
 

 به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ( هشتم) دوره 

 

  فوق العاده :                              اصلی: سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  04/03/89تاریخ جلسه:
د مصوبه تكمیل موار-بررسي مبلغ پیشنهادي قرارداد مجريان دوره هاي آموزشي -گزارش رئیس سازمان،نطق پیش از دستور دستور جلسه :

 بررسي نحوه عمل در ابالغیه ارجاع كار معاونت محترم وزير-نفره استان 4مطروحه در هیات 

 جلسه با قرائت قرآن آغاز شد .

 اهم موارد مطرح شده در جلسه: 

كمیته وزشي توسط آقاي دكتر رضوي )نماينده ي هیات مديره در نهادي قرارداد مجريان دوره هاي آممبلغ پیش-1

 آموزش( ارائه گرديد و مبالغ زير به تصويب رسید:

 مصوبه:
 تاريخ قرارداد مبلغ )تومان( موضوع قرارداد نام دانشگاه رديف

دوره هاي آموزشي،  آموزش عالي خاوران 1

 كارورزي و اجرا

 08/10/89الي1/4/89 052

وزشي ارتقاء «دوره هاي آ دانشگاه صنعتي سجاد 0

 پايه

 08/10/89الي1/4/89 422

دوره هاي آموزشي و  دانشگاه آزاد 3

 ارتقاء پايه

 08/10/89الي1/4/89 022

دوره هاي آموزشي  آموزش عالي خراسان 4

 كارورزي و اجرا

 08/10/89الي1/4/89 352

برگزاري دوره هاي  فني شهید منتظري 5

آموزشي فرآيند 

جوشكاري و بازرسي 

 جوش

 08/10/89الي1/4/89 022

برگزاري دور هاي ارتقاء 

 پايه و اجرا 

 08/10/89الي1/4/89 022



ظرفیت و  %02مهندس شركاء به تصويب پیشنهاد افزايش  آقاي و تاكید 0/3/89نفره در تاريخ  4طرح مصوبات هیات -0

صورتجلسه هیات براي  ارسالنفره( توسط اين هیات و  4ات تعداد كار مهندسین ) از مصوبات جلسات قبل هیات مديره جهت طرح در هی

تائیديه نهائي به تهران 

كرررار معاونرررت وزيرررر توسرررط آقررراي مهنررردس شرررركاء  و اظهرررار نظرررر    طررررح نامررره ي ابالغیررره ي ارجررراع -3

 اعضاي هیات مديره در خصوص نحوه ي و زمان شروع طرح

و برررا  را بررسررري كررررده 11/0اعضرررا معايرررب نداشرررتن شررریوه نامررره ي ارجررراع در ابالغیررره ي در ايرررن خصررروص 

سررراختماني  و مترررران زيربنررراي  مبررراني ارجررراع،گروهتوجررره بررره شرررفاح نبرررودن نحررروه ي عمرررل در خصررروص  



 

حجررم كررار  و متررركر شرردند كرره جات ارجرراع مناسررب اسررت امررا حتمررا بايررد بررا شرررايط سرراخت و سرراز         پرررونه

 شويم. مشكالت اجراي آن در گرشته روبرو نتعريف شود تا با ها در استان 

ت كسررب تكلیررف در اسرررع وقررت   ابالغیرره مقرررر گرديررد جهرر  بررر ايررن اسرراس ضررمن توافررق بررر اجررراي ايررن      

راه  محترررم اخرروان عبررداللهیان ) مرردير كررل    آقرراي دكتررر  جنررا   ود جلسرره اي بررا بررراي رفرره ابهامررات موجرر  

 استان در اين مسیر گام بردارد.  نظام مهندسي ممكن منعقد گردد تا به بهترين نحو وشهرسازي(

س عمرررومي و تعیرررین نماينررردگان راي مركرررزي در خصررروص برگرررزاري اجرررال طررررح نامررره ي ارسرررالي شرررو -4

 :اي تخصصي و كمیسیون هاي اجالسگروه ه

 گروه تخصصي عمران:آقاي دكتر جامي االحمدي

 گروه تخصصي نقشه برداري:مهندس حسین پور

 گروه تخصصي ترافیک:دكتر معظمي

 گروه تخصصي برق:دكتر مزيناني

 تخصصي مكانیک:دكتر فرشیديانفرگروه 

 گروه تخصصي معماري:مهندس جنتي پور

 گروه تخصصي شهرسازي:دكتر مقدم آريايي

 مصوبه:

تفویض تائید دوره تا زمان ابالغ به  و با توجه به عدم ابالغ دوره های ارتقاء پایه ی رشته ترافیک از طرف شورای مرکزی

با تدریس آقای دکتر شهاب   "های شهری بازنگری آیین نامه راه"آموزشی مدیره استان، با برگزاری دوره های هیات 

 ترافیک موافقت شد.  الدین کرمانشاهی عضو هیات علمی دانشگاه تهران بعنوان دوره های ارتقاء و تمدید رشته ی


 

 


