
 
 

1392 خالصه مطالب و مصوبات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي سال  

 خالصه مطالب و مصوبات  ماه رديف
نفره استان در خصوص تعرفه خدمات مهندسي و اجباري شدن 4اجراي مصوبات هيأت  -

 »د«ست جوش و بتن براي ساختمانهاي گروه ت
ششم شوراي مركزي نظام مهندسي معرفي كانديداي هيئت مديره براي انتخابات دوره  -

 ساختمان كشور

 زمان برگزاري ديدار نوروزي خانواده مهندسين عضو سازمان -

 ژنوحضور سازمان در اجالس بين المللي بحران و مديريت ريسك در  -

 ارائه رويكرد سازمان با تكيه بر شعار سال ( حماسه سياسي و حماسه اقتصادي) -

 ابقاء مدير مسئول مجله طاق سازمان -

بررسي حضور فعال در انتخابات شوراي شهر مشهد مقدس و معرفي نماينده براي  -
 كارگروه مذكور

 

 فرودين 1 

 ر اوگاندايگزارش برگزاري جلسه با شهردار محترم مشهد و سف -

 بررسي دستور العمل مربوط به ژئو تكنيك -

 كشور گزارش هاي مربوط به اخذ رتبه هاي برتر مجله طاق و روابط عمومي سازمان در -

 گزارش تعيين تكليف مالياتي سازمان براي تمام سالهاي فعاليت -

 همكاري سازمان براي طر احي و نظارت مساجد سطح شهر مشهد -

 بررسي موضوع ارجاع كار -

 

 ارديبهشت 2 

 گزارش انتخابات هيئت رئيسه دفاتر نمايندگي شهرستانها در دوره ششم -

 (ژنو)المللي بحران و مديريت ريسك گزارش حضور رياست سازمان در اجالس بينتلفيق  -
 تصويب برگزاري جلسه ادواري دفاتر نمايندگي شهرستانها -

تصويب برگزاري مسابقات سراسري قرآن كريم بين سازمان هاي نظام مهندسي كشور  -
 با عنوان (شفاء)

 بررسي نظام نامه سازندگان مسكن و ساختمان -

 مهندسي در هتل پرديسانبرگزاري جلسه هم انديشي با اعضاء انجمن دفاتر  -

 گزارش حضور در انتخابات رياست جمهوري و تبريك خلق حماسه سياسي به اعضاء -

 ارائه گزارش مشاور مگفا در خصوص طرح بهبود ساختار سازماني و داشبورد مديريتي -

 تصويب حضور فعال در انتخابات شوراي اسالمي شهر و حمايت از اعضاء سازمان -

هاي راهبردي سازمان ( تشكيل و راه اندازي سامانه يكپارچه  تعيين اولويت سوم پروژه -
 الكترونيكي سازمان)

 خرداد 3 
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و سمينارهاي آموزشي مالياتي و  27گزارش برگزاري مراسم اتيام سوگند كاركنان ماده  -
 جلسات شوراي مسكن با حضور وزير محترم راه و شهرسازي

 نفره استان 4يأت پيگيري و گزارش برگزاري جلسات كميته كارشناسي ه -

  92بررسي تقويم آموزشي سازمان براي سال  -
تصويب انعقاد قرارداد رفاهي براي استفاده اعضاء سازمان از امكانات اقامتي در شمال  -

 كشور

 مصوبه آماده سازي باغ ارغوان براي استفاده اعضاء  و خانواده ايشان -

 2000ا متراژ زيربناي كمتر از بررسي و پيشنهاد واگذاري بررسي نقشه ها و پروژه هايي ب -
 سقف به دفاتر مهندسي  6متر مربع و زير 

اعالم اخذ رتبه برتر سازمان با موضوع اجراي مقررات ملي ساختمان در بين سازمانها و  -
 حضور در مراسم تقدير 

 به مجمع عمومي ارائه بررسي و تأييد تراز مالي سازمان براي -

ر ماه مبارك رمضان و تصويب اعالم برنامه هاي برگزاري جلسات هيئت مديره سازمان د -
 فرهنگي مذهبي ويژه ماه مبارك رمضان

 تصويب حضور در نمايشگاه بين المللي تركمنستان با همكاري تشكلهاي مهندسي -

برگزاري جلسه هيأت مديره در محل باغ ارغوان و تنظيم برنامه هاي اجرايي رفاهي اين  -
 مكان

شانزدهم و حضور رياست سازمان به عنوان رئيس اجالس گزارش انتخابات اجالس  -
 شانزدهم و تقدير از ايشان

تصويب همكاري با يك شركت مالياتي جهت ارائه خدمات مالياتي براي ثبت  -
 خوداظهاري مالياتي اعضاء در محل سازمان

 ارائه برنامه زماني مسابقات ورزشي ماه مبارك رمضان  -

 بررسي نظام نامه دفاتر مهندسي  -

 برگزاري جلسه هيأت مديره محترم با انجمن دفاتر مهندسي جهت تبادل نظر و همكاري -

 

 تير 4 

 گزارش برگزاري مراسم شبهاي با قرآن در محل سازمان ويژه ماه مبارك رمضان -

 گزارش عملياتي شدن سامانه ارتقاء و تمديد پروانه اشتغال اعضاء  -

 تصويب تهيه كارتهاي الكترونيكي براي اعضاء -

پيگيري مسائل فني بازسازي عتبات عاليات توسط سازمان ( بخش مربوط به استان  -
 خراسان رضوي)

 بررسي نهايي نظام نامه دفاتر مهندسي -

حضور آقاي روغني و بيژني اساتيد بين المللي قرآن كريم در ارائه گزارش برنامه شب  -

 مرداد 5 
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هايي با قرآن در محل سازمان 
  92تمديد فعاليت آن تا پايان سال بررسي وضعيت صندوق رفاه سازمان و  -
تصويب پرداخت كمك هزينه حضور در نمايشگاه هاي بين المللي و سمينارهاي علمي  -

مرتبط با موضوع ساخت و ساز براي اعضاء گروه ها , كميسيون ها و كميته هاي 
 تخصصي سازمان و همچنين اعضاء محترم هيئت مديره 

 ت استان برگزاري جلسه با مديركل محترم اطالعا -

گزارش برگزاري اولين مسابقات قرآني بين سازمانهاي نظام مهندسي استانها در مشهد  -
 مقدس

 بررسي نظام نامه كميسيونهاي تخصصي سازمان -

تصويب پرداخت حق السهم سازمان در صندوق مشترك سازمانهاي نظام مهندسي  -
 ساختمان استانها

ر خدمات مهندسي در كشور حضور تعدادي از تشكلهاي مهندسي براي موضوع صدو -
 قزاقستان

 

 گزارش از سمينارهاي تخصصي برگزار شده -

گزارش پيگيري استفاده از خدمات رفاهي باغ ارغوان و همچنين ساخت مجموعه رفاهي  -
 قاسم آباد

گزارش پيگيري در خصوص طراحي و نظارت مضاعف مساجد سطح شهر مشهد و  -
 برگزاري جلسه با مسئولين مربوطه 

گزارش حضور در جلسه معارف وزير محترم راه و شهرسازي و همچنين جلسه با استاندار  -
محترم خراسان در خصوص پيگيري موضوع صدور خدمات مهندسي در حاشيه برگزاري 

 نمايشگاه تركمنستان

گزارش جلسه با معاونت محترم عمراني استانداري با محور برگزاري سمينار فني آوري  -
 در استان  هاي نوين ساختمان

بررسي ايجاد اين امكان كه اعضاء سازمان براي ارتقاء يا تمديد پروانه هاي خود به اداره  -
 كل امور مالياتي مراجعه ننمايند.

پيگيري سازمان در ارجاع امور كارشناسي اداره كل راه و شهرسازي و همچنين شهرداري  -
 ) 27مشهد به كارشناسان سازمان ( كارشناسان ماده 

 اقدامات رفاهي درماني براي اعضاء سازمانبررسي  -

 الزامي بودن دوره عمومي جوش براي اعضاء سازمان -

 بررسي انعقاد قرارداد با آزمايشگاه مكانيك خاك براي انجام آزمايشات جوش و بتن -

 گزارش تشكيل انجمن صنفي شهرسازي  -

 شهريور 6 
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 نفر) 3000آمار استفاده كنندگان از خدمات رفاهي شمال (حدود ارائه گزارش  -

 گزارش برگزاري مراسم تحليف و اتيان سوگند اعضاء ورود به حرفه سازمان -

 پيگيري صدور احكام اعضاء شوراي انتظامي و انجام مصوبات مربوطه  -

 تمديد و افزايش بودجه مربوط به بيمه خدمات مهندسي اعضاء -

 موضوع قرارداد با بيمه ايران -

 گزارش حضور در نمايشگاه تركمنستان  -

مسئول محترم دفتر امور خارجه شمال و شمال شرق  جلسه با آقاي ارباب خالصبرگزاري  -
 كشور و تبادل نظر پيرامون فعاليت هاي سازمان در موضوع صدور خدمات مهندسي 

 برگزاري جلسه با هيأت مديره انجمن دفاتر پيرامون فعاليت هاي في ما بين -

ترم خراسان از سازمان نظام گزارش برگزاري جلسه شوراي مسكن و تقدير استاندار مح -
مهندسي ساختمان استان به جهت تالش سازمان و انجام نظارت مضاعف پروژه هاي 

 مسكن مهر 

پيگيري و گزارش مربوط به حضور مالك و مجري در كالس هاي آموزشي مرتبط با آن  -
 گزارش تصويري از عملكرد سازمان در دوره پنجم و ابتداي دوره ششم -

 بررسي برون سپاري برخي فعاليت هاي سازمان به تشكلهاي مهندسي  -

 

حضور آقاي مهندس غرضي رياست قبلي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور و  -
 رو نمايي از سامانه نظام پيشنهادات سازمان 

پيگيري برگزاري هيأت مذهبي سازمان هاي نظام مهندسي استان و  درخواست حضور  -
 عضاء در اين مراسم كه يكشنبه اول هرماه برگزار مي گردد.ا

 تصويب تأمين وسايط نقليه سازمان استان ( مشهد و دواير نمايندگي در ر استاي فعاليت -
و همچنين مجهز شدن كارشناسان به لباس متحد بهينه تر در اجراي نظارت مضاعف 

 الشكل ) 

محترم سازمان حمل ونقل و ترافيك  ميبدي رياستامامي برگزاري جلسه با آقاي دكتر  -
شهرداري و سرپرست معاونت حمل و نقل شهرداري مشهد و تبادل نظر پيرامون مسائل 

 في مابين 

 بررسي موضوع باال آمدن سطح آب در برخي نقاط شهري به صورت سمينار پژوهشي -

گزارش برگزاري جلسه شوراي مسكن و اينكه سازمان نظام مهندسي عهده دار آسيب  -
 شناسي پروژه هاي مسكن مهر شده است .

طرح موضوع بررسي مفادي از قانون نظام مهندسي ساختمان در مجلس و پيگيري در  -
 ارائه نقطه نظرات سازمان و تشكيل كميته اي ويژه براي اين امر 

 تصويب تشكيل كارگروه حقوقي , لوايح و قراردادهاي سازمان  -

 7 مهر
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سي شرح شغل , شرح وظايف و ساير موارد گزارش اقدامات كميته استراتژيك و برر -
 مربوط به معاونت هاي سازمان موضوع اجراي بهبود ساختار سازماني

حضور آقاي پرفسور محاسب و هيأت همراه پيرامون برگزاري همايش مقاوم سازي و  -
تصويب برگزاري دوره هاي آموزشي در زمان حضور پرفسور محاسب و همچنين انعقاد 

 شگاه تهران براي بهره گيري از تجربيات تحت نظر ايشانتفاهم نامه با دان

تصويب طرح رفاهي براي ارائه تسهيالت به اعضاء سازمان در انجام عمليات جراحي  -
 براساس سبقه هاي بيمه اي

گزارش مشاور بيمه اي سازمان در خصوص آمار و اطالعات مربوط به بيمه خدمات  -
 مهندسي 

ارائه گزارش , آمار و اطالعات مربوط به نحوه تهيه حضور گروه تخصصي نقشه برداري و  -
 نقشه تفكيك آپارتمانها

 

 معاونت هاي سازمان و تصويب آن  ضوابط كاريبررسي نهايي  -

جهت دفتر مركز نظام  متر مربعي حاشيه بلوار خيام 2000بررسي و تصويب خريد زمين  -
 مهندسي ساختمان

 ساختمان گزارش برگزاري همايش فناوري هاي نوين -

بررسي اعالم نهايي اظهار نظر سازمان در خصوص اصالح مفادي از قانون نظام مهندسي  -
 ساختمان 

 بررسي نحوه انتخاب معاونين سازمان  -

تشكر از آقاي مهندس اخوان عبداللهيان در زمان تصدي رياست سازمان با توجه انتخاب  -
 وزير محترم راه و انتصاب ايشان به عنوان مديركل راه و شهرسازي از سوي

 انتخاب آقاي مهندس رئيسي به عنوان رئيس سازمان  -

 انتخاب هيئت رئيسه سازمان براي سال دوم دوره ششم -

 

 8 آبان

برگزاري جلسه با آقاي دكتر سرويها رياست شوراي اسالمي شهر مشهد و برخي اعضاء  -
 شورا در ارتباط با وضعيت ساخت و ساز و تبادل نظر پيرامون آن 

كميته آموزش سازمان در جلسه و اعالم نقطه نظرات ايشان در راستاي بهبود حضور  -
 موارد آموزشي سازمان

 بررسي گزارش كميته رفاه سازمان -

 گزارش انتخابات شوراي مركزي براي انتخاب رئيسه سازمان -

  93تصويب كميته بودجه سازمان براي سال  -
 بررسي تفاهم نامه با انجمن سازندگان  -

 9 آذر
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 فزايش تسهيالت براي بيمه خدمات مهندسيتصويب مجدد ا -

 پيگيري موضوع برون سپاري برخي شرح خدمات سازمان -

 تصويب تهيه كتاب فعاليت هاي سازمان  -

 گزارش برگزاري جلسه با شهرداري طرقبه و شانديز -

 بررسي نهايي نحوه انتخاب معاونين سازمان -

 بررسي و راه اندازي مجدد كميته فني در محل سازمان -

 سمينارهاي برگزار شده توسط سازمان گزارش  -

 در پروژه ارغوان گزارش انتخابات هيأت مديره ارغوان و معرفي نماينده سازمان -

همكاري سازمان با اداره كل راه و شهرسازي در تسريع در صدور پروانه هاي اشتغال (  -
 ارتقاء و تمديد)

جهت بررسي موارد  برگزاري جلسه با مشاور منتخب پروژه قاسم آباد و تشكيل كميته -
 مرتبط

نفره در خصوص سازندگان و تصويب تشكيل واحد سازندگان  4گزارش مصوبات هيأت  -
 در محل سازمان

ايراني و تهيه يك طرح پژوهشي  –توجه و پيگيري جدي در خصوص معماري اسالمي  -
 پيرامون معماري نما و منظر با همكاري دفتر نهاد مطالعات 

 دادگستري استان پيرامون مسائل گودبرداريگزارش جلسه با  -

 شركت در افتتاحيه مسابقات فوتسال بين سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها -

 بررسي نتايج پروژه قاسم آباد -

 25/12/92بررسي و تأييد استفاده از امكانات رفاهي منطقه شمال كشور براي اعضاء از  -
  15/7/93لغايت 

 قات ورزشي بررسي نتايج حاصله در مساب -

حضور واحد انفورماتيك سازمان و بررسي وضعيت انفورماتيكي سازمان در جهت ارتقاء و  -
 افزايش سطح فعاليت ها منطبق بر پروژه هاي راهبردي سازمان

 انتخاب معاون فني و امور حرفه اي سازمان -

حضور نمايندگان تشكلهاي مهندسي و بررسي موضوع ارجاع كار و ظرفيت مهندسان  -
 ن و مهندس ناظر هماهنگ كنند.عمرا

بررسي نرم افزار ارجاع كار و تصويب كليات آن با حضور نمايندگان شهرداري و تشكلهاي  -
 نفره استان 4مهندسي جهت ارائه به هيئت 

 

 10 دي

 بررسي نحوه برگزاري مراسم بزرگداشت روز مهندسي -

گزارش اقدام سازمان و گروه عمران در معرفي توليد كنندگان غير استاندارد آهن االت كه  -  11 بهمن
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در شبكه سراسري نيز پخش شد.
حضور مسئولين مرتبط با سكونتگاه هاي غير رسمي و حاشيه نشيني شهر مشهد و تبادل  -

 نظر پيرامون مسائل مرتبط با آن 

 معرفي معاون آموزش و پژوهش سازمان -

 ئل مربوط به توسعه بنا و استحكام بنا و نحوه تأييد آن توسط اعضاءبررسي مسا -

گزارش نحوه فعاليت انجمن سازندگان در بررسي و اقدام پيرامون پروژه هاي مرتبط با  -
 سازندگان

گزارش هيأت اعزامي به استان تهران براي بررسي نحوه عملكرد سازمان مذكور در  -
 و ناظر و ارجاع كار اجراي طر ح قطع ارتباط مالي بين مالك

 و تصويب آن  93بودجه سال  بررسي تفريغ -

 تصويب نحوه پرداخت پاداش و عيدي كاركنان سازمان  -

 بررسي و تصويب زمان برگزاري ديدار نوروزي اعضاء سازمان  -

 بررسي نحوه اقدام پروژه هاي ساختماني شهرستان طرقبه و شانديز -

 اطفاء حريق در سازمانپيگيري نتايج ارائه خدمات آتش نشاني و  -

 بررسي و تصويب آيين نامه ماموريت سازمان  -

 تصويب سقف مجوز هاي مالي رياست و هيأت رئيسه سازمان  -

 93بررسي و پيشنهاد اوليه تعرفه خدمات مهندسي براي سال  -

حضور معاونين وزارت محترم راه و شهرسازي( آقايان دكتر حناچي و دكتر مجيدي و  -
 ل نظر پيرامون مسائل معماري و شهرسازي شهر مشهد هيأت همراه) و تباد

 تصويب خريد قطعه زمين مجاور باغ ارغوان و توسعه محل ارائه خدمات رفاهي سازمان -

 گزارش انتخابات هيئت رئيسه شوراي مركزي و تبريك به اعضاء منتخب -

 1393بررسي گزارش كميته بودجه سازمان براي سال  -

 تيباني و مشاركت هاي مهندسي و اجتماعي سازمان معرفي معاونت هاي پش -

 1393تصويب تعرفه پيشنهادي سازمان براي خدمات مهندسي در سال  -

 معرفي و تصويب اعضاء شوراي معاونين سازمان  -

حضور نمايندگان شهرداري مشهد و بررسي مسائل مرتبط با مديريت بحران در شهر  -
 مشهد

معماري و شهرسازي و بررسي مسائل مرتبط با حضور هيأت رئيسه گروه هاي تخصصي  -
 خدمات ايشان

 بررسي نمودار سازماني( چارت) و ارائه گزارش كميته استراتژيك -

بررسي مسائل مطرح شده در مجمع عمومي نوبت دوم كه دستور كار بودجه سازمان در  -
 آن مطرح بوده است.

 اسفند
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 1393بررسي برخي الويت ها براي اجراء و پيگيري در سال  -

 سي و تصويب برگزاري جلسات هم انديشي با تشكلهاي مهندسي و اعضاء سازمان برر -

بررسي اقدام معاونت مشاركت هاي مهندسي و اجتماعي در دريافت پيشنهاد تشكلهاي  -
 مهندسي با موضوع برون سپاري برخي فعاليت هاي سازمان

 تصويب نمودار سازماني -

 بررسي آيين نامه پژوهشي سازمان -

 ارائه دهندگان مقاالت به مجله طاق سازمان حق الزحمهتصويب پرداخت  -

 معرفي نمايندگان هيئت مديره در طرح هاي پژوهشي -

 


