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   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   03/10/1397تاریخ جلسه:

پیگیري و تصویب اجرائی نمودن عقد تفاهم نامه فی مابین آبفا و سازمان نظام  -دستور از پبش نطق سازمان، رئیس گزارش: جلسه دستور

گزارش مالی در خصوص مبلغ واریزي حق عضویت اعضاي سازمان با  -بررسی برگزاري دوره هاي آموزشی اجباري مهندسین –مهندسی 

  ی نامه هاي وارده.طرح برخ -نگرشی به شیوه ارائه خدمات به مهندسین که عضویت خود را تمدید نکردند

  جلسه با قرائت قرآن توسط سرکار خانم مهندس زمانی آغاز شد. 

  نطق پیش از دستور : ) 1

 برون که دفاتري تعداد آینده هاي هفته تا انشاهللا و است جریان در همت با و شدت به همچنان سپاري برون بحث ي ادامه) 1-1

  .رسید خواهد دفتر 100 به شوند می سپاري

  شرکت نمایند.  5کمیسیون ماده  در کمیته ي کارشناسی نماینده سازمانعنوان  مقرر شد آقاي دکتر مقدم آریایی به )1-2

) تمامی افرادي که به سازمان نظام مهندسی مراجعه می کنند می بایست داراي اصالت و یا وکالت محضري در پروانه هاي 1-3

  داشته باشند.ناظر هماهنگ کننده  از قدیم (ارجاع اجباري)جدید از مهندسین عمران و یا معمار و در پرونده هاي 

ش نشانی ارائه نمودند و مقرر گردید چهار نفر از اعضاي سازمان به کمیته ي آقاي دکتر فرشیدیانفر گزارشی در خصوص آت) 1-4

مشترك بین سازمان و آتش نشانی براي بررسی معضالت کلی آتش نشانی معرفی شوند ضمناً ایشان در خصوص شرکت تعاونی گاز 

  نیز گزارش مبسوطی ارائه نمودند. 

  : مصوبه) 2

آقایان دکتر مزینانی و دکتر موسوي تقی آبادي بعنوان نمایندگان سازمان در بحث برون سپاري به انجمن صنفی برق 

شرکت توانیر انتخاب شدند که بر عملکرد  سازي وشهرراه و اداره کل و در بحث تفاهم نامه ي سه جانبه بین سازمان و 

  بازرسان و شرکت هاي آن ....)رتینگ،اشته باشند (بحث اآنان در این موضوع نظارت د

در خصوص اجرایی نمودن عقد تفاهم نامه فی ما بین آبفا و سازمان نظام مهندسی جناب دکتر کاظمی گزارشی مبسوط ارائه ) 3

  نمودند:

الب اضپس از جلسات متعدد مقرر گردید با تائید مجریان ذي صالح انشعاب فاضالب و آب وصل گردد زیرا اکثر مشکالت آب و ف

 ضوع دیده شده و براي تشخیص ذي صالح بودنودر منازل به عدم صالحیت مجریان این حوزه می باشد و در تفاهم نامه این م

  و هر دو هفته یکبار بصورت مرتب جلسه برگزار گردد. کنیمباید راهکار ارائه  مجریان

 آبفا و سازمان نظام مهندسی ) موجب اشتغال زایی شده و در بحثمقرر گردید از آنجائیکه این تفاهم نامه ( تفاهم نامه فی ما بین 

  باشند.نامه م مسئول پیگیري جدي عقد تفاه به عنوان آقاي دکتر کاظمی ،بازرسی و اجرا می تواند کارآمد باشد

  مهندسین: اجباري آموزشی هاي دوره برگزاري بررسی )4

  مصوبه: )4-1

     اجرا و انتخاب دوره ها و پیگیري برگزاري آن به جناب آقاي دکتر رضوي بعنوان نماینده هیأت مدیره در  ي نحوه

   کمیته ي آموزش واگذار شد ( انتخاب دوره ها در راستاي مقررات ملی باشد).
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مبلغ واریزي حق عضویت اعضاي سازمان با نگرشی به شیوه ارائه خدمات به مهندسین که  گزارش مالی در خصوص) 5

  عضویت خود را تمدید نکردند:

  مصوبه :)5-1

آئین نامه  46ماده  2مصوب گردید اعضائی که نسبت به پرداخت حق عضویت خود اقدام نکرده اند بر اساس تبصره 

عضویت  ،تمدید جهت اخطار کتبی براي عضو صادر و در صورت عدم اقدامدو  ،روز 15 ) به فاصله5/12/94اصالحی (

  فرد ابطال گردد.

  سایر موارد: 

  :)در خصوص تعیین تکلیف اعضاي شوراي انتظامی6

  مصوبه:)6-1

موضوع تعیین تکلیف شوراي انتظامی ابتدا در دستور کار قرار گرفت و سپس مقرر گردید ادامه ي فعالیت شوراي 

  ترکیب موجود تا زمان معرفی اعضاي جدید ادامه یابد.انتظامی با 

  موضوع اضافه کاري همکاران:) 7

  مصوبه:)7-1

در سال براي هر نفر و حداکثر تا سقف تومان میلیون  20به میزان حداکثر  1397 سقف مبلغ اضافه کاري تا پایان سال

  نفر به صالحدید ریاست محترم سازمان در نظر گرفته شود. 10

  آزاد سازي ظرفیت مهندسین نقشه بردار :)در خصوص زمان 8

  مصوبه: )8-1

در ادامه در خصوص بحث آزاد سازي ظرفیت مهندسین نقشه بردار در دستور کار قرار گرفت و مقرر گردید بر اساس 

از  % 15ت زادسازي ظرفیت نقشه بردار پروژه هایی که بعد از گذشمبحث دوم مقررات ملی، آ 8-4-15و  5-4-14بند 

  عملیات ساختمانی را شروع نکرده اند اجرائی گردد.زمان صدور پروانه، 

  

  

  

  

 


