
  

  به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

  ( دوره هفتم )

  

   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   تاریخ جلسه:
 مصوبات اجراء خصوص در تصمیم اتخاذ -استان  نفره 4 هیات کارگروه در تغییرات پیشنهاد -دستور از پیش نطق سازمان، رئیس گزارش دستور جلسه:

 مهندسین ظرفیت کمبود موضوع طرح -97 سال در سازمان پژوهشی هاي طرح هاي اولویت خصوص در آموزش محترم معاونت نامه طرح -عمومی  مجمع

  موارد. سایر-وارده هاي نامه برخی طرح -  رایگان مهندسی خدمات اي قولنامه هاي پرونده خصوص در گیري تصمیم -بردار نقشه

  گزارش جلسه: 

و مصوبات  17/4/97هفته گذشته از جمله برگزاري مجمع عمومی مورخ در ابتداي جلسه آقاي مهندس کامران گزارشی از اقدامات -1

آن، حضور همکاران هیأت مدیره در اجالس هیأت عمومی نظام مهندسی در تهران، آمار و گزارش عملکرد نرم افزار جامع ظرفیت 

  شهرداري در این خصوص و سایر موارد ارائه دادند.سازمان فاوا  ؛مهندسین و تعامالت انجام شده

)آقاي دکتر مزینانی اشاره کردند که در طی مدت اخیر خدمات ارزشمندي در حوزه نرم افزاري در سازمان انجام شده و توصیه 1-1

و در صورتیکه از ایشان صرفاً انجام کار خواسته شود قطعاً به بهترین کردند که نگاه به پرسنل محترم سازمان نگاه مچ گیري نباشد 

  انجام خدمات خواهند پرداخت. به وجه 

درصد از حق الزحمه مهندسین 15ضمن تشکر از حضور ارزشمند استان در اجالس هیأت عمومی، به کسر ایرانی )آقاي مهندس 2-1

جوه و و اشاره کرده و با توجه به ابالغیه آقاي دکتر شیبانی، خواستار عودتعضو شرکت هاي ناظران حقوقی و تعلق آن به شرکت 

تعیین تکلیف آن شدند. ایشان اشاره کردند که آمار ارائه شده در خصوص ظرفیت هاي کاري مهندسین به هیچ عنوان واقعی نبوده 

ت مهندسی گردد. همچنین ایشان نسبت به موضع و تصمیم گیري بر اساس این آمار می تواند منجر به ایجاد مشکالت در ارائه خدما

خود  گیري صورت گرفته در مجمع عمومی در خصوص حق الزحمه اعضاء علی البدل و حضور ایشان در اجالس هیأت عمومی گالیه

  را ابراز نمودند.

أت مدیره در ایام گذشته، )آقاي دکتر محسنی با اشاره به ماموریتهاي امروز سازمان و پیگیري هاي برخی از اعضاء محترم هی3-1

ر ینه هاي مد نظآقاي مهندس کامران اشاره کردند که گز که در این خصوصخواستار بازنگري و تغییر معاونت فنی سازمان شدند. 

تاکید  آقاي دکتر محسنی در ادامهت نداشته اند. ه اند تمایلی به پذیرش این مسئولیداراي صالحیت کاملتري بود ایشان که احتماال

ه پرسنل سازمان تسویه حساب شده و مجدداً نسبت به پذیرش نیروهاي مد نظر از جمله در پست یکردند که بهتر است یکبار کل

  معاونت فنی اقدام شود.

خی انه پاسشده اند که متاسف) خانم دکتر زنده دالن تذکر دادند که چندین مرحله پیگیر گزارش عملکرد مشاورین سازمان 4-1

  دریافت نشده است.

) آقاي مهندس پور حسینی به مصوبه اجالس مبنی بر کاهش پرداختی سازمان هاي استان ها در خصوص اعضاء فاقد پروانه و 5-1

تاثیر مثبت آن بر بودجه سازمان استان اشاره کردند. همچنین با اشاره به نظرات آقاي دکتر محسنی به برخی ابهامات مطرح شده 

  داشتند. سازمان اشاراتیي پرسنل در فضاي مجازي در خصوص دریافتی ها

نفره به برخی مذاکرات در سطح  4در ادامه جلسه آقاي مهندس کامران با اشاره به دستور اول جلسه در خصوص کارگروه هیأت -2

در بسیاري از استان ها و همچنین نظرات مطرح در خصوص تغییر  هیأت چهار نفره روساي سازمان ها و عدم تشکیل جلسات

  یأت چهار نفره اشاره کردند.ساختار ه

تاکید کردند که هر پیشنهادي که از طرف سازمان به کارگروه و هیأت چهار نفره ارائه می شود صرفاً می  محسنی)آقاي دکتر 1-2

  بایست با تایید هیأت مدیره باشد. 

 یمصورت تصمو در هیأت مدیره مستقیم باید به هیأت چهار نفره ارجاع شود که مصوبات دالن تاکید کردند  زنده)خانم دکتر 2-2

  هیأت به کارگروه ارجاع شود.
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پیشنهادي بر خالف مصوبه هیأت مدیره را به کارگروه هیأت چهار  ،آقاي مهندس قاسمیان اشاره کردند که نماینده سازمان )3-2

  نفره ارائه داده اند.

) فر نماینده گروه تاسیساتپیشنهاد دادند که دو نفر ( یک نفر نماینده گروه معماري و شهرسازي و یک ن) آقاي مهندس کامران 4-2

  مدیره در جلسات شرکت نمایند.از هیأت 

  در نهایت پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.

و دکتر مزینانی به عنوان نماینده در کارگروه هیأت چهار نفره تعیین شدند. ضمن اینکه در مباحث تخصصی  محسنیمصوبه : آقایان دکتر 

  .راي)14راي موافق از  14(دگان رشته مربوطه دعوت خواهد شد از نماین

کردند که حق  ایشان اشاره جناب آقاي مهندي کامران مطرح شد. در ادامه جلسه موضوع بررسی مصوبات مجمع عمومی توسط-3

  درصد حق الزحمه مهندسین هیأت مدیره محترم می بایست نظر بدهند. 5عضویت جدید اجرائی شده و در خصوص اجرائی شدن 

  در نهایت پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.

درصد حق الزحمه طراحی و نظارت و دو در هزار حق الزحمه مجریان ذیصالح از تاریخ ابالغ مصوبه مجمع عمومی  5مصوبه: با اخذ 

  .راي) 14راي موافق از  14پروژه هاي قبل از این تاریخ نخواهد شد (  شاملموافقت گردید. این مصوبه 

مورد بررسی قرار  توسط آقاي مهندس کامران مطرح و در مجمع عمومی 95موضوع عدم تائید تراز و عملکرد سال  ،در ادامه-4

  گرفت 

  )آقاي دکتر سیفی اشاره کردند که طرح تراز استان خراسان رضوي در شوراي مرکزي باعث لطمه حیثیتی به استان خواهد یود.1-4

  یل اخذ تصمیم شد. در نهایت پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذ

به هیأت رئیسه تفویض گردید تا پس از اخذ تایید  95عملکرد و تراز سال مصوبه : تعیین تاریخ مجمع عمومی بعد از تنفس جهت بررسی 

  .راي) 11راي موافق از  11( نسبت به تعیین زمان اقدام نمایند کتبی بازرسین محترم 

  

  

  

  

 


