
 

 به نام خدا

 هیأت مدیره )دوره هشتم(  96جلسه شماره  مصوبات

 

 

        اصلی: محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  27/10/99 تاریخ جلسه:

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

پیرو  هیات مدیره 96جلسه شماره با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، 

  تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تائید قرار گرفت .  25/10/99دعوتنامه مورخ 

 پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف

1 

مصوبه  یبراجرا دیضمن تاک یشهرساز محترم راه و رکلیمد 22/10/99مورخ  81900/13 نامهبازگشت به 
 اتیه 99سال یشنهادیتعرفه پ اًدرخصوص تعرفه، مجدد 25/05/99 مورخ و 08/02/99مورخ   رهیمد اتیه

ار قر دیتاکمورد  مصوب و لینفره استان به شرح ذ چهار اتیه جهت طرح در یسازمان نظام مهندس رهیمد
 .گرفت

راه و  براساس آخرین ابالغیه های 1399در سال مهندسی  -تصویب افزایش تعرفه بهاء انجام خدمات فنی
مبحث دوم  1-17و بند  17(، برمبانی مندرج در ماده  3-17افزایش )براساس بند  %25شهرسازی به میزان 

ابالغ شده از سوی شورای مرکزی به  10مقررات ملی ساختمان و به استناد ارقام مندرج در جدول شماره 
 ، جهت ارجاع و پیگیری های بعدی تصویب نهایی و اجرایی در هیأت چهار نفره استان. 20/05/99تاریخ 

 %25تصویب اکثریت اعضاء جلسه مبنی برافزایش حق الزحمه خدمات مهندسین برق تا سقف حداکثر 
دبیر اجرایی وقت سازمان  03/12/95ش م مورخ د//3672مبحث دوم و پیرو نامه شماره  6-17براساس بند 

 از تأیید هیأت چهار نفره استان و مراجع فرادستی قانونی مرتبط. پسنظام مهندسی ساختمان 

 رئیس سازمان
 دکتر کاظمی 

 جنتی پور مهندس
 

2 
مطابق جدول پیوست به اداره کل راه و  1400تعرفه نظارت و بازرسی گاز تا پایان سال  گردید مصوب

 و پس از تأیید و تصویب اداره کل اجرایی گردد.اعالم شهرسازی 
 رئیس سازمان

3 

در خصوص عقد قرارداد با مجریان آموزش مطابق دستورالعمل ابالغی وزارت راه و شهرسازی به شماره 
اداره کل راه و شهرسازی  18/10/99مورخ  80710/13و بازگشت به نامه  27/08/88مورخ  43686/420

مصوب گردید با دانشگاههای فردوسی مشهد،  25/09/99مورخ  1053885و فراخوان شماره خراسان رضوی 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، دانشگاه پیام نور و دانشگاه صنعتی سجاد که حائز شرایط قید شده می باشند تا 

 یرد.عقد قرارداد صورت پذ 1400پایان تابستان سال 

 مدیر آموزش
 مدیر مالی 

4 
و پس از تأیید کمیسیون  27/08/99هیأت مدیره و آگهی مناقصه مورخ    17/08/99مصوبه باتوجه به 

 سامانه ارتباط آرا پارس تأیید و تصویب گردید.معامالت با خرید سرور از شرکت 

 دکتر موسوی تقی آبادی
 مدیر مالی

 مدیر فناوری اطالعات

5 
سرپرست مدیریت نمایندگی  بررسی به عمل آمده با انتصاب آقای مهندس سرحدی به عنوانبا توجه به 

 موافقت گردید.شهرستان باخرز 

 دکتر جامی االحمدی
 دفاتر مدیریت سرپرست

 نمایندگی دوایر و
 ها شهرستان

 


