
 

 

 

 به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ( هشتم) دوره 

 

  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  10/10/98تاریخ جلسه:
 جرائيا موضوع-نشاني آتش خصوص در فرشيديانفر دكتر آقاي گزارش-مديره هيات محترم اعضاء از يك هر دستور از قبل نطق دستور جلسه :

 موارد ساير-وارده هاي نامه برخي طرح-وشهرسازي راه وزارت محترم معاونت دستور اساس بر كار ارجاع شدن

آغاز شد .جلسه با قرائت قرآن 

اهم موارد مطرح شده در جلسه :


نحوه ی اعمال آن در سیستم ساجام.شرکاء در خصوص آغاز اجرایی شدن طرح ارجاع و توضیحات مبسوط مهندس -0

و تاکید معاونت محترم وزیر جناب آقای دکتر حسینی و  00/2/98تاکید بر انجام طرح ارجاع براساس ابالغیه وزیر -2

در طرح مذکور . 0/0/98ارجاع کلیه ی پرونده های ارسالی از شهرداری از تاریخ 

نظر در خصوص تعیین تکلیف پرونده های ناقص و ناتمام با اجرای طرح ارجاع و ادامه ی تصمیم گیری در این تبادل -3

خصوص موکول به جلسه ی فوق العاده هیات مدیره گردید .

امه در اد تصمیمات اتخاذ شده و  لسات وجبرگزاری خصوص مبحث آتش نشانی و ر فرشیدیانفر درتوضیحات دکت-0

 کانیک  و اینکه مسئولیتهای تمدید برای مهندسان م وضوع در دورهرای اجباری شدن این ماست ایشان بدرخو

و مشاوره به مهندسین توسط انجمن صنفی مهندسین مکانیک می باشد.  آتش نشانی برگزاری کالس

 طرح مصوبه ی قبلی هیات مدیره مبنی بر اجباری شدن گذراندن حداقل یک دوره در سال برای هر رشته جهت-5

ر حسب نیاز ( در هیات چهار نفره.ب ث این دوره به صالحدید اعضای هیات مدیرهتمدید پروانه ی اشتغال ) تعیین مبح

) اجباری ( از اداره ی راه و شهرسازی مبنی براینکه شرایط   " اچ اس ای  "  استعالم در خصوص برگزاری دوره های-6

در  یا شرکت کنندگانی که این دوره را ، چه خواهد بود ؟ گذرانده انده را در اداره ی کار شرکت کنندگان که این دور

 01، یا  21،  06،  8هم چنین استعالم در خصوص اینکه آیا دوره های مورد قبول وزارت  دفتر مقررات ملی گذرانده اند

ساعته است .

مان در روز پنجشنبه دعوت مهندس جنتی پور از اعضای هیات مدیره جهت شرکت در همایش تخصصی نمای ساخت-7

در و دعوت آقای دکتر موسوی از اعضای محترم جهت شرکت در هم اندیشی مهندسین طراح و ناظر برق  6/0/98

تیرماه . 01تاریخ 

 
 

 


