
                      

 به نام خدا

 م(نه)دوره  هیأت مدیره 58 مصوبات جلسه شماره

 

 

                     اصلی:        محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  15/08/1401تاریخ جلسه:

 - غایبین:    نفر 15 تعداد حاضرین:  20:00پایان          17:00آغاز:      فوق العاده:    

مورخ  18624/1401 یره پیرو دعوتنامههیأت مد 58 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.  12/08/1401

 

 پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف

1 
مقرر شد موضوع پیگیری حقوقی و دادخواست طرقبه در ارغوان واقع سازمان در خصوص پیگیری رفع معارض دو قطعه زمین 

 د.تفویض گرد وکیل سازمانبه  اعضای هیات مدیرهاجرت المثل بابت سالهای تصرف معارض با ارائه وکالت 
 

 دبیر سازمان انتخاب شدند.سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی آقای مهندس علیرضا باغبانزاده به عنوان عضو هیات مشورتی  2

3 

آقای دوره نهم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی  سال دوم ات هیات رئیسهانتخاببرگزاری با 
 ،اولعنوان نائب رئیس به  رای موافق 15با آقای مسعود افخمی گلی  ،سازمان ئیسبه عنوان رموافق رأی  15حسین بشیر با 

به موافق رأی  15با خانم ترانه مهاجر کوهستانی و به عنوان نائب رئیس دوم موافق رأی  15آقای حسین صباغیان طوسی با 
انتخاب شدند. سازمان عنوان دبیر  

سال دوم دوره نهم عنوان خزانه دار رای موافق هیات مدیره به  15پیشنهاد هیات رئیسه و با آقای محمد مهدی فروهرنیا به 
 شدند. هیات مدیره سازمان انتخاب

 

4 
 ین نامه اجرایی در حدود اختیارات نظام نامه مالی ابالغی شورای مرکزی و بودجه سازمانآئ 73ماده  23اختیار بند 

 تفویض گردید.یس و خزانه دار سازمان نظام مهندسی به رئ
 

5 

قانون نظام  آئین نامه اجرایی  76وفق ماده آئین نامه اجرایی قانون  73طبق ماده هیات مدیره سازمان اختیارات  قسمتی از
رای موافق  15به شرح زیر به مدت یکسال به هیات رئیسه سال دوم دوره نهم هیات مدیره  با ساختمان و کنترل  مهندسی

  تفویض گردید:
جرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل ا:  4بند 

 توسط اعضای نظام مهندسی استان حسب درخواست.های جامع و تفصیلی و هادی شهرهاطرح

 

 

های وط به فعالیتهای حوزهمشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صالحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغالن در امور فنی مرب :6بند 
  مشمول قانون.

های مهندسی ساختمان و شهرسازی و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش تنظیم روابط بین صاحبان حرفه :8 بند
صاحبان صالحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صالحیت ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به یمهندس

 در امور فنی. )در گروه ساختمانی الف، ب و ج(
 های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارایه گزارش بر حسب درخواست،کمک به ارتقای کیفیت طرح :10بند 

ها و شهرسازی و شهرداری راهها و همکاری با وزارت رحطگیری در مورد این گونه شوراهای تصمیمشرکت در کمیسیونها و
 با این توضیح کهاستان.  یهندساستفاده از خدمات اعضای نظام م شده باهای یاد در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرح

هت تصمیم گیری ج شده و سپسارجاع به اعضای مورد نظر جهت حضور در کمیسیونها و شوراها توسط هیأت رئیسه بررسی 
 ارائه گردد.هیأت مدیره و تایید به 

 است. ینف تیماه یکه دارا یدر اختالفات یو قبول داور ییبه مراجع قضا یفن یخدمات کارشناس هیارا  :11بند 
 .های مربوطنامهاستان طبق مقررات و نظام یتنظیم امور اداری و مالی نظام مهندس  :19بند 
مصوبه ت توسط سازمان شکای و با این توضیح که در صورت لزوم استان. یانتظام یواصل شده به شورا اتیارسال شکا  :21بند 

 اخذ گردد. هیات مدیره
 کارکنان نظام مهندسی استان.غل و حقوق و دستمزد و پاداش شتعیین   :22بند 
 آن. ییاجرا نامهنییموضوع قانون و آ یآزمونها یدر برگزار یهمکار :27بند 

 

6 

اداره کل راه و  16/03/1401مورخ  26719/13استناد نامه شماره  به طرح گردید و 08/08/1401مورخ  18262نامه شماره 
حقوقی در چهار رشته اظر نبه منظور معرفی متر مربع  10.364معادل مقرر گردید که صرفاً میزان توسعه بنا شهرسازی استان 

ط کارفرما با کسر ظرفیت از طریق طرح ارجاع با قبول مسئولیت کل پروژه و معرفی طراح توس عمران، معماری، برق و مکانیک
 مالک عمل قرار گیرد.بول مسئولیت کل پروژه با قمیزان توسعه بنا 

 مدیر ارجاع کار
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