
 

 15/10/97جلسه مورخ 

 توضیحات : نتیجه آرا تعداد حاضرین بحث : دستور جلسه :

 ۹۷متمم بودجه سال  1

 97مهندس اسدی در خصوص لزوم برگزاری مجمع متمم بودجه 

مطالبی را ایراد نمودند و سپس اعضای محترم هیات مدیره هر 

یک در این خصوص سخنانی مطرح نمودند و در پایان و پس از 

و بررسی کامل مقرر گردید که مجمع متمم بودجه برگزار  بحث

 نگردد.

13 

 13 موافق

 
  مخالف

2 

پیشنهاد معاف شدن سازمان 

از هزینه سالیانه به شورای 

 مرکزی

مقرر گردید با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی کرمانشاه 

به مناطق فنی در طول یکسال گذشته درگیر خدمات رسانی 

زلزله بوده و تمام این خدمات به صورت مجانی انجام گرفته لذا 

این سازمان از پرداخت هزینه مکاتبه ای در جهت معاف نمودن 

 ه به شورای مرکزی صورت گیرد.سالیان

13 

 13 موافق

 

  مخالف

 ساختمان های استیجاری 3

آقای دکتر شرفی در خصوص بازدید از ساختمانهای استیجاری 

مطرح شده توسط هیات مدیره و بازدید اعضای هیات مدیره 

 مطرح نمودند و خواهان تسریع در این امر شدند.مطالبی 
13 

  موافق

 
  مخالف



 توضیحات : نتیجه آرا تعداد حاضرین بحث : دستور جلسه :

4 
ساختمان اداری نظام 

 مهندسی خیابان مصوری

در خصوص ساختمان سازمان در خیابان مصوری )ساختمان 

مخابرات( جناب آقای دکتر عقابی مسئول کمیسیون ساختمان 

 سابقه ای از گذشته تاکنون این ساختمان از لحاظ مختلف ارائه

نمودند و مقرر گردید که ساختمان ار لحاظ مقاومت بررسی 

ادامه کار با مقاوم سازی اسکلت گردد و مصوب گردید گزینه 

فلزی موجود و تهیه نقشه های جدید بدون اضافه زیر بنا و 

اضافه طبقات و صرفاَ بعنوان ساختمان اداری سازمان نظام 

 مهندسی و با رای اکثریت به تصویب رسید.

13 

 13 موافق

 
  مخالف

 نرم افزار 5

ری روند بهره برداآقای دکتر کارگر در مورد نرم افزار ارجاع و 

آن توضیحاتی ارائه نمودند و اعالم کردند تا چند روز آینده 

دوقسمت از بخش های سازمان به طور آزمایشی بهره برداری 

 خواهد شد.

13 

  موافق

 

  مخالف

6 
تغییر کاربری زمین سازمان 

 در چهار راه بسیج

 مقرر گردید که زمین سازمان واقع در بین چهارراه بسیج و

دادگستری که دارای کاربری تاسیسات نامناسب می باشد با 

مطرح گردد و با  5پیگیری هیات رئیسه در کمیسیون ماده 

کاربری اداری تجاری یا هر کاربری که منفعت بیشتری را نصیب 

 سازمان می کند تبدیل شود.

13 

 13 موافق

 
  مخالف

 جشن روز مهندس 7

آقای مهندس کوالنی در خصوص جشن روز مهندس و اینکه 

برای روز فوق الذکر چه برنامه هایی انجام شود توضیحاتی ارائه 

اسم مهندسین نمودند مقرر گردید که جهت چاپ سررسید که 

هم در آن ذکر شده بصورت مناقصه برگزار گردد و فراخوان آن 

یک روز و سریعاَ انجام شود. در خصوص جشن روز مهندس در 

در سالنی در خور و شان مهندسین سازمان برگزار گردد. 

همچنین مقرر گردید جهت شرکت هر چه بیشتر و بهتر 

فراخوان و پیش ثبت نام روز جشن –مهندسین سازمان 

 مهندس نیز صورت گیرد.

13 

  موافق

 
  مخالف

 ۹۸بودجه پیشنهادی سال  8

در نوبت اول  1398سال مقرر گردید که مجمع عمومی بودجه   

و در صورت به حد نصاب نرسیدن نوبت دوم در  18/11/97مورخ 

در محل تاالر بهمن دانشگاه آزاد برگزار  97بهمن ماه  30تاریخ 

 گردد.

13 

 موافق

13  

 مخالف

9 
آزمایشگاه مکانیک خاک دو 

 پالک مجاور

یکدیگر قرار مقرر گردید در مورد دو پالک ساختمانی که در کنار  

دارند و آزمایشگاه در یکی از پالک ها انجام شده جهت پالک 

 دیگری مطابق مقررات ملی ساختمان انجام گیرد.
13 

 موافق

13  

 مخالف

 نقشه های مددجویان 10

در خصوص تخفیف هزینه های  6/8/97مورخ  199نامه به شماره 

بهزیستی مطرح تهیه نقشه برداری مدد جویان و اعضا تحت پوشش 

 و مقرر گردید مطابق روال گذشته انجام شود.
13 

 موافق

13  

 مخالف

 مناقصه بیمه مسئولیت حرفه ای 11
مصوب گردید مناقصه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسان 

 سازمان در اسرع وقت برگزار گردد.
13  13  

 دوره های آموزش 12
برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای رشته های مهندسی )غیر از  

هماهنگی و پیشنهاد کمیته آموزش و       ترافیک و شهرسازی( با 

شد و  اعضای هیات مدیره مرتبط با رشته های پنج گانه مصوب 

13  13  



 

مقرر گردید برای کسانی که ابتدا پروانه اشتغال می گیرند در این 

 های آموزشی فوق را حتماَ بگذارنند.دوره ها شرکت کنند و دوره 

 کمیته و کمیسیون ها 13
اعضای هیات مدیره کمیته و کمیسیون های نظام مهندسی با رای 

 اکثریت بصورت زیر انتخاب شدند:
13  13  

1  
–افشاری  -کمیسیون خدمات مهندسی و حرفه ای: محمد پناه

 زرافشانی-داریوشی-اسدی
    

2  
-کوالنی–بیمه و مالیات و بازرسی فنی: اسدی -کمیسیون بانک

 داریوشی-افشاری
    

3  
-اشتغال و ارتباط با صنعت: محمدی ،کمیسیون کار آفرینی

 زرافشانی-فتحی -شهبازی
    

4  
-مصالح و محیط زیست: زرافشانی ،استاندارد ،یانرژکمیسیون 

 محمدی-فتحی-اسدی
   

 

 

5  
پیر –عقابی -شیوه نامه و نظام نامه: اسدیکمیسیون حقوقی لوایح، 

 کارگر-خضری
    

    شیرزادی-کوالنی-داریوشی -ورزشی: حبیبی -کمیسیون رفاهی  6
 

 

7  
پیر -فتحی-کمیسیون نگرش ای کالن و پیشکسوتان: حبیبی

 احمدی-کوالنی-شرفی-خضری
    

8  
-شرفی-نشریه:افشاری-ارتباطاتکمیسیون روابط عمومی و 

 محمدی
    

9  
 -شیرزادی-شرفی -کمیسیون حل اختالف مالیاتی: حبیبی

 کارگر-محمدپناه
    

10  
-کوالنی-شیرزادی-کمیسیون بررسی صالحیت مجریان: افشاری

 احمدی
    

    محمد پناه-زرافشانی-کمیسیون امور شهرستانها: شیرزادی  11
 

 

    شرفی-کارگر-عقابی-:حبیبی کمیسیون زئوتکنیک  12
 

 

     فتحی-شهبازی-: کارگرitکمیسیون  13

     کمیسیون رابط کاردان ها:احمدی  14

  
به پایان رسید و کلیه اعضا در  19:30جلسه با ذکر صلوات ساعت 

 جلسه حضور داشتند.
    



 محل امضا سمت نام و نام خانوادگی محل امضا سمت نام و نام خانوادگی

  عضو اصلی محمدرضا حبیبی  رئیس حسن شرفی

  عضو اصلی منوچهر کوالنی  نایب رئیس اول احسان داریوشی

  عضو اصلی نورمحمد افشاری  نایب رئیس دوم محمدعلی زرافشانی

  عضو اصلی حشمت اله احمدی  دبیر سلیمان شیرزادی

  عضو اصلی سید حمیدرضا کارگر  خزانه دار کیومرث اسدی

  عضو اصلی علی محمدی  عضو اصلی عقابیمحسن 

     عضو اصلی علی محمد پناه

 


