
  

 به نام خدا

 هیأت مدیره )دوره هشتم( 101مصوبات جلسه شماره 

 

 

        اصلی:        محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  02/12/99 تاریخ جلسه:

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

  30/11/99مورخ یره پیرو دعوتنامه هیأت مد 101با 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 . 

 پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف
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 با عقد قرارداد با شرکت پردازش اطالعات ریسمان به مبلغ  10/08/99مصوبه هیأت مدیره مورخ  1براساس بند 
 جهت ارجاع نظارت و انجام فرآیندهای حوزه گاز و مالی موافقت گردید. ریال 1.900.000.000

مقرر گردید قرارداد با ، باتوجه به اقدامات صورت گرفته در خصوص انجام کلیه فرآیندهای اداری، ارجاع و امور مرتبط با گاز 
دید گردد تمصرفاً در انجام امور اداری  1400 ماه فروردینا پایان ت 1399 ماه از ابتدای مهرشرکت تعاونی مهندسین مکانیک 

توسط سازمان انجام پذیرفته و پس از تهیه نرم  01/07/99با توجه به ساز و کار تعریف شده از  ،و انجام ارجاع و امور مرتبط
مهندس جامی  ،دکتر کاظمیضمناً مقرر گردید کارگروهی متشکل از آقایان  افزار ارجاع به صورت سیستمی صورت پذیرد.

 انجام دهند.را بصورت کامل پیگیری موارد باقیمانده جهت انجام فرآیندهای فوق  و مهندس ایرانی الحمدیا

 دکتر کاظمی
 جامی االحمدیمهندس 

 مهندس ایرانی
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آقای ، سرکار خانم مهندس زمانی در خصوص افزایش و اصالح حقوق پرسنل سازمان مقرر گردید کارگروهی متشکل از 
نسبت به بررسی موضوع و ارائه پیشنهاد جهت طرح در هیأت مدیره اقدام  آقای مهندس رضویمهندس هاشمی نسب و 

 نمایند.

 خانم مهندس زمانی
 مهندس هاشمی نسب

 مهندس رضوی
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و همکاری فیمابین وزارت راه و شهرسازی مطابق تفاهم نامه ، مصوب گردید نحوه اجرائی کردن طرح اقدام ملیدر خصوص 
مدیر کل محترم دفتر توسعه مهندسی  14/11/99مورخ  430/154973به شماره  ابالغی سازمان نظام مهندسی ساختمان

با رعایت شرایط  ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ساختمانهایی که در طرح اقدام ملی وارد فرآیندهای سازمان می شوند
     ظرفیت( لحاظ گردد. %50تخفیف و  %50تفاهم نامه )با اطالع رسانی 

 مدیر خدمات مهندسی
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در خصوص بدهی های سازمان نظام مهندسی به سازمان نظام کاردانها، مقرر گردید موضوع و نحوه پرداخت در ردیف بودجه 

 محترم سازمان اقدام گردد.پس از استعالم از بازرسان 
 مدیر مالی
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 مات مهندسیدمدیر خ مورد موافقت قرار گرفت. 2-3-20-52-1کدنوسازی  مربوط به مسجد حاج آخوند با استفاده از خدمات مهندسی رایگان 
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ی به پیشنهاد تفاهم نامه با بیمارستان ناظران و نیز استفاده این بیمارستان از خدمات رایگان مطابق دستورالعملهابا عنایت 
با موضوع عدم پرداخت هزینه شناسنامه فنی ملکی  06/10/99مورخ  1202-1-99-339شماره با درخواست نامه  مربوطه،

 موافقت گردید.
 مات مهندسیدمدیر خ
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و موافقت با  پس از طرح نامه استعفای آقای مهندس ذوقی، مدیر فنی و سرکار خانم فضلی مدیر حوزه ریاست
مهندس شریعتی به عنوان مدیر حوزه ریاست ، با انتصاب آقای مهندس گنج آبادی به عنوان مدیر فنی و آقای استعفا

موافقت گردید. همچنین مقرر گردید از ظرفیت و تخصص آقای مهندس ذوقی به عنوان مشاور رئیس سازمان 
 استفاده گردد.

 

 


