام نمایند.
 آقای دکتر صباغیان

 طوسی

2 

آقایان دکتر صبری، جناب در خصوص اجرایی شدن موضوع اقدام مؤثر هیأت مدیره مقرر گردید کمیته ای متشکل از 
آقای مهندس جناب نماینده بازرسان و از به عنوان مهندس مهردوست، دکتر ظریف، مهندس زارعی و مهندس شهرکی 

به بررسی موضوع و ارائه پیشنهاد و نیز جهت حضور در جلسات دعوت  و شهرسازی(اداره کل راه محترم )نماینده خیاطی

 جهت طرح در هیأت مدیره اقدام نمایند.

 آقای دکتر صبری

3 

 به فعالیت به شرح ذیل مقرر شد ساختمان  یسازمان نظام مهندس یها تهیو کم یتخصص یها ونیسیکمدر خصوص 

های تخصصی هفتگانه ) مقرر شد با حفظ ترکیب اعضای کمیسیون وفق نظام نامه کمیسیونها   تهیکم-1 بپردازند:

کمیسیون انرژی، مصالح و محیط  -2اعضای کمیته ها توسط اعضای هیأت مدیره در همان رشته معرفی شوند.( 

ازی و رسانه کمیسیون محتوای مج-5کمیسیون مقررات ملی ساختمان  -4کمیسیون سیما و منظر شهری  -3زیست 

کمیسیون اشتغال و صدور خدمات مهندسی  -7  حفاظت ساختمانها در برابر حریقکمیسیون -6و بازدیدهای علمی 

کمیسیون مدیریت -11کمیته نظام پیشنهادات  -10کمیسیون رفاه و ورزش و بیمه -9کمیسیون رفع اختالف -8

-14کمیته داوری  -13ی، حرفه ای و صنفی  کمیسیون هماهنگی تشکلهای مهندس-12بحران و پدافند غیرعامل 

کمیسیون -17کمیته آموزش و ترویج  -16کمیسیون فناوریهای نوین ساختمان و صنعتی سازی -15هیأت مشورتی 

کارگروه پایش اخالق  -20کارگروه مهارتهای فنی و حرفه ای ساختمان  -19کمیسیون معامالت -18برنامه و بودجه  

 شورای رابط با سازمان نظام کاردانی-23کمیته ایثارگران  -22م ساجاکمیته فاوا و -21حرفه ای

ضمناً آقایان دکتر سیفی، دکتر سریری و مهندس زارعی به عنوان نمایندگان هیأت مدیره جهت معرفی به سازمان 

 فنی و حرفه ای انتخاب شدند.

سرپرست گروهها و 
 کمیسیونهای تخصصی

 
 آقای دکتر صبری
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(ساختمان ادیب 1 لحاظ گردد:سه موضوع در بودجه  شد پیشنهاد 1401و  1400 در خصوص موضوع بررسی بودجه
(ساختمان مناسب جهت نمایندگی طرقبه و شاندیز خریداری 3(باغ ارغوان راه اندازی شود. 2تکمیل و بهره برداری شود. 

 شود.
 بودجه به هیأت مدیره ارائه شود: ذیل مصوب شد و پس از بررسی کمیسیون در خصوص حق الزحمه هیأت مدیره موارد

 نسبت به نرخ تورم مرکز آمار ایران لحاظ شود.درصد  4/44الف(حق مسئولیت 
ن مشمول ب(حق محرومیت از پروانه اشتغال به کار شامل اعضای هیأت مدیره، بازرسان، شورای انتظامی و کارمندا

 برنامه و بودجه اعالم شود. تعارض منافع با نظر کمیسیون
 جه اعالم نظر گردد.برنامه و بود به صورت ساعتی و توسط کمیسیونج( حق الجلسه 

 در نظر گرفته شود.  99ساعت در ماه و برای مبلغ هر ساعت مطابق نظامنامه اعالمی آبان  120د(کار معین 
 بودجه به هیأت مدیره ارائه گردد.اق آرا مصوب و پس از بررسی کمیسیون موارد فوق به اتف

با  1400( بودجه سال درصد 4/44کز آمار ایران )مقرر شد در صورت ارسال نامه از شورای مرکزی با ضریب افزایش مر
 سپس بهارائه به هیأت مدیره  ، جهتبرنامه و بودجه یریت کردن ردیفها و پیشنهاد کمیسیونرعایت کلیات بودجه و مد

 شورای مرکزی ارسال خواهد شد.
 

 خزانه دار
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