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 50/11/89 تاریخ جلسه:
  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی 

 یريگ تصمیم و بررسي-مهندسین رفاه صندوق اساسنامه ویرایش بررسي -نطق پیش از دستوردستور جلسه : 

 ظرفیت خصوص در شده انجام هاي فرآیند بررسي-استان هاي شهرستان در گاز هاي شركت فعالیت پیرامون

 موارد سایر-وارده هاي نامه برخي طرح-بردار نقشه مهندسین

ت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان خراسان هیأهفتم هشتمین دوره با نام و یاد خدا و استماع آیاتی از کالم اهلل مجید، جلسه پنجاه و 
در محل ساختمان مرکزی سازمان تشکیل گردید که نتایج گفتگو و تبادل نظر بین اعضاء بشرح این صورتجلسه  5/11/89رضوی در مورخ  

 تدوین گردید:
معاونت فنی و مشارکت های حرفه  899911به شماره  23/11/89ت مدیره و نامه مورخ هیأ 11/11/89جلسه مورخ  5. با عنایت به بند  1

 ای مقرر گردید؛ با عنایت به عدم پذیرش کارهای خرد مقیاس از طرف مهندسین: 
مترمربع زیربنا و یک  211آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی کارهای نظارت پروژه تا سقف حداکثر  12ماده  2. براساس تبصره  1-1

سقف به کاردان های دارای صالحیت ارجاع گردد بدیهی است معرفی کاردان مربوطه می باید از طریق سازمان نظام کاردانی ساختمان به 
 انجام برسد . 

رجاع کار از طریق . در شهرستان هایی که تعداد کار مجاز مهندسین تکمیل شده است از طریق نمایندگی سازمان در آن سازمان ا 1-2
کاردان های دارای صالحیت و ظرفیت و تعداد کار مجاز به انجام برسد، بدیهی است این فرآیند صرفا تا زمانیکه مهندسین مرتبط دارای 
تعداد کار مجاز نیستند قابل اجراست و پس از آن ضروری است به محض آزاد شدن ظرفیت حتی یک مهندس در شهرستان یاد شده این 

توسط دفتر نمایندگی مربوطه بالفاصله متوقف شود . این مصوبه توسط دفاتر نمایندگی شهرستان ها ، آقای مهندس مدنی مسئول  اقدام
 دفاتر شهرستان ها، مدیریت واحد فاوا سازمان و با نظارت معاونت فنی سازمان بصورت مستمر پایش و کنترل شود . 

ت عامل صندوق رفاه مهندسین در جلسه حاضر و نسبت به شرایط صندوق گزارشی را هیأاز . آقای مهندس شهریار اصولی به نمایندگی  2
ارائه نمودند که در نهایت مقرر شد به جهت حفظ منافع اعضاء صندوق گزارشی جامع از برنامه ریزی و تدوین راهبردهای موثر در فرآیندهای 

 مالی حساب های صندوق تدوین نماید . 
ت رئیسه گروه های تخصصی گزارش جامعی از فرآیند انجام شده ارائه هیأت اجرایی انتخابات هیأبه نمایندگی از  . آقای مهندس بشیر 3

ین به ت فوق سپاسگزاری نمودند . همچنهیأدادند و جمیع اعضاء ضمن تاکید بر کیفیت باال و شفاف برگزاری انتخابات یادشده از ایشان و 
ق آراء مقرر شد به تمامی افراد دخیل در تیم های کاری، اجرایی و نظارتی انتخابات یاد شده براساس پیشنهاد ایشان و تصویب اکثریت مطل

 ریال اعطاء گردد .  111/511/2ت اجرایی و تنظیم فهرست توسط ایشان، کارت هدیه به مبلغ هیأنظر 
فنی و امور عمرانی استان خراسان رضوی جناب مدیرکل محترم دفتر  1/11/89مورخ  31889/11/39. بازگشت به رونوشت نامه شماره  1

مرکز فرهنگی »درخصوص احداث  1/11/89مورخ  31848آقای مهندس سالیانی وارده به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به شماره 
رداری مشهد و انجام شه 11مترمربع واقع در خیابان شریعتی قاسم آباد منطقه  2111دانشگاه تهران در زمینی به مساحت « و همایش ها

نظارت و اجرای مهندسی آن ، پس از بحث و تبادل نظر و تاکید و احراز توانمندی فنی و تخصصی اداره کل طرح های عمرانی و پشتیبانی 
ین مهندسآیین نامه اجرایی قانون، مصوب گردید تا کسر سهمیه مرتبط بدون درج در ظرفیت از  22ماده  2دانشگاه تهران و به استناد تبصره 
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ان ت چهارنفره استان خراسهیأشخص حقیقی صاحب صالحیت معرفی شده و صدالبته درج در صالحیت حرفه ای ایشان و پس از موافقت 
 نفر حاضرین در جلسه به تصویب رسید .  11از جمع رای مخالف  1رای موافق و  11رضوی، قابل اقدام باشد . این مصوبه با 

 

 
 پایان یافت.   21:11این جلسه در ساعت 

 
 

 


