
    

 به نام خدا

 (نهم هیأت مدیره )دوره 2 مصوبات جلسه شماره

 

 

                 اصلی:        محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  23/08/1400تاریخ جلسه:

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

مورخ 14609/1400یره پیرو دعوتنامه هیأت مد 2 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 .   20/08/1400

 

 ) به ترتیب حروف الفبا(: اسامی اعضای محترم هیأت مدیره
 

                                        حسین بشیرآقای                               مسعود افخمی گلیآقای                                        خانم مریم استادی

                                             آقای ایمان سریری آجیلی زهید زارعیآقای                                 مسعود دباغآقای 

 سینا صبریآقای  حسین صباغیان طوسیآقای                                 علی سیفیآقای 

 محمد مهدی فروهر نیاآقای                                   ناصر ظریف مقدم با صفتآقای 

 

            سید مهدی مداحی قایآ

 

 

 خانم ترانه مهاجر کوهستانی آقای دانیال معظمی

 

 آقای محمدرضا مهردوست

 
   

 پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف

1 

آئين نامه اجرايي به هيأت رئيسه سال اول،  73آئين نامه اجرايي تفويض اختيارات ماده  76در خصوص اجراي موضوع ماده 
ام مهندسي براساس کتاب قانون نظ آئين نامه اجرايي 73مطابق ماده پس از بحث و بررسي پيرامون بندهاي ماده فوق الذکر 

به هيات رئيسه سازمان)در بازه زماني يك ساله( توسط هيات مديره به شرح ذيل  90حاقات سالبا آخرين اصالحات و ال
 موافقت گرديد:

قررات ملي ساختمان و ضوابط همکاري با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح م :4بند 
 توسط اعضاي نظام مهندسي استان حسب درخواست.هاي جامع و تفصيلي و هادي شهرهاطرح

 راي موافق جهت تفويض به هيات رئيسه مورد تصويب قرار گرفت. 15با 

هاي به فعاليتهاي حوزه مشارکت در امر ارزشيابي و تعيين صالحيت و ظرفيت اشتغال به کار شاغالن در امور فني مربوط :6بند 
 مشمول قانون.

 راي موافق جهت تفويض به هيات رئيسه مورد تصويب قرار گرفت. 15با 

هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و کارفرمايان و کمك به مراجع مسئول در بخش تنظيم روابط بين صاحبان حرفه :8بند 
صاحبان صالحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صالحيت مهندس ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب کارها به

 جهت تفويض به هيات رئيسه مورد تصويب قرار گرفت.ب و ج( )در گروه ساختماني الف،راي موافق  15با  در امور فني.
 

هاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارايه گزارش بر حسب درخواست، کمك به ارتقاي کيفيت طرح:10بند 
ها شهرسازي و شهرداريها و همکاري با وزارت مسکن و گيري در مورد اين گونه طرحشوراهاي تصميمشرکت در کميسيونها و

مقرر گرديد ارجاع به  استفاده از خدمات اعضاي نظام مهندس استان.هاي ياد شده بادر زمينه کنترل ساختمان و اجراي طرح
اعضاي مورد نظر جهت حضور در کميسيونها و شوراها توسط هيأت رئيسه بررسي و جهت تصميم گيري اعضاي هيأت مديره 

 گيرد.طرح و مورد تأييد قرار 
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اسامی اعضای محترم هیأت مدیره ) به ترتیب حروف الفبا(:

 

 آقای حسین بشیر                                        آقای مسعود افخمی گلی                              خانم مریم استادی                                      
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 آقای محمدرضا مهردوست   خانم ترانه مهاجر کوهستانی آقای دانیال معظمی
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 است. يفن تيماه يکه دارا يدر اختالفات يو قبول داور ييبه مراجع قضا يفن يخدمات کارشناس هيارا :11بند 
 راي موافق جهت تفويض به هيات رئيسه مورد تصويب قرار گرفت. 15با 

، جهت طرح و  هاي مربوطنامهاستان طبق مقررات و نظام يتنظيم امور اداري و مالي نظام مهندس :19بند 
 مورد تصويب قرار گرفت.راي موافق جهت تفويض به هيات رئيسه  15با تصويب در هيأت مديره 

با اين توضيح که در صورت لزوم، شکايت توسط  استان. يانتظام يواصل شده به شورا اتيارسال شکا :21بند 
 سازمان با اخذ مصوبه هيأت مديره اقدام شود.

 راي موافق جهت تفويض به هيات رئيسه مورد تصويب قرار گرفت. 15با 

 شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها. نيياستان و تع ينظام مهندس استخدام و عزل و نصب کارکنان :22بند 
با اين توضيح که نظام حقوق و دستمزد و پاداش توسط کارگروهي متشکل از اعضاي هيأت مديره در چارچوب »

استخدام و تصويب شده و پس از آن اقدام گردد و در اين خصوص بودجه تدوين و سپس در هيأت مديره طرح و 
راي موافق جهت تفويض به  15با  يسهبا نظر هيئت رئو نصب و جابجايي مديران  مديران با نظر هيات مديرهعزل 

 هيات رئيسه مورد تصويب قرار گرفت.

 آن. يياجرا نامهنييموضوع قانون و آ يآزمونها يدر برگزار يهمکار: 27بند 
 فت.راي موافق جهت تفويض به هيات رئيسه مورد تصويب قرار گر 15با 

 

2 

دادگاه عمومي مجتمع قضايي  40شعبه  11/08/1400مورخ  140025100037252653ابالغيه شمارهدر خصوص 
 سازمان گانبه عنوان نمايندو جناب آقاي دکتر شهرياري جناب آقاي دکتر زنگنه  مقرر شد امام خميني مشهد،

مربوطه شرکت نموده و ضمن  همعرفي و در جلس آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي 75براساس اختيارات ماده 
 گزارشات الزم به هيأت مديره ارائه فرمايند. ، پيگيري موضوع

 رئيس سازمان

 


