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فوق  

 العاده 
 

05/10/1400 

نیاز به ایجاد دسترسی الزم جهت   و  35در راستای همکاری با اجرایی شدن ماده 

پس از بررسی دقیق  مقرر شد  ارتباط آنالین به اطالعات سامانه ارجاع کار و ... 

 شرایط ایجاد زیرساخت ها طی گزارشی به هیأت مدیره اطالع رسانی گردد 
در راستای تاکید اداره راه و شهرسازی به ضرورت ثبت نام نظارت عالیه در سامانه  

 شد.فراخوان سنامک مقرر به  

اعالم امادگی سازمان در خصوص رفع مسائل و مشکالت مربوط به اجرای طرح  

 اقدام ملی مسکن دستور کار شد .

 بازرسان سازمان )دوره نهم ( مراحل انجام انتخابات برای  مشخص شدن بررسی و 

 انجام انتخابات در مجمع /استعالمات مقتضی/بررسی  مستندات/فراخوان
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فوق  

 العاده 

8/10/1400 

گزارشی از اولین جلسه کمیته بازنگری در اصالحات قانون نظام مهندسی که در دی 

 نویس اطالع رسانی شد.ماه برگزارشد مطرح و مقدمات اصالح پیش

 3بررسی روند اصالح سیستم ارجاع کار نظارت برای مهندسین جدید الورود پایه 

 ها یکسان شود در سیستم ارجاع کار ضرایب برای تمام پایه •

 حذف ضرایب پایه کاهشی برای تمامی رشته ها در کل استان صورت پذیرد. •

برای بررسی پیشنهادات مانند جریمه برای انصراف از پذیرش کار و تشویق   •

 پذیرش کارهای کوچک و با تخفیف و غیره 

جوئی انرژی ضوابط صرفه  4موضوع عمل به ماده  با  ابالغ  شورای مرکزی   

به   1402شدن ارائه پایانکار از ابتدای سال ها مصوب هیأت وزیران و منوطدرساختمان

 دستور کار شد.1401ها از ابتدای  و تکالیف شهرداری  19رعایت مبحث 

از کالس های مجازی دانشگاه سمنان )سامانه امید( جهت  بررسی و مقرر به استفاده 

 ها شد.ها و آزمونبرگزاری دوره

مقرر به انجام کار کارشناسی در خصوص  تعرفه خدمات مهندسی برای ساخت و 

 سازهای خارج از حریم شهرها شد 

ارائه خدمات کمیته پارکینگ نامه با شهرداری شهمیرزاد در خصوص  عقد تفاهم

 دستور کار شد. 

نفر    4دستور کار هیات  های سری دوم در  تأیید نقشهای و عدم های دونقشهمقرر به طرح موضوع پروژه 

 قرار گیرد .

 های تعارض منافع توسط اعضای سازمان انجام شودتکمیل فرم

 



بردار به عنوان پایه مهندسین نقشهمقرر شد باالترین پایه پروانه اشتغال بکار 

 صالحیت تفکیک آپارتمان لحاظ شود 

مدیره دوره هشتم در خصوص ظرفیت  بررسی  و بازنگری خالصه مصوبات هیأت

 اشتغال و تعداد کارصورت پذیرد.

الزحمه های حقبه جهت رضایتمندی مهندسین ناظر مراحل و درصد پرداختی

دریافتی توسط سازمان مقرر شد در ابتدا زیر ساخت انجام کار در سازمان فراهم و 

 سپس به شرح ذیل اجرا شود . 

 مرحله اول پرداخت  

 ( ، %90مترمربع:  نود درصد )  400: گروه الف تا 

 ( ،%80متر به باال: هشتاد درصد ) 400گروه الف از    

( ، گروه د: چهل درصد  %50( ، گروه ج: پنجاه درصد )%60گروه ب: شصت درصد )

(40% .) 

 های پایان کار.( از کل پس از گزارش%10: ده درصد )مرحله آخر

: در دو قسط با درخواست مهندس طبق مصوبات قبل و مابه تفاوت مرحله اول و آخر

 جاری صورت پذیرد.

13 12/10/1400 

نوبت اول با دستورکارهای: انتخاب بازرسان، بررسی تراز سال   عادی  با برگزاری مجمع

 موافقت شد.   1400و اصالح بودجه پیشنهادی سال    1399

جوئی در مصالح جدول مشخصات تیرچه استاندارد با در راستای صرفهمقرر شد  

 کمیسیون عمران قرارگیردهای مختلف تهیه و دردستورکار  دهانه

بررسی و اخذ استعالمات الزم در خصوص موقعیت زمین و اقدامات مقتضی برای 

پروانه ساختمانی دفتر جدید نمایندگی شاهرود در دستور کار هیات مدیره قرار 

 گرفت

شدن مباحث فنی در طراحی مقرر گردید مقدمات اولیه به جهت ساماندهی و یکپارچه

ها در سازمان، با رویکرد اصالحی روند  های نقشهنظارت و کنترلو  

های تخصصی معماری و هامطرح و نسبت به انجام کار کارشناسی درکمیتهدرشهرداری 

 اماکن  نشانیآتش و  ایمنی الزامات  و  موارد  سازه و تأسیسات مکانیک و برق درخصوص

 ها دستور کار شد ساختمان  و

اداره کل پست به جهت ارائه خدمات به ذینفعان این سازمان در درخواست همکاری  

 دستور کار قرار گرفت . 

 



14 19/10/1400 

اندیشی با حضور ریاست شورای مرکزی و هیأت همراه درجلسه عادی هیأت  هم
 در خصوص موارد ذیل :  مدیره

 باتوجه به تعداد اعضاء و متراژ کارها درشهرهای کوچک، 
ای به صورت ابالغیه سراسری توسط  درصدهای وزنی بین رشته لزوم تعیین 

های سازمان مرکزی، درنظر گرفتن تخفیف سهم شورای مرکزی برای استان 
 برخوردار مانند سمنان، کم 

لزوم افزایش حقوق و دستمزد و نظام هماهنگ حقوق در کارکنان کشوری با  
مهندسین معمار نسبت درآمد، اعتراضات های کم حمایت شورای مرکزی از استان

 به سهم درصد تعیین شده خصوصاً در خدمات نظارتی در استان سمنان
در پایان جلسه، ریاست شورای مرکزی ضمن ابراز همدلی مقرر به  انجام مکاتبات  

در راستای موارد مطروحه نمودند تا آن سازمان اقدامات الزم را جهت رفع چالش  

 ها  در دستور کار قرار دهند 

  های تخصصی سازمانفراخوان جهت جذب اعضاء افتخاری  در کمیته ام انج

 دستور کار شد.

بخش نظارت با توجه به   در خصوص موضوع درخواست جمعی از مهندسان معمار 

های  بررسی  مطرح و مقرر به     بازه زمانی و تنوع  مسئولیت و مخاطرات مربوطه

پس   تا  شد های همجوار درخصوص درصد وزنی کارشناسی و استعالم از استان

ازتائید اصالحیه نسبت به روند انجام اصالحات بصورت تدریجی یا آنی و با  

  تصمیمات و طرح  درخواست کنندگان  هایمشورت و اخذ موافقت از نماینده

 صورت پذیرد.  ، اقدامات مقتضی  مدیره درهیأت 

 دستور کار شد  افزار پیشخوان ارباب رجوع سی  نرم برر

الزحمه اعضای هیأت نظارت بر  مانده حقتامین اعتبار الزم جهت پرداخت باقی 

 دستور کار شد. انتخابات نهمبن دوره سازمان 

 موردتائید قرار گرفت   مطرح و های ارتقاء پایه آزمون مجدد دوره بررسی 

درنظر گرفتن کاربری تجاری در موقعیت ورودی  )  معماریبررسی و تغییر  نقشه ÷

 دستور کار شد. نمایندگی شاهرود جدید دفتر   (فعلی طرح در بر خیابان اصلی 

مقرر شد ضمن رعایت   مطرح و  الجلسات آموزش بررسی پیشنهاد افزایش حق 

 در جلسه اتی بررسی شود ، نتیجه  شده در بودجه بینیسقف پیش 

 

 



  های بودجه بینی پروژه ساختمان مهدیشهر و مصرف بودجه مازاد بر پیشبرای 

برداری یک طبقه  ها تا بهره جوئی با مدیریت منابع تأمین هزینه صرفه  مقرر به 

 آورده شود.  1401بینی بودجه و پیش   1400برآورد و در اصالح بودجه 

ر شده تهیه و  پروانه صاد 1400هائی که از ابتدای سال  برای تمام ساختمان

ساخت )ازبیلت( برای معماری، سازه و تأسیسات برقی و  های چون تحویل نقشه 

 .رسانی در این خصوص انجام گردداطالع  ی و مکانیکی الزام

هاتوسط گروه  ای تمام رشته های مرحله مشخص کردن بازه زمانی ارائه گزارش 

 دستور کار شد.  های تخصصی

ای پس از ثبت در شهرداری طبق روال  های مرحله گزارش  1401ابتدای سال از 

 قبل در دفاتر سازمان نیز ثبت شود. 

ای متناسب با شرح خدمات و  الزحمه بین رشته تعدیل درصد وزنی حقبررسی 

 دستور کار شد. هامسئولیت 

چارت مسیر خدمات در دفاتر سازمان تهیه و به صورت بنر در دید عموم و  

 مراجعین قرار گیرد 

15 26/10/1400 

گزارش نماینده هیات مدیره در کمیته مصالح  درخصوص استانداردسازی مصالح  

دستورکار    مطرح شد و مقرر به ارائه گزارش مکتوب دربا حضور آقای دکتر گرامی  

 مدیره و کمیسیون عمران قرارگیرد هیأت

های رایگان جهت ساماندهی دوره های تخصصی مقرر شد تا برای تمام گروه 

 نشانی و ... برگزار شود ها و مبحث آتش کنترل نقشه 

های اجرائی و  های اولیه با نقشه تطبیق نقشه درخصوص عدم بررسی و پیگیری 

 شد دستور کار آن شناسی لزوم آسیب 

  تحقق پیرو ابالغ اداره کل دفتر مقررات ملی وکنترل ساختمان وزارت درخصوص 

کشور مربوط به    کل  1400 سال  بودجه قانون هایتعرفه  با متناسب  درآمد 

های اشتغال طرح و مقررگردید از تاریخ  های صدور، تمدید و ارتقاء پروانه تعرفه 

ها اقدام شده و درخصوص موارد ماقبل از ابالغیه پس از  ابالغ برابر دریافتی 

 اقدام مقتضی انجام شود محاسبه و اعالم گزارش مالی  

 



 

 

افزاری آفاق مبنی بر درخواست سازمان جهت بررسی هزینه های  شرکت نرم

 .دستور کار شد. .. . ...های خدمات تمدید پروانه وارتقاء قابلیت 

های صنعتی استان درپاسخ به نامه سازمان درخصوص  جوابیه شرکت شهرک 

اصالح روند اجرای قانونی صدور پروانه احداث ساختمان و گزارش از نحوه  

ماهه  و شش   99بکارگیری خدمات مهندسین و گزارش ارسالی عملکرد درسال 

پیش مطرح و مقرر شد تا  و اعالم آمادگی همکاری بیش از  1400اول سال 

دستور کار قرار  ای درخصوص نحوه همکاری مطلوب در این ارتباط در  جلسه

 گیرد. 

 دستور کار شد. بررسی طرح ربیع بانک رفاه جهت اعطای وام کم بهره به اعضا

، دستورکار  اعضابررسی طرح تسهیالت بانک تجارت  جهت اعطای وام کم بهره به 

 شد. 

شده در مجمع  مقرر شد تا تراز  به شکل مصوب  99ترازمالی سال  در خصوص 

ارائه شود و بازرسین و حسابرس محترم آمادگی توضیحات الزم را در این خصوص  

 داشته باشند 

دار  شده جهت کمیته رفاهی و پیرو گزارش خزانه بینیدر خصوص اعتبار پیش 

ها در مشهد مقدس و فریدونکنار مقرر شد بررسی و  پیشنهادهای اقامتگاهدرمورد 

 ، دستور کار شد.های رفاهیگیری درخصوص اقامتگاهتصمیم 

ارائه خدمات مهندسی در سطح   ی دفاتر در خصوص ای آمار فصلعملکرد مقایسه 

 بررسی شد. استان

نهضت ملی مسکن جهت  های اقدام ملی و بررسی نحوه توزیع کار در پروژه 

چگونگی ارائه خدمات مهندسی به جهت توزیع عادالنه کار متناسب با پایه و با  

(: سه بلوک، پایه  1مانده متراژ ظرفیت کار برای پایه ) رعایت تعدادکار مجاز و باقی 

کار نوبت داده شود و به  (: یک بلوک؛ برابر لیست ارجاع 3(: دو بلوک و پایه )2)

پایلوت در شاهرود شروع و در هر شهر با توجه به شرایط همان شهر و بر  عنوان 

 همین روال اقدام و تصمیم اخذ شود.

های مصوب مقرر شد تا  های اجرائی مغایر با نقشه در خصوص تهیه نقشه 

های تخصصی در دستورکار قرارگرفته و پس از  های الزم ابتدا در گروه بررسی

 پیشنهاد نهائی درکمیته تنسیق مطرح و جمع بندی گزارش شود بندی، جمع



 

 

های مصوب مقرر شد تا  های اجرائی مغایر با نقشه در خصوص تهیه نقشه 

های تخصصی در دستورکار قرارگرفته و پس از  های الزم ابتدا در گروه بررسی

 بندی، پیشنهاد نهائی درکمیته تنسیق مطرح و جمع بندی گزارش شود جمع

 

ای مطرح   رشتهبندی درخصوص نحوه مواجهه با موضوع ضریب بین بررسی و جمع 

استان در  مشابه  عملکرد  و  مصوبات  اخذ  و  بررسی  از  پس  تا  شد  مقرر  های  و 

نامه و درصدهای وزنی مربوطه گزارش کامل  ای نرخ همجوار و تهیه جدول مقایسه 

عم میانگین  اصالح  جهت  به  و  شود  ارائه  آتی  جلسه  در  استان آن  دیگر  ها لکرد 

 عمل قرارگیرد. مالک 

الزحمه متناسب با  کننده ضمن اصالح حقوهمچنین درخصوص ناظر هماهنگ

شرح وظائف، بررسی بیشتر با انتخاب  بین هر یک از مهندسین عمران و معماری  

 با اولویت مهندس معمار در دستور کار قرار گرفت 

16 
4/11/140 

 

 شورا ی انتظامی صورت گرفت . اعطای احکام به اعضای 
ای بر محور پیشگیری از وقوع  های آموزشی در اخالق حرفه تاکید به برگزاری دوره 

دادن به مباحث ترویجی و  تخلف و بررسی نسبت  به تخلفات جهت اولویت 

 آموزش دستور کار شد 

به  جهت همکاری در فرآیندهای عمرانی و طرح اقدام ملی مقرر به  برگزاری  

 سه با استاندار شد جل

مقرر به دعوت از اعضاء جهت ارائه مقاله با موضوع طرح اقدام ملی جهت چاپ در  

 نشریه شمس شد.

نامه شورای مرکزی در خصوص تصمیم وزارت درخصوص جبران کسر نمره  

مطرح و مقرر شد تا واحد آموزش در اسرع وقت   99کنندگان در آزمون شرکت

 های مربوطه اقدام نمایند جهت برگزاری دوره 

ورای شهر شهمیرزاد مبنی بر  زمینی  برای دفتر شهمیرزاد مطرح و  ش درخواست 

نویس توافقنامه همکاری شورای شهر با  ت مقرر شد پیشضمن موافقت با کلیا

 ذکر نوع و نحوه مساعدت خیرین و اقدامات دیگر دستور کار شد 
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فوق  

 العاده 

 

04 /11 /1400 

 

در ارتباط با شکایت احدی از اعضای سازمان استان درخصوص نحوه ارجاع کار  

رسانی عمومی جهت شفافیت  اطالع نظارت ساختمان به مهندسین عضو، مقرربه 

 بیشتر و درج  آگهی در روزنامه کثیراالنتشار کشوری دستور کار شد . 

گزارش واحد مالی در خصوص خدمات بانک ها و بیمه ها مطرح و مقرر شد پس  

 بینی اصالح بودجه لحاظ شود  از تصحیح و تکمیل در پیش 

های آموزشی مقرر شد به میزان دو ساعت الزحمه اساتید در دوره درخصوص حق 

 شود اضافه بابت طراحی و تصحیح و اعالم نتایج آزمون در قراردادها منظور 

ریزی و زمانبندی نهایی خدمات الکترونیکی و ارجاع نظارت از  موضوع برنامه 

 طریق کارتابل مطرح و مقرر به بررسی و پیگیری طرح شد.

گذاری تا قبلل از سلال دار  در خصوص خرید سهام آرمان و سرمایهگزارش خزانه

میلیلون مصلوبه قبلل جهلت   25های جدید و لزوم واریز سلهم  و اعالم برنامه  96

درصد هر استان( مطرح و مقرر به  بررسی بیشتر دستورکار   3تخفیف حداکثری )

 .شد 

18 
 10/11/1400 

 

حضلور ریاسلت شلورای انتظلامی سلاختمان کشلور انجام اقدامات مقتضی جهت  

 دستور کار شد .

مابین سازمان آملوزش نامه فیدرخصوص ارسال تفاهمنامه رئیس شورای مرکزی  

ای کشلور و سلازمان نظلام مهندسلی سلاختمان مطلرح و مقلرر بله فنی و حرفه

 رسانی شد اطالع

مابین سازمان ملی اسلتاندارد فینامه در خصوص تفاهمنامه رئیس شورای مرکزی 

 رسانی شد.ایران و سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح و مقرر به اطالع

بودن اخلذ پروانله اجبلاری  درخصلوصدیرکل دفتر فنی استانداری سمنان  نامه م

هللای عمرانللی و کللاربرد عالمللت اسللتاندارد بللرای بللتن آمللاده تولیللدی در کارگاه

 رسانی شد.مقرر به اطالعساختمانی طرح و 

 

 



پیرو دعوت از عضو شهرساز مقرر به معرفی نمایندگان هیات مدیره جهت شلرکت 

 .در جلسه هم اندیشی نظام مهندسی تهران شد 

نامه سازمان مدیریت استان به در خصوص برگزاری دوره آموزشی پیوست ششلم 

ها در برابر زلزله با همکاری سازمان به صلورت وبینلار نامه طراحی ساختمانآیین

 مطرح و مقرر شد اقدام الزم انجام شود.  

آقلای املا    ریاست قرار گیلرد.  مقرر شد یک واحد آپارتمان رهن گردد و دراختیار

 رغم تصویب، نپذیرفتند.، پیشنهاد اختصاص واحد آپارتمان راعلیمهندس حکیمی

 

گزارش واحد مالی در خصوص هزینه ها و واریزی های ادارات کل راه و شهرسازی 

 استان و شرق مطرح و مقرر به اخذ تصمیم شد.

 

پیرو گزارش واحد مالی و معلامالتی سلازمان ادرخصلوص للزوم مجملع عملومی 

و حسلب درخواسلت اکثریلت اعضلای  1401العاده جهت بودجه سال آینلده فوق

العاده، ضلمن تصلویب مدیره دوره نهم مبنی بر برگزاری مجمع عمومی فوقهیأت

انجلام  1400العاده در سال موضوع مقرر شد اقدامات برگزاری مجمع عمومی فوق

 گردد.

ریزی و زمانبنلدی نهلائی خلدمات برناملهگزارش واحد فنی و اجرایی درخصوص  

نظر الکترونیکی و ارجاع نظارت از طریق کارتابل مطلرح و پلس از بحلث و تبلادل

 اعضاء در خصوص مزایا و معایب آن مقرر شد مقدمات  برای اقدام فراهم گردد.

بررسی  از  انجامپس  بین  های  برای گروه    14شده  نظارت  وزنی  استان درصدهای 

ها محاسبه و میانگین مربوطه به شرح ذیل اعالم گردید و  خاص » ب « بین رشته 

و اجراء در جلسه    1401الزحمه  مقرر شد درخصوص نحوه اصالح در جدول حق 

 آتی تصمیم مقتضی گرفته شود: 

،  1/12وزنی برق:  ، درصد  8/40، درصد وزنی سازه:  5/29درصد وزنی معماری: 

 ( %100)جمع:  4، درصد وزنی هماهنگ کننده:  7/13درصد وزنی مکانیک: 



 

 

به جهت کنترل نظارت بر نحوه ارجاع کار دفاتر نمایندگی مقرر شد کمیته ای با  

عنوان »کمیته کنترل عالیه« با افراد  منتخب  از هیات مدیره و بازرسین تشکیل  

 رش آن را به هیات مدیره ارائه دهند تا اقدامات الزم را انجام و گزا 

19 17/11/1400 

در جلسه   انتظامی شورای مرکزی   آقای عبدی،  ریس شورای  به حضور  عنایت 

مهندس   آقای  سازمان  ریاست  مدیره   هیات  معضالت  حکیمیعادی  مورد  در    ،

 موجود در استان سمنان موارد ذیل را بیان داشتند :  

عدم وجود تفاهنامه در طرح نهضت ملی مسکن را یادآور شده و بیان داشتند که  

طرح اقدام ملی تفاهم نامه وجود دارد ولی در بخش آزمایشگاه تعیین  در خصوص  

تکلیف نشده و در طرح ملی مسکن هم باید تعیین تکلیف شود. همچنین ایشان  

افزایش   با  داشتند  عنوان  و  مطالبه  را  ها  تعرفه  واقعی  نرخ  افزایش  پیگیری 

 ت. درآمدهای سازمان معیشت کارکنان نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرف

رشته  بین  ضریب  تا  دارد  بصورت  ضرورت  و  تعیین  مرکزی  سازمان  طرف  از  ای 

 همسان ابالغ شود زیرا در این خصوص هم حکم توقف داریم.

اگر قرار باشد شرکتهای حقوقی به جذب کار و ارائه خدمات دخالت داده شوند،  

خواهد  باشد چالش جدی در پی  در استان سمنان که فرصتهای درآمدی کم می 

آمد و در بخش صالحیت های خارج از اشخاص حقیقی فقط میتواند باشد و این  

 میبایستی در استان مابه صورت ویژه در نظر گرفته شود. 



  

برای مجریان ذیصالح ضرورت دارد شیوه  نیز  ای مستقل  نامه در بخش مجریان و 

 نوشته شود.  

به   توجه  با  کوچک  شهرهای  در  تخفیف  و  به صرفه  هزینه در خدمات  تردد  های 

 نمی باشد.

نگردد   از شمول خارج  و  اگر مدیریت نشود  بدنه سازمان  در  منافع  تعارض  دامنه 

 انگیزه های کار از بین رفته و پرسنل را از دست خواهیم داد.

پیش و  اصالح  بحث  کارشناسی  در خصوص  نظرات  نقطه  ارائه  آماده  قانون  نویس 

 م.جهت مفاد آن به وزارتخانه هستی

بحث دو نقشه بودن ساختمانها ضرورت دارد تا مورد تعیین تکلیف قرار گرفته و  

نفره هم در دستور کار می باشد و مهندسین ناظر در این خصوص    4در جلسات  

 استمداد کمک دارند. 

الزحمه کارکنان سازمان در کشور و با همکاری  لزوم شیوه نامه همسان برای حق

 کان احتیاج به بازنگری کارشناسانه دارد.  شورای مرکزی و حفظ حقوق ار

و حقوق مرتبط که ادارات کل متقاضی هستند تا این مرحله    35در خصوص ماده  

با وجود عدم وجود منابع پرداخت شده، ولیکن ضرورت دارد تا در وزارتخانه به آن  

 پرداخته شود. 

ن تکلیف  در خصوص بعد زمانی تعهد نظارت بر ساختمان ها ضرورت دارد تا تعیی

 شود و ظلم تسری آن به ورثه و زمان تعهد نامحدود مورد بازنگری قرار گیرد 

شورای   که  فرمودند  مطرحه  موارد  خصوص   در  عبدی،  مهندس  آقای  پاسخ  در 

مرکزی حلقه واسط بین سازمان و وزارت راه و شهرسازی می باشد و واسط بین  

مسکن در ادامه طرح    حاکمیت و نظام حرفه ای خواهد بود.و موضوع نهضت ملی

می  ملی  مطرح  اقدام  آزمایشگاهها  بخش  در  و  بوده  مشابه  مصوبات  تمام  و  باشد 

 شده و توافقات در حال انجام است

20 

فوق  

 العاده 

 

مصوبه هیئت مدیره  بازنگری  در خصوص  نامه فرماندار شاهرود  با عنایت به طرح  

بر مبنی  پروانه ساختمانی  الزام  سازمان  اخذ  کارگاه جهت  با    سرپرست  مقرر شد 

توجه به اینکه مجری ذیصالح از تکالیف کارفرما و دستگاههای صدور مجوز می  



در    ونیز  بود  خواهد  قانون  شدن  اجرایی  بر  ای  مقدمه  کارگاه  سرپرست  و  باشد 

ت شد  مقرر  گردیده  تبیین  موضوع  این  قبال  شاهرود  فرماندار  با  فیمابین  ا  جلسه 

 اقدام مقتضی صورت پذیرد 

شاغلین   تعداد  اینکه  به  توجه  با  لیکن  مطرح  مشاغل  بندی  طبقه  طرح  بررسی 

 نفر می باشد سازمان از شمول آن خارج هست  50کمتر از  

دعوت شورای مرکزی از نماینده سازمان جهت شرکت در جلسه با موضوع شرکت  

 سازمان شد . آرمان مطرح و مقرر به حضور خرانه دار 

 نظلارت  خصلوص  در  گرمسلار  شهرسلتان  مکانیک  مهندسان  از  درخواست جمعی

طرح و نشانی    آتش  سیستم  و  قسمت آسانسور  بر  مجزا  بصورت  مکانیک  مهندسان

مققر شد به جهت بررسی بیشتر موضوع در دستور کار کمیسلیون مکانیلک قلرار 

 گیرد.

 در  گرمسلار  شهرستان  مکانیک با گرایش جامدات    مهندسان  از  درخواست جمعی

بین رشلته هلای اصللی و   گازرسانی  های  شبکه  بر  نظارت  خصوص تفاوت سهمیه

 و مقررگردید: مرتبط مطرح 

 به جهت بررسی بیشتر موضوع در دستور کار کمیسیون مکانیک قرار گیرد.

گزارش مشترک گروه تخصصی عمران شورای مرکزی و سلازمان نظلام مهندسلی 

استان هرمزگان و مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسلازی خللیج فلارس تحلت 

مقرر به اطالع رسانی به اعضا جهلت عنوان درس آموخته های زمین لرزه طرح و  

 بهره برداری شد 

ز ظرفیلت اشلتغال مهندسلین ابالغ اداره کل راه و شهرسازی مبنی بلر اسلتفاده ا

مشاور و پیمانکاران طرح و مقرر گردید: اولویت داشتن استفاده از اشخاص حقیقی 

 صاحب صالحیت به مدیران استانی و مسئولین راه وشهرسازی اطالع رسانی شود

  

بررسی مکاتبات دفتر نمایندگی دامغان در خصوص  انتخاب طراح و ناظر  میلزان 

ومقرر به  همکاری و اقدام مفتضی طبق مصوبات قبلی هیات مدیره تخفیف مطرح  

 در خصوص پروژه های اقدام ملی دامغان شد.

  

درخواست شهرداری سمنان در خصوص ارائه لیست مهندسان شهرسازی و نقشه  
 برداری مطرح و موافقت شد و نیز مقرر شد 

 صورت پذیردبرای تمام شهرداران شهرهای استان نیز اقدام مشابه 



  
 نامه اداره کل شرق استان در خصوص قراردادهای همسان طرح و مقرر گردید:

 در دستور کار کمیته مجریان قرار گیرد 

  
نامه اداره کل شرق استان در خصوص ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل  مطرح  

 و مقرر به اطالع رسانی شد 

  
مهندسی با شهرداری سمنان در دستورکار هیات  بررسی تفاهم نامه همکاری فنی  

 مدیره قرار گرفت. 
 


