
 

 

  

  به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

  ) هشتم( دوره 

  

   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   14/08/1397تاریخ جلسه:

 –دي در خصوص نمایندگی شهرستان ها گزارش جناب آقاي دکتر جامی االحم گزارش رئیس سازمان، نطق پبش از دستور، دستور جلسه:

تعیین تکلیف در خصوص وضعیت مهندسین ناظر و طراح  -تصمیم گیري در خصوص توقف و یا خاتمه ي فعالیت کمیته ها و کمیسیون ها

  سایر موارد –طرح برخی از نامه هاي وارده  –تاسیسات برق و مکانیک در ساختمان هاي گروه الف بویژه در شهرستان ها 

  ارش جلسه: گز

  ها: شهرستان نمایندگی خصوص در االحمدي جامی دکتر آقاي جناب گزارش-1

جناب آقاي دکتر جامی االحمدي در خصوص وضعیت دفاتر نمایندگی شهرستان ها گزارشی کاملی را در جلسه ارائه نمودند. در 

این این خصوص آقاي مهندس شرکاء درخواست ارائه الیحه اي در مورد موارد اعالمی توسط آقاي دکتر جامی االحمدي شدند. 

یار اعضاي محترم هیأت مدیره قرار گرفته و نهایتا در جلسه آتی تصمیم گیري نهایی الیحه قبل از جلسه هیأت مدیره آتی در اخت

  صورت گیرد.

  تصمیم گیري در خصوص توقف و یا خاتمه ي فعالیت کمیته ها و کمیسیون ها: -2

خواهد  به شرح ذیل مصوبه :  کمیسیون هاي تخصصی و کمیته هاي سازمان نظام مهندسی ساختمان که به فعالیت خود ادامه خواهند داد

  بود:

  کمیسیون مشاوره و رفع اختالف -1

  کمیته نظام پیشنهادات-2

  کمیسیون معامالت -3

  کمیته آموزش-4

  گروههاي تخصصی ( عمران، معماري، مکانیک، برق، نقشه برداري) و کمیسیونهاي شهرسازي و ترافیک.-5

  به فعالیت خود خاتمه می دهند.سایر کمیسیون ها و کمیته ها 

  تعیین تکلیف در خصوص وضعیت مهندسین ناظر و طراح تاسیسات برق و مکانیک در ساختمان هاي گروه الف بویژه در شهرستان ها: -3

مقرر گردید تا نامه اي در این خصوص تهیه و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص تعیین تکلیف وضعیت مهندسین ناظر و طراح 

  موظف به مشاوره با تخصص هاي برق و تاسیسات در پروژه ها باشند.تنظیم گردد که در آن مهندس ناظر 

  

  

  

  

  

  

  

 


