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   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   17/10/1397تاریخ جلسه:

 -تعیین نماینده گروه مکانیک در کمیته آموزش -آموزش کمیته کار گزارش استماع -دستور از پیش نطق گزارش رئیس سازمان، :جلسه دستور

 احداث هزینه تامین جهت 98 بودجه در نمودن لحاظ براي دادگستري رسمی کارشناسان هیات توسط سازمان مازاد امالك برخی ارزیابی

  سایر موارد-وارده هاي نامه برخی طرح – جدید ساختمان

  جلسه با تالوتی از آبات قران کریم آغاز شد.

ــرم        - ــوع جـ ــگیري از وقـ ــاون پیشـ ــوي معـ ــاي مرتضـ ــاب  آقـ ــوان و جنـ ــر اخـ ــاي دکتـ ــه آقـ ــان جلسـ ــدا مهمانـ در ابتـ

صــالحیت یکــی   جنــاب آقــاي مهنــدس شــرکا در خصــوص عــدم احــراز      ســپس دادســتانی ســخنانی ایــراد کردنــد.    

 از اعضــا کمیتـــه آمــوزش ( آقـــاي دکتـــر کفــاش) جهـــت عضــویت در کمیتـــه، توضـــیحاتی دادنــد و جـــایگزین ایشـــان     

  دکتر بشیر نژاد که داراي مدارك و صالحیت و سوابق الزم را دارا بودند اعالم گردید.

  مصوبه:

  با راي اکثریت اعضا آقاي دکتر بشیر نژاد  نماینده ي گروه مکانیک در کمیته ي آموزش منصوب شدند. 

  

 97در ســـال غ بـــدهی ســـازمان لـــدر ادامـــه در خصـــوص نامـــه ي درخواســـت شـــوراي مرکـــزي مبنـــی بـــر ارســـال مب-

ــ       ــا ت ــویت ه ــق عض ــذ ح ــون اخ ــه چ ــد ک ــو ش ــث و گفتگ ــا بح ــویت اعض ــق عض ــت ح ــت   باب ــده اس ــق نش ــه محق ــن لحظ ا ای

پرداخـــت بـــدهی امکانپـــذیر نیســـت. نامـــه اي بـــه شـــوراي مرکـــزي  یت مـــالی موجـــود در ســـازمان، و بعلـــت محـــدود

  گردد.   درهزار شناسنامه فنی و ملکی، این مبلغ پرداخت 5ارسال شد تا در صورت موافقت با 

  مصوبه:

ــه      ــراي درج در  بودجـ ــازمان را بـ ــازاد سـ ــی مـ ــفاف اراضـ ــورت شـ ــاب و بصـ ــی انتخـ ــات کارشناسـ ــد هیـ ــرر گردیـ  98مقـ

ــاخت     ــراً در سـ ــومی ، منحصـ ــع عمـ ــرم مجمـ ــاي محتـ ــرف اعضـ ــا در صـــورت تصـــویب از طـ ــد تـ قیمـــت گـــذاري نماینـ

  ساختمان جدید هزینه گردد.  

  مصوبه: 

مکن خورشـــیدي کـــار تحقیقـــاتی مشـــترك بـــین شـــرکت ملـــی گـــاز کتـــاب راهنمـــاي طراحـــی، نصـــب و اجـــرا آبگـــر

ــط        ــاب توسـ ــن کتـ ــه و ایـ ــام گرفتـ ــوي انجـ ــان رضـ ــاختمان خراسـ ــی سـ ــام مهندسـ ــازمان نظـ ــوي و سـ ــان رضـ خراسـ

ــاز           ــی گ ــرکت مل ــط ش ــاتی توس ــار تحقیق ــن ک ــا ای ــه ه ــل هزین ــردد. ک ــی گ ــاپ م ــهد چ ــگاهی مش ــاد دانش ــارات جه انتش

م ســازمان نظــام مهندســی و شــرکت گــاز بــه چــاپ خواهــد        خراســان رضــوي پرداخــت شــده اســت و کتــاب بــا آر      

  رسید.  

  

ــاب مرتضــوي             - ــوان و جن ــاي دکتــر اخ ــا آق ــذاکره ب ــق م ــه طب ــنهاد داد ک ــور پیش ــی پ ــدس جنت ــه مهن ــه جلس در ادام

ــه      ــا بناهـــاي فاقـــد پروانـ ــار بـ ــان کـ ــاي پروانـــه و فاقـــد پایـ ــاختمان هـ ــه سـ ــود کـ ــه اي تشـــکیل شـ الزم اســـت کمیتـ

  شناسایی و رصد شوند.
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ــاي  ــر  مشــخص            آق ــورد نظ ــی م ــدا اراض ــت ابت ــر اس ــی امــالك بهت ــوص کارشناس ــادي: در خص ــی اب ــوي تق ــر موس دکت

  شود سپس کارشناسی انجام شود و نیز قیمت کارشناسی آن زیاد می باشد.   

ــت           ــر اس ــه ي فج ــا ده ــادف ب ــاه مص ــن م ــه ي بهم ــا نیم ــا تقریب ــه ه ــویب تعرف ــان تص ــدي: زم ــامی االحم ــر ج ــاي دکت آق

ــ   ــهرداري ه ــان ش ــه همزم ــال      ک ــا در س ــه ه ــزایش تعرف ــن اف ــه ای ــد ک ــی دهن ــف م ــوال تخفی ــوانی   97ا معم ــم خ ــاید ه ش

  با این موضوع نداشته و شاید اجرایی شدن آن تا آخر بهمن، منطقی تر بنظر میرسد.

نامـــه ي آقـــاي مهنـــدس مهردوســـت در خصـــوص مجـــري برگـــزاري دوره هـــاي مربـــوط بـــه مبحـــث گـــاز ( مبحـــث   

انجمـــن صــنفی مکانیـــک برگــزار شـــده اســت قرائـــت شــد کـــه ایشـــان      )  مخــتص مهندســـین کــه قـــبال توســط   17

ــورت     ــن را بصـ ــازمان و انجمـ ــترك سـ ــزاري مشـ ــنهاد برگـ ــان    %50و  %50پیشـ ــین دوره ي مجریـ ــد همچنـ ــه دادنـ ارائـ

ــن            ــه انجم ــازمان ب ــارت س ــا نظ ــردد ب ــی گ ــنهاد م ــت پیش ــده اس ــی ش ــزار م ــنفی  برگ ــن ص ــط انجم ــبال توس ــه ق ــاز ک گ

  مجریان گاز واگذار گردد.  

ــ ــن            مق ــق ای ــمی  طب ــاي رس ــده و دوره ه ــل ش ــوزش عم ــد آم ــه ي جدی ــیوه نام ــاس ش ــر اس ــس  ب ــن پ ــد از ای رر گردی

شـــیوه نامـــه بـــه انجمـــن هـــا واگـــذار نگـــردد بـــازرس ســـازمان تـــذکر دادنـــد کـــه برخـــی مدرســـین ایـــن دوره هـــا   

ــ         ــب ش ــا در قال ــس دوره ه ــن پ ــت از ای ــر اس ــه بهت ــد ک ــذکر دادن ــدند و ت ــه ش ــار گرفت ــا بک ــته ام ــالحیت نداش ــه ص یوه نام

  ي جدید و توسط کمیته ي آموزش انجام شود.

آقـــاي دکتـــر رضـــوي نیـــز در پایـــان متـــذکر شـــدند لطفـــا در حـــوزه هـــاي مختلـــف قبـــل از بســـتن بودجـــه، برنامـــه  

  حوزه ارائه گردد.  

  مصوبه:

ــوزه ي     ــات حـ ــور در جلسـ ــات را پـــس از حضـ ــزارش جلسـ ــرم گـ ــا فـ ــازمانی حتمـ ــدگان بـــرون سـ ــد نماینـ ــرر گردیـ مقـ

خــود تکمیــل و بــراي دبیــر ســازمان ارســال نماینــد فــرم هــاي آمــاده بــه کارتابــل اعضــاي هیــات مــدیره ارســال               

  شود. خواهد شد) در صورت عدم ارائه گزارش، در سه جلسه ي پیاپی نماینده ي دیگري جایگزین می 

	 	
	 	
	 	
	 	
	 	

 


