
 «ت رئيسه هشتمين دوره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضویهيأ 8931خالصه ای از مصوبات بهمن ماه »

 

 ت رئيسههيأنظریه  شرح موضوع تاریخ جلسه  ردیف 

 قانونیمخالفت به دلیل فقدان مبانی  نظام مهندسی شاندیز درخصوص تغییر در ظرفیت و صالحیت مهندسین 17571طرح نامه  7/11/89 1

 موافقت به شرط تائید آقای مهندس مدنی طرح نامه رئیس دفتر نمایندگی کاشمر درخصوص ترمیم و بازسازی عایق رطوبتی دفتر مذکرو 7/11/89 2

 مخالفت به دلیل فقدان مبانی قانونی مبنی بر حذف نیاز به مهندسین مرتبط 1/5/6طرح تقاضای کد نوسازی با سه رقم اول  7/11/89 1

 موافقت با تنها یک نفر حسب مصوبه مجمع مدیره کارشناسان رسمی سازمان مبنی بر جذب چندین نفر نیروی همکار دفتری تهیأطرح تقاضای رئیس  7/11/89 4

 مبنی بر چگونگی استفاده از ظرفیت مهندسین نقشه بردار 12/5/12طرح تقاضای کد نوسازی با سه رقم اول  7/11/89 5
 ابتدا کسر ظرفیت از مهندسین نقشه بردار تا سقف ظرفیت و 

 مدیره تهیأ 21/17/89سپس وفق مصوبه 

 طرح تقاضای دفتر نمایندگی سبزوار مبنی بر کمبود ظرفیت مهندسین 7/11/89 6
 اعالم نظر درخصوص چگونگی آزادسازی ظرفیت مهندسین 

 صرفا وفق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

 مبنی بر اخذ وجوه مرتبط با دفتر یاد شده از پرونده های ارجاعیتقاضای دفتر نمایندگی کاشمر  7/11/89 7
 مخالفت صریح به دلیل منافات با مبانی قانونی و 

 تاکید بر پیگردهای حقوقی و انتظامی در این زمینه 
 در صورت وقوع هرگونه اقدام غیرقانونی

 سازمان درخصوص تامین و تجهیز ادوات مرتبططرح تقاضای مدیر روابط عمومی  7/11/89 9
 موافقت براساس تامین تکنولوژی متناسب 

 و صرفه و صالح ریالی مرتبط

 طرح نامه پیگیری آقای دکتر جامی االحمدی مبنی بر وضعیت دفاتر بیمه مرتبط با سازمان 7/11/89 8
 تعیین مسئولیت برای آقای دکتر موسوی تقی آبادی به عنوان 

 رئیسه مبنی بر پایش و کنترل موضوع تهیأنماینده 

 موافقت شد 11تقاضای ارتقاء سمت سازمانی خانم ندا مسعودی به عنوان کارشناس مسئول از سوی مدیریت واحد ارجاع و ماده  7/11/89 17

 موافقت شد قربانی تقاضای ریاست شورای انتظامی مبنی بر افزایش حق الزحمه آقایان اصغر حمیدی و جواد 7/11/89 11

 موافقت شد طرح پیشنهاد آقای مهندس حسین پور مبنی بر چگونگی دریافت مبالغ مربوط به تهیه نقشه حدنگار 7/11/89 12



 

 ت رئيسههيأنظریه  شرح موضوع تاریخ جلسه  ردیف 

 11/11/89بررسی دعوت به جلسه اداره راه و شهرسازی در تاریخ  17/11/89 11
کلیه اقدامات و اجماع نظر درخصوص بررسی و مستندسازی 

 رئیسه   تهیأمدیره و  تهیأ مصوبات

 بررسی شرایط تمدید قرارداد مشاورین سازمان  17/11/89 14
و تمدید در صورت  89یکسال یا پایان بهمن ختم همکاری پس از 

 مدیره )پس از تصویب ایشان(   تهیأموافقت 

 موافقت با رعایت ضوابط و قوانین فرادستی  معاونت آموزش و پذیرش جهت برگزاری دوره های آموزشی  21/17/89طرح تقاضای مورخ  14/11/89 15

16 14/11/89 
 کسر ظرفیت مهندس معمار شده اند  1/4/89تمدید مهلت پرونده هایی که قبل از 

 جهت اقدامات مرتبط با خروج از طرح جامع 
  89موافقت با تمدید مهلت تا پایان سال 

 مخالفت به دلیل مبانی ماهوی قانونی  1-8-12طرح تقاضای مسئول شعبه فنی گلبهار مبنی بر حذف طراح معمار از کد نوسازی با سه رقم اول  14/11/89 17

19 14/11/89 
 تقاضای ترک تشریفات عقد قرارداد با دانشگاه خاوران 

 جهت برگزاری دوره های آموزشی از سوی معاونت آموزشی سازمان 
 مدیره تهیأموافقت بر مبنای قرارداد پایه مصوب 

 مخالفت به جهت ایجاد وحدت رویه و تدوین ساختار مناسب  تقاضای رئیس دفتر نمایندگی گناباد مبنی بر تغییر وضعیت پرسنل دفتر فوق   17/11/89 18

27 21/11/89  
 طرح تقاضای معاونت آموزش سازمان مبنی بر ترک تشریفات عقد قرارداد با دانشگاه شهید منتظری

  HSEجهت برگزاری دوره های آموزشی  
 مدیره تهیأموافقت بر مبنای قرارداد پایه 

 ملکی  –جهت تقسیط فیش شناسنامه فنی  15/9/9طرح تقاضای کد نوسازی با سه رقم اول   21/11/89 21
  مدیره تهیأ 16/8/89مورخ  6اعالم مصوبه بند 

 به عنوان تنها مرجع مواجهه با موضوع 

 مخالفت به جهت ایجاد ساختاری واحد در سال آتی  همکاران مبنی بر تغییر وضعیت و افزایش حقوق  898112و  898795طرح تقاضای شماره   21/11/89 22

 مخالفت به دلیل عدم وجاهت قانونی  تقاضای یکی از مهندسین مبنی بر چشم پوشی از پرداخت حق عضویت های معوقه   21/11/89 21

24 24/11/89 
 پیگیری درخصوص اقدامات شرکت نگین پردازان شرق درخصوص در اختیار گذاردن پیش از عقد تفاهم، 

 سامانه ساجام به نظام مهندسی استان اصفهان 
 اعطاء مسئولیت پیگیری به اقای دکتر موسوی تقی آبادی 

 رئیسه   تهیأبه عنوان نماینده 



 ت رئيسههيأنظریه  شرح موضوع تاریخ جلسه  ردیف 

25 24/11/89 
 تقاضای اعطاء پاداش به خانم مهندس ثمیه اکبری بابت پیگیری در جهت کاهش چند میلیاردی از حقوق

 متعلقه به شهرداری مشهد درخصوص پروانه ساختمان جدیداالحداث سازمان  
 ریال  777/777/27موافقت با سقف پرداختی 

 مخالفت به جهت ایجاد وحدت رویه در ساختار منابع انسانی  تقاضای رئیس دفتر نمایندگی فریمان درخصوص تغییر وضعیت استخدامی  24/11/89 26

27 24/11/89 
 مدیریت روابط عمومی سازمان مبنی بر معرفی مهندسین عضو سازمان که کاندیدای شرکت درتقاضای 

 انتخابات مجلس شورای اسالمی گردیده اند  
 موافقت جهت معرفی در یک نوبت و با رعایت دقیق مساوات

 در این زمینه  

 موافقت مطابق رویه دیگر گروه ها  طرح تقاضای آقای مهندس حسین پور جهت برگزاری همایش نقشه برداری  24/11/89 29

  61/4/97پرونده با کد نوسازی با سه رقم اول موافقت با خروج از طرح ارجاع  24/11/89 28
 موافقت به دلیل توضیحات مدیریت واحد ارجاع مبنی بر 

  1/4/89کسر سهمیه مهندس معمار قبل از 

 ملکی  –مبنی بر تقسیط وجوه شناسنامه فنی  27/5/12طرح تقاضای کد نوسازی با سه رقم اول   26/11/89 17
 به عنوان  16/8/89مورخ  6اعالم مصوبه بند 

 تنها مرجع مواجهه با موضوع 

11 26/11/89  
 دسترسی مهندسین عمران و معمار درخصوص طرح تقاضای یکی از مهندسین مبنی بر برابری

 الفنظارت ساختمان های گروه  
 موافقت و اعالم پیگیری و گزارش فوری مدیریت فاوا 

12 26/11/89  
 مبنی بر پذیرش وجه سپرده یکی از شرکتهای نظارت حقوقی به عنوان 15798تقاضای وارده به شماره 

 وثیقه بانکی در قبال دریافت تسهیالت ثالث  
 مدیره تهیأمخالفت به دلیل مبانی مطروحه در 

 مخالفت به دلیل فقدان نیاز مرتبط  مبنی بر استخدام در سازمان  17819طرح تقاضای شماره   26/11/89 11

 مخالفت تا تدوین ساختار جامع منابع انسانی  طرح تقاضای مدیریت امور تشکل ها مبنی بر افزایش منابع انسانی   26/11/89 14

 مخالفت تا تدوین ساختار جامع منابع انسانی   896611تقاضای افزایش حقوق یکی از همکاران به شماره   26/11/89 15

 مخالفت تا تدوین ساختار جامع منابع انسانی   898795تقاضای افزایش حقوق یکی از همکاران به شماره  27/11/89 16

 

 



 رئيسهت هيأنظریه  شرح موضوع تاریخ جلسه  ردیف 

 موافقت بر مبنای قرارداد پایه فی مابین  در دانشگاه خاوران  HSEتقاضای معاونت آموزش و پذیرش درخصوص برگزاری دوره های آموزشی  27/11/89 17

 با نظر موافق ارجاع جهت بررسی آقای دکتر موسوی تقی آبادی  دو و میدانی خراسان مبنی بر برگزاری آزمون های پایش سالمت مهندسین  تهیأطرح نامه  27/11/89 19

 بررسی نامه مسئول فنی شعبه گلبهار مبنی بر حذف مهندسین طراح معمار در فرآیند تمدید پروانه  27/11/89 18
 مخالفت به دلیل ماهیت قانونی نیاز به مهندسین طراح 

 در فرآیند صدور پروانه 

 مخالفت به دلیل عبور توسعه بنا از حد تعریف شده در این زمینه  جهت افزایش ظرفیت نظارت  1/2/4طرح تقاضای کد نوسازی با سه رقم اول  27/11/89 47

 موافقت شد  طرح تقاضای مدیریت مالی جهت پرداخت عیدی و پاداش همکاران در بهمن ماه  27/11/89 41

42 27/11/89 
 نظارت درخصوص کدهای نوسازی با سه رقم اولطرح تقاضای افزایش ظرفیت 

  119/8/8و  14/1/4و  48/4/1و  226/11/1 
 مخالفت به دلیل عبور از میزان های مجاز تعریف شده 

 مدیره گردید  تیأهمقرر به ارائه مدارک الزم و طرح در  جهت بهره مندی از خدمات رایگان مهندسی  21/2/5طرح تقاضای کد نوسازی با سه رقم اول  29/11/89 41

 موافقت بر مبنای قرارداد پایه فی مابین  طرح تقاضای معاونت آموزش و پذیرش جهت برگزاری دوره های آموزشی ارتینگ در دانشگاه شهید منتظری 29/11/89 44

 مخالفت به دلیل عبور از میزان های مجاز تعریف شده  جهت افزایش ظرفیت مهندس نقشه بردار  19/2/2طرح تقاضای کد نوسازی با سه رقم اول  29/11/89 45

46 29/11/89 
 طرح تقاضای خزانه دار سازمان و امور مالی مبنی بر افزایش ارقام اضافه کاری واحدها 

 رئیسه  تهیأحسب تفکیک و جداول بررسی شده تا سقف در اختیار 
 موافقت شد 

 موافقت شد  طرح تقاضای آقای مهندس حسین پور مبنی بر انتقال سرکار خانم رعیتی به حوزه واحد کاری حدنگار  29/11/89 47

 

 


