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  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  19/9/99تاریخ جلسه:
اجباری کردن صدور بیمه مسئولیت  –گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور –تالون آیاتی از کالم .. مجید  دستور جلسه :

 -22تکلیف جهت اجرائی کردن مبحث  تعیین –حرفه ای مهندسین متعهد در پروژه ها و منضم شدن آن به مجوز ساخت 

 طرح برخی نامه های وارده  – 29/9/99پیشنهاد برگزاری جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی در مشهد در تاریخ 

 

 وسط آقای دکتر فرشیدیانفر آغاز شد. جلسه با قرائت قرآن ت

کامال ثبت نامه ها  -1ارائه فرمودند: جناب آقای مهندس شرکاء گزارشاتی در خصوص موارد انجام شده در سازمان 

مجددا  -3دفتر رسیده است  111تعداد دفاتری که آموزش داده شده اند به  -2انجام شود الکترونیکی  بصورت

فقط اخذ استعالم در ابتدای کار ساخت از آتش نشانی انجام شود  گردیدشد و مقررت آتش نشانی برگزار جلسا

شترک سازمان آتش پیشنهاد گردید یک دستورالعمل اجرایی بر اساس ضوابط و مقررات آماده نمایند و در لینک م

  قرار گیرد.  نظام مهندسی  سازمان نشانی و

 رای گیری مصوب گردید: و پس از   ور کار قرار گرفتها در دستوع تعیین نمایندگان شورای کاردانموض

آقای مهندس جنتی پور بعنوان نمایندگان هیات مدیره در شورای  مصوبه: آقایان دکتر جامی االحمدی و جناب

 کاردانها انتخاب شدند. 

حرفه ای  جناب آقای مهندس شرکاء توضیحاتی در خصوص اجباری شدن بیمه ی مسئولیت 3در خصوص بند 

 "ژ"بند  موضوع، فوق الذکرناب آقای مهندس باغبانزاده تاکید فرمودند بیمه جارائه فرمودند و درادامه  مهندسین 

 و کامال قانونی می باشد.  33شیوه نامه ماده  22ماده ی  2تبصره ی 

 فی مابینبه قرارداداجرایی شدن صدور بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین متعهد در پروژه و منضم شدن آن مصوبه:

 . پروژه با مالکطراح و مجری محاسب مهندسین ناظر، 

 

به اصلی  تخصص کارگروهی متشکل از چهار نماینده هیات مدیره از چهار 22مبحث ت اجرایی شدن مصوبه: جه

  : ندشد برگزیده 22نماینده اجرایی شدن مبحث  بعنوان شرح زیر

 گروه معماری: جناب آقای دکتر مزدا نوبری  دکتر محمدرضا موسوی تقی آبادی     گروه برق:  جناب آقای

 گروه تاسیسات: جناب آقای دکتر اردشیر فرشیدیانفر    گروه عمران: جناب آقای دکتر حمید کاظمی                        

 

 .ارائه فرمودند 22/9/99درادامه جناب آقای دکتر معظمی توضیحاتی در خصوص همایش روز ترافیک مورخ 

د در شهر مشه سازمان نظام مهندسیزی به میزبانی سه ی گروه تخصصی ترافیک شورای مرکمصوبه: مقرر گردید جل

 برگزار گردد.  29/9/99در تاریخ 
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 هزینه مصوبه: بازدید های علمی در قالب کارگروه های آموزشی زیر نظر واحد آموزش انجام شود و شرکت کنندگان

 %01و پس از انجام بازدید  دبه کارگروه بازدید تنخواهی تعلق گیرنمایند. در ابتدا  واریزید را به حساب سازمان بازد

 آن سهم سازمان در نظر گرفته شود.  %21مبالغ واریزی برای سفرهای علمی و 
 

 

 

 


