
    

  به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

  ( دوره هفتم )

  

   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   19/01/96 تاریخ جلسه:

 گیري تصمیم،  داوري کمیسیون تشکیل خصوص در گیري تصمیم دستور ، از پیش نطق سازمان، رئیس گزارش دستور جلسه:

 جمع،  سازمانی برون نمایندگان تعیین نحوه خصوص در گیري تصمیم،  مسئول مدیر تعیین و طاق نشریه انتشار خصوص در

 شده ارائه نظرات بندي جمع-26/1/96 درتاریخ 94 تراز و عملکرد مجمع ادامه برگزاري خصوص در شده انجام اقدامات بندي

  .موارد سایر-وارده هاي نامه برخی طرح- مدیره هیأت جلسات اداره نامه آئین خصوص در

        جلسه : گزارش

نطق پیش از دستور : -1

خصوص کارگروه  مجمع  را در  ) آقاي مهندس کامران ضمن تبریک سال جدید و والدت حضرت امام علی (ع) به نکاتی- 1- 1

، تشکر از ارائه خدمات باغ ارغوان در ایام عید را بیان کرده و در ادامه خواستار ارائه گزارش  94عملکرد سال  و  رازتعمومی 

   توسط آقایان دکتر مزینانی و مهندس اسدي از جلسه اضطراري شوراي مرکزي شدند . 

آقاي مهندس اسدي گزارشی جامع از اقدامات شوراي مرکزي در خصوص تغییرات پیشنهادي مبحث دو و آئین نامه )- 2-1

  کنترل ساختمان ارائه داشتند. 

راه و شهرسازي در خصوص  ارتروز معمار ، نامه وارده از وز ) در ادامه اعضاء محترم هیأت مدیره نکاتی را درمورد همایش1- 3

هفته گذشته و عدم مقاومت ساختمان اکثر مدارس غیر انتفاعی در برابر زلزله به اشخاص حقیقی ، زلزله شفافیت پرداختی ها 

و لزوم ورود سازمان به این موضوع ، لزوم ارائه برنامه هاي اجرائی هر فصل توسط هیأت رئیسه به هیأت مدیره براي سه ماهه 

وق مدیران و پرسنل و تعداد مشاورین سازمان ؛ پرداختی علی اول سال ، نحوه تمدید قرارداد پرسنل و نحوه تعیین حق

  اشاره داشتند .  96شده براي سال یم چاپ الحساب به هیأت مدیره ، بازرسان و شوراي انتظامی ، کیفیت تقو

  داوري : کمیسیون تشکیل خصوص در گیري تصمیم -2

  ( کمیسیون داوري ) ارائه دادند .در خصوص پیشینه شوراي حل اختالف ) آقاي مهندس کامران توضیحاتی 2- 1

قانون مبنی بر اختیارات هیأت مدیره در تشکیل کمیسیونها اشاره کردند و به حضور مشاور  14آقاي دکتر سیفی به ماده  )2-2

  ایشان به گروههاي تخصصی و اهمیت استفاده از آنان تاکید کردند. حقوقی در کمیسیون تاکید کردند. 

  و کمیسیون مذکور تاکید کردند.  2ی بر عدم ادغام کمیته داوري مندرج در مبحث ) آقاي دکتر مزینان2- 3

  ) آقاي مهندس آهوي به وجود منع قانونی عضویت اعضاء هیأت مدیره در کمیسیونها اشاره کردند .2- 4

نماینده  -2، مشاور حقوقی سازمان  - 1مصوبه : کمیسیون رفع اختالف و خدمات مشاوره با ترکیب ذیل تشکیل می گردد : 

  معاونت فنی سازمان .  -5نماینده انجمن سازندگان ،  -4نماینده انجمن هاي هفتگانه ،  - 3انجمن دفاتر مهندسی ، 

  بر اساس نظام نامه اي که تدوین آن به هیأت رئیسه تفویض می شود فعالیت خواهد نمود. این کمیسیون 

  اعضاء محترم هیأت مدیره به بیان دغدغه هاي خود در خصوص تعداد مشاورین سازمان پرداختند .  -3

  نفر تعیین گردید . 10مصوبه : سقف مشاورین سازمان با لحاظ نمودن احکام صادره براي بازنشستگان محترم تعداد حداکثر 

مرکزي اشاره داشتند . آقاي مهندس  شورايآقاي مهندس پور حسینی به بحث گروههاي تخصصی و کمیسیون هاي  -4

اسدي توضیحاتی در این خصوص ارائه نمودند  و مقرر شد ایشان اطالعات بیشتري در این خصوص از شورا کسب و در 

جلسه آتی هیأت مدیره مطرح نمایند .

ل:مسئو مدیر تعیین و طاق نشریه انتشار خصوص در گیري تصمیم -5

  :به شرح ذیل اخذ تصمیم شد پس از بررسی و تبادل نظر اعضاء هیأت مدیره  

  مصوبه : آقاي مهندس کامران به عنوان مدیر مسئول نشریه طاق انتخاب شدند . 
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   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   19/01/96 تاریخ جلسه:

 گیري تصمیم،  داوري کمیسیون تشکیل خصوص در گیري تصمیم دستور ، از پیش نطق سازمان، رئیس گزارش دستور جلسه:

 جمع،  سازمانی برون نمایندگان تعیین نحوه خصوص در گیري تصمیم،  مسئول مدیر تعیین و طاق نشریه انتشار خصوص در

 شده ارائه نظرات بندي جمع-26/1/96 درتاریخ 94 تراز و عملکرد مجمع ادامه برگزاري خصوص در شده انجام اقدامات بندي

  .موارد سایر-وارده هاي نامه برخی طرح- مدیره هیأت جلسات اداره نامه آئین خصوص در

سایر موارد : -6

  ) اعضاء محترم هیأت مدیره به تبادل نظر در خصوص همایش روز معمار  در اوائل اردیبهشت پرداختند . - 6- 1

  ) آقاي مهندس بشیر به عدم وجود ردیفی در بودجه مصوب  اشاره داشتند . -6- 1- 1

  از گروههاي تخصصی را ارائه دادند . ک) آقاي دکتر سیفی پیشنهاد تخصیص یک بودجه مشخص براي هر ی- 6- 2-1

خواستار تعیین سقف در همایش پیشنهادي روز معمار اشاره و  2017) آقاي مهندس پیراسته به محوریت بحث مشهد -6- 1- 3

  هزینه و تفویض نحوه هزینه به سه عضو معمار هیأت مدیره شدند. 

) آقاي مهندس بهلول ضمن تاکید بر صرفه جوئی در هزینه ها ، به اهمیت این همایش اشاره داشتند و مبلغ -6- 1- 4

ر هیأت مدیره را در این خصوص مبنی و تعهد اعضاء معماپبشنهادي یکصد و پنجاه میلیون تومان را صرفاً سقف هزینه داستند 

  بر صرفه جویی کافی داستند . 

  ) آقاي مهندس کامران پیشنهاد حداکثر یکصد میلیون تومان را ارائه دادند. - 5-1-6

  را براي تمامی رشته ها ارائه دادند.  2017) آقاي مهندس بشیر پیشنهاد برگزاري همایش مشهد -6- 1- 6

یکرد جدید آئین نامه کنترل ساختمان در خصوص بحث آموزش اشاره داشتند و ایشان ) آقاي مهندس اسدي به رو- 2-6

  را توسط معاونت محترم آموزشی را اعالم داشتند . 96پیشنهاد  تهیه و تدوین تقویم آموزشی سال 

  ره داشتند .) آقاي مهندس منصوریان به کارگروه بودجه و تفاوت فاحش رقم پیشنهادي با عدد مصوب در کارگروه اشا-6- 3

آقاي دکتر سیفی با اشاره به سوابق قبلی بسیاري از وجوه پیش بینی شده بابت پرداخت توسط دانشگاه ها و ..... را  )-6- 3- 1

  قابل وصول نداستند و خواستار تصویب بودجه براي هفت رشته شدند. 

آقاي مهندس اخوان پیشنهاد تصویب یک سقف هزینه را ارائه دادند و تاکید داشتند که تعیین سقف لزوما به معنی ) -6- 2-3

  هزینه کل مبلغ نیست . 

  در نهایت پس از بحث و تبادل نظر هیأت مدیره در این خصوص به جمع بندي نرسید . 

  شد .موافقت  24/01/1395مصوبه : با برگزاري جلسه فوق العاده مورخ 

  

  

  

  

  
  

 


