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   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   13/11/97تاریخ جلسه:

تصمیم بر قطعی کردن انعقاد قرارداد با -گزارشس رئیس سازمان و نطق پیش از دستور-نطق پیش از دستور دستور جلسه :

  طرح برخی نامه هاي وارده -بررسی وضعیت شرکتهاي ناظران حقوقی–مشاور برنده ي مسابقه طراحی زمین خیام 

  آغاز شد . جلسه با قرائت قرآن

  اهم موارد طرح شده در جلسه :

شرکت تعاونی گاز :  ارائه خدمات از طرف در زمینهگزارش دکتر فرشیدیانفر در خصوص متقاضیان -1

و سپس در گام  .و پالن کاري خود را ارائه نمایندشرکت منتخب پروپوزال  7بهمن  22مقرر گردید تا بعد از تعطیالت -

  . گرددبا یک فرمت ثابت قیمت براي شرکت در مناقصه ارائه بعدي 

تاکید سازمان نظام مهندسی  و و درخواست 10/11/97شوراي مرکزي در تاریخ  گزارش مهندس شرکاء از حضورشان در-2

قانون نظام مهندسی.  21استان ها مبنی بر اخذ پنج در هزار ناشی از صدور شناسنامه فنی و ملکی بر اساس ماده 

حالت ویدیو کنفرانس و هم چنین تشکیل گروههاي تغییر روش برگزاري جلسات شوراي مرکزي از حضور فیزیکی به -

تخصصی با همین شیوه .

در خراسان و شهرستانها  11/97 / 12 و 11گزارش مهندس فرشته پور از برگزاري آزمونهاي ورود به پایه در تاریخ -3

نفر شرکت کننده در رشته هاي هفتگانه ) 11646

شهرستانها :گزارش دکتر جامی االحمدي در خصوص نمایندگی -4

ه ک توضیح دادند استفاده از مهندس فرشته پور  ذیصالح که آقايتقاضاي تعیین تکلیف ساختمانهاي گروه دال و مجري -

و افزایش هیات چهار نفره  همصوب بر اساس درصد30افزایش به میزان  با اعمالو مربع متر  3500مجري حقیقی تا  ظرفیت

  متر مربع اقدام گردد.  4500 در حد ظرفیت

  متر یک کار محسوب می شود. 400 در حدکار  5افزایش تعداد کار مطابق دستورالعمل جدید وزیر که هر -

  .ت امکان تا پایان سال تغییر نکندتعداد پرسنل نمایندگی ها در صور -

  تقاضاي آموزش نحوه ي استفاده از سیستم ساجام در شهرستانها .-

روز مهندس (پنجم اسفند ماه) در شهرستان نیشابور تصویب برگزاري مراسم بزرگداشت -

مشاور  وو قرارداد فی مابین سازمان  مفاددر خصوص مربوطه گزارش دکتر کاظمی به نمایندگی از هیات رئیسه و کمیته -5

 )متر مربع 14000( با زیر بناي حدود  منتخب براي طراحی ساختمان جدید

ح ابا طرانعقاد قرار داد ، اولویت کشوري صورت گرفته است لذا از طریق مسابقه انتخاب طراح چونضمناً یادآور شدند -

می باشد. برنده 
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مقرر گردید آقاي دکتر فرشیدیانفر و دکتر موسوي تقی آبادي به نمایندگی از طرف هیات مدیره تا آخر هفته جلسه اي با 

مورد  را در جلسه ي آتی هیات مدیره ، قراردادو پس از توافق نهایی،  برقرار ان ( تهران )در محل کار ایشدکتر تغابنی 

 بررسی و در صورت تائید تصویب نمایند.



  

	 	

 


