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فوق العاده ::اصلیسازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي تاریخ جلسه:

هاي قبلی سازمان بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالبات و سرمایه گذاري-گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستوردستور جلسه: 
اخذ تصمیم درخصوص مجمع -97بررسی و اخذ تصمیم درخصوص درآمد، هزینه و نحوه مدیریت باغ ارغوان در سال -در برخی از شرکتها

ارائه گزارش مدیریت محترم فناوري اطالعات و -ارائه گزارش معاونت محترم پذیرش و آموزش-97و بودجه 95عمومی بررسی تراز و عملکرد 
.سایر موارد-طرح برخی از نامه هاي وارده-باطاتارت

گزارش  جلسه :  
برق، همایش شهرسازي یدر ابتداي جلسه آقاي مهندس کامران گزارشی از اقدامات هفته گذشته از جمله همایش ملی مهندس-1

و معماري دانشگاه فردوسی، آزمون ورود به حرفه مهندسین، راه اندازي سیستم فروش آنالین کتاب، جلسه مشترك با سرکار 
و ... ارائه دادند. خانم مهندس عرب احمدي، رسیدگی به روال جاري امور مهندسین ناظر

ش بودن ماه مبارك رمضان زمان برگزاري جلسات در این ماه تعیین شود.آقاي مهندس کامران تقاضا کردند با توجه به در پی-2
تشکیل شود.19:30الی 17اعضاء جلسه مقرر شد سه جلسه در ماه مبارك رمضان و در ساعت کلیهبا پیشنهاد و راي موافق 

جنسیت، به حرفه مهندسی به تفکیکوروددر نطق پیش از دستور آقاي مهندس فرشته پور گزارشی از برگزاري آزمون -3
رشته و شهرستان ارائه دادند.

آقاي مهندس آهوي به موضوع نحوه تعیین امضاء مجاز در شرکتهاي مجري ذیصالح و الزامات تعریف شده از طرف اداره کل -4
م از جانب آقاي مهندس محترم راه و شهرسازي در این خصوص پیشنهادي به جهت تسهیل فرآیند ارائه دادند، که توضیحات الز

فرشته پور بیان گردید. 
تعارض و ابالغی در مورد منع قبول منافع، آقاي مهندس بشیر در خصوص نحوه عمل پرسنل سازمان با توجه به آئین نامه -5

هدر نظر گرفتن یک فرصت براي شرکتهاي طراح و ناظر حقوقی بلزوم لزوم در نظر گرفتن یک فرصت براي ایشان و همچنین 
وزارت راه و شهرسازي نکاتی بیان کردند.شیوه نامه ابالغیجهت اصالح ساختار مطابق 

) آقاي مهندس کامران بیان کردند که هنوز ابالغ رسمی در خصوص پرسنل نظام مهندسی به سازمان صورت نگرفته و 1-5
شود که فعالً ایشان بتوانند به ارائه خدمات بپردازند. یمپیشنهادي 

نظام نامه منع تعارض ابتدا به عهده شخص مهندس و در مرحله دوم مرجع رعایت) آقاي مهندس فرشته پور بیان کردند که 2-5
صدور پروانه می باشند. پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. 

منافع متعارض از اداره کل راه و منع پذیرش مصوبه : مقرر شد در اسرع وقت استعالم در خصوص نحوه اقدام پرسنل سازمان در مورد 
شهرسازي صورت گیرد و در صورت عدم پاسخ ظرف مدت حداکثر دو هفته ارجاع خدمات مهندسی به ایشان انجام پذیرد. و طی این دو 

.نفر)14راي موافق از 12هفته پرسنل اجازه پذیرش خدمات مهندسی در چارچوب پروانه اشتغال را نخواهند داشت. ( 
اونت آموزش در اولویت قرار گرفت. و با پیشنهاد ریاست جلسه و موافقت اعضاء موضوع ارائه گزارش عملکرد حوزه معدر ادامه -6
) آقاي مهندس مهردوست معاونت محترم آموزش که در جلسه حضور داشتند در قالب فایل پاور پوینت نسبت به ارائه 1-6

گزارش عملکرد و برنامه هاي حوزه آموزش اقدام نمودند. 
جهت تشویق به اهمیت جایگاه حوزه آموزش به لزوم ارائه دستاوردهاي نوین مهندسی به اشاره ) آقاي مهندس توتونچی با 2-6

مهندسان جوان به ارتقاء کیفیت ساخت تاکید کردند. 
ت مدیره سوال أتمدید قراردادهاي دانشگاه فردوسی و سجاد با وجود مصوبه هیعدم) خانم دکتر زنده دالن در خصوص3-6

کردند. 
دوره هاي آموزشی سوال کردند.برگزارينحوه انتخاب و معیارهاي موسسات آموزشی براي در مورد ) آقاي دکتر محسنی 4-6
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از جانب آقاي مهندس مهر دوست ارائه شد. و توضیحات 
صالحی پویا در خصوص برخی معوقات از اسپانسرها سوال کردند که پاسخ داده شد هیچ مطالبه معوقی از مهندس ) آقاي 5-6

اسپانسرها وجود ندارد. در نهایت پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخد تصمیم شد. 
)ن و علمی و کاربردي شهرداریهااساموسسه آموزش عالی خردوره هاي کارورزي اجراء (جریان مصوبه : با تمدید کلیه قراردادهاي م

راي)11راي موافق از 11( ، انجمن جوش و پیشتازان جوش آریا ) موافقت گردید. و موسسات برگزاري دوره هاي جوش ( جوش گستر
مطرحبرگزاري دوره هاي تمدید پروانه در جلسهموضوعدر ادامه جلسه با پیشنهاد ریاست محترم و موافقت اعضاء جلسه-6

و تبادل نظر قرار گرفت.
پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. 

)راي11راي موافق از 11ه اشتغال مهندسان لغو می گردد. (مصوبه : دوره هاي آموزش اجباري براي تمدید پروان
در ادامه جلسه دستور کار مربوطه به درآمد و هزینه و نحوه مدیریت باغ ارغوان مطرح شد.-7

که هزینه و سود در این حوزه به مصلحت نیست و جناب آقاي مهندس کامران تاکید کردند که در شرایط مالی فعلی سازمان 
پیشنهاد دادند که کارگروه سه نفره اي توسط هیأت مدیره تعیین شود. 

) آقاي مهندس قاسمیان پیشنهاد دادند که اداره باغ به یک شرکت سپرده شود. 1-7
بحث و تبادل نظر اعضاء جلسه، آقاي مهندس کامران پیشنهاد دادند که هیأت منتخب هیأت مدیره نسبت به بررسی پس از 

شرایط باغ اقدام نموده و پیشنهادات خود را به هیأت مدیره ارائه دهند.
در نهایت پس از اخذ تصمیم به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. 

و آقاي احمد توتونچی به جهت بررسی و ارائه ، اسدين کهنموئی، قاسمیان، آهويمشتکل از آقایان مهندسیمصوبه : کمیته اي 
می بایست بهراهکارهاي توسعه، بهره وري باغ ارغوان تعیین شدند. هرگونه هزینه در این خصوص در چار چوب بودجه مصوب، ابتدا

یا هیأت مدیره پس از تائید قابل انجام خواهد بود. تائید کمیته مذکور رسیده و در چارچوب اختیارات مالی ریاست، هیأت رئیسه و 
راي)11راي موافق از 11( 
در جلسه مطرح پس از بحث و تفکیک آپارتمانهادستمزد و موافقت اعضاء موضوعدر ادامه با پیشنهاد آقاي مهندس اسدي-8

تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. 
ن و به میزان متراژ مازاد اصالح شده در صورتیکه اصالحات از سوي مالک رخ داده باشد و یا مصوبه: با رعایت کف تعرفه تفکیک آپارتما

.راي)11راي موافق از 11منجر به اصالح پایانکار بهره برداري گردد پس از درخواست مالک مابه تفاوت کامل اخذ گردد. ( 


