
 بسمه تعالي

 (42/3/99مورخهتان کرمانشاه )شنبه سازمان نظام مهندسی ساختمان اسجلسه هیأت مدیره 

 ردیف   1 تعداد  مصوبات :             30/69    :خاتمهساعت  00/61    ساعت شروع:

 

                                                                                                                                                                                                                                     موارد پیش از دستور :

 (دو)صفحه یک از 

نقشه برداری کارهای با متراژ کم و  تعداد کارآنها، کارهای با متراژ داریوشی ریاست سازمان در خصوص قای دکتر جناب آ الف( 

 توضیحاتی ارایه نمودند.راه و شهرسازی  آتی کمیته چهار جانبه درجلسه کم برای مجریان و 

 بحث : دستور جلسه :
تعداد 

 حاضرین
 توضیحات : نتیجه آرا

۱ 

درصدی  05اعمال تخفیف 

رشته نقشه برداری جهت 

نقشه های مسکن مهر و 

 اعالم سهمیه تفکیک 

درصدی جهت  05با پیشنهاد گروه تخصصی نقشه برداری مبنی براعمال تخفیف 

نقشه هایی که تحت عنوان مسکن مهر به منظور تفکیک طبقاتی که سازمان از 

ضمنا مطابق پیشنهاد گروه ارجاع می شود  موافقت نمود و  42/4/79تاریخ 

متر مربع برای پایه سه و با ضرایب  0555تخصصی نسبت به اعالم سهمیه تفکیک 

 نمودند.موافقت ها برای سایر پایه 

64 

مواف

 64 ق

 تصویب شد.
مخال

 0 ف

۲ 

ثبت مهندس نقشه بردار 

و آزمایشگاه مکانیک 

خاک در ابتدای هر 

 پروژه 

 :مقرر گردید

سایت پالنت و کد تهیه ابتدای ثبت هر پروژه مهندس نقشه بردار جهت  الف(

 ارتفاعی مشخص گردد.

 ب(  ابتدای ثبت هر پروژه آزمایشگاه مکانیک خاک  مشخص گردد.

64 

مواف

 64 ق

مخال تصویب شد

 ف
۰ 

۳ 

ارائه پیشنهادات توسط 

کمیسیون مجریان در 

خصوص مسائل و معضالت 

مرتبط حداکثر تا هفته 

 آینده

مقرر گردید کمیسیون مجریان پیشنهادات خود را در خصوص مسائل و معضالت 

مرتبط پس از اخذ نظر و مشورت های الزم و برگزاری همایش آنالین ، بصورت 

کامل و با همانگی با مصوبات هفته جاری چهار جانبه در خصوص مجریان حداکثر 

 تا هفته آینده ارائه دهد.

64 

مواف

 64 ق

 تصویب شد
مخال

 ف
۰ 

۴ 

 

مشاوران حقوق و مالی 

 سازمان

مقرر گردید اعضای هیات مدیره تا هفته آینده اسامی مشاوران حقوق و مالی 

 همراه با ارائه رزومه آنها معرفی نمایند.

 

 

64 

مواف

 64 ق

مخال تصویب شد

 0 ف

5 
معرفی اعضای شورای 

 انتظامی سازمان

                                                                                                                                                                                                              

 )صفحه دو از دو(

 :مصوب گردید

 انتخابالف(هر چهار نفر اعضای شورای  انتظامی سازمان در جلسه آینده  

 شوند.

ی پیشنهاداسامی هفته آینده از قبل ب(هر کدام از اعضای هیات مدیره تا 

به توسط هیات مدیره انتخاب جهت  ،شورای انتظامیجهت عضویت در  خود را

 نمایند.ارائه سازمان 

64 

مواف

 64 ق

مخال تصویب شد

 0 ف
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1 
پرداخت هزینه بیمه 

 آرش مطاعیمهندس  آقای 

پس از از اعضای سازمان آرش مطاعی مهندس با توجه به بیماری خاص آقای  

مقرر گردید هزینه بیمه بیمارستان و پزشک متخصص، بررسی مدارک و مستندات 

 .توسط سازمان پرداخت شود  9977سال آن تا پایان 

64 

مواف

 64 ق

مخال تصویب شد

 0 ف

  


