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 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ( هشتم) دوره 

 

  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  4/21/79تاریخ جلسه:
طرح برخی نامه – حقوقی بررسی وضعیت شرکتهای ناظران-گزارش جناب آقای دکتر رضوی در خصوص آموزش  دستور جلسه :

 های وارده 

 آغاز شد .جلسه با قرائت قرآن 

 دکتر انصاری –غائبین : مهندس نوبری 

 برخی معضالتآقای دکتر رضوی گزارش جامع و کاملی را بصورت مستندسازی در جلسه ارائه نمودند و در طی آن به -2

موجود در حوزه ی آموزش اشاره نمودند . هم چنین پیشنهادات خود را ارائه کرده که مقرر گردید در جلسه ی آینده 

پیشنهاد افزایش قیمت دوره های ارتقاء و کارورزی را بصورت ریالی و عددی در هماهنگی با کمیته ی آموزش مجدد 

 ارائه نمایند و به پیشنهادات زیر اشاره شد .

زی واحد آزمونراه اندا -

راه اندازی واحد مجازی آموزش -

سیستمی کردن حوزه ی آموزش -

الکترونیکی کردن آزمونها -

سیستم ارزشیابی اساتید و موسسات مجری -

بازنگری پرونده اساتید قبلی -

بررسی کیفیت کار اساتید گذشته -

برگزاری کالسها بصورت عملی و تئوری یا بازنگری شیوه ی برگزاری کالسها -

ز مدرسین دوره ها جهت افزایش کیفیت و بررسی مشکالت موجوددعوت ا -

بازنگری سرفصل ها و ارائه پیشنهادات جدید و به روز شده سرفصل ها به اداره راه و شهرسازی -

وزش ) به جلسه ی آینده موکول شداصالح ساختار واحد آم -

. (با سایر استانها در مقایسه) افتی ) به جلسه ی آینده موکول شداصالح میزان شهریه ی دری -

آموزش پرسنل.  -

مقرر گردید از مراجع ذیصالح در خصوص وظایف رشته های چهارگانه و اداره ی آتش نشانی در موارد ایمنی و آتش  -1

 نشانی بصورت تفکیک ، استعالم به عمل آمده و در سایت سازمان درج گردد .

ه با اجرایی نمودن تفاهم نامه سه جانبه ثبت ، شهرداری و با توجه به ضرورت آموزش و ایجاد وحدت رویه در رابط -3

نظام مهندسی مقرر شد اولویت ارجاع کار به مهندسین مجری تفکیک منوط به ثبت نام و شرکت در دومین همایش 

 برگزار می گردد. 7/21/79علمی آموزشی تفکیک آپارتمان باشد .قابل ذکر است این همایش در روز پنجشنبه مورخ 

 

 


