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1 

 

10/08/1400 

 . انجام شد  انتخاب هیات رئیسه و رئیس سازمان و خزانه دار

 زمان برگزاری جلسات هیات مدیره مشخص شد. 

آبان   21لغو مجمع عمومی مورخ  با  بدلیل شیوع ویروس کرونا و وضعیت قرمز استان

 ماه موافقت شد.

2 16/08/1400 

اقدامات مقتضی در راستای اجرای الزام قانونی بکار گیری مجری ذیصالح در پروژه  

مشمول    هایبه ساختماندر گام اول اضافه شدن    "ج" پیشنهاد گروه  و    های ساختمانی

 الزام استفاده از خدمات سازندگان ذیصالح دستور کار شد.

راه اندازی دفتر رابط در میامی جهت تسهیل در ارائه خدمات مهندسی به ذینفعان  

 و مهندسان دستور کار شد.

انجام اقدامات اولیه جهت ارجاع کار نظارت گاز فشار قوی بصورت سیستمی و  

 هزینه ها دستور کار شد.  برآورد بررسی کارشناسی و 

بررسی مشکالت حقوقی سازمان در راستای سامانه ارجاع کار نظارت و پیگیری آن  

 از مراجع فرا سازمانی مقرر به اقدام شد.

 بررسی و تعیین حدود اختیارات ریاست سازمان در حوزه کاری مشخص شد.

)فوق  3

 العاده(
16/08/1400 

منجر   و  مطرح  از در آمدها و هزینه ها و حساب های بانکی سازمان  ائه گزارش مالی ار

 به دستور کار ذیل گردید. 

 درآمدهای سازمان و مالیات های متعلقه در سنوات قبل بررسی شود.   -1

مذاکره حضوری با بانک ها جهت تثبیت یا تلفیق حساب های سازمان در استان  -2

 د. در راستای صرفه و صالح اعضا سازمان صورت پذیر

اعضای هیات مدیره جهت حضور در جلسات کمیته و   مشخص شدن نمایندگان

 د.دستورکار ش نان آکمیسیون های درون و برون سازمانی  و معرفی 

 معرفی افرادصاحب صالحیت برای شکل گیری شورای انتظامی انجام شد. 

) دفتر مهدیشهر و    های در حال ساخت و ساز تعیین مدیر پروزه برای  پروژه

 شاهرود(دستور کار شد. 

ارائه پیشنهادات اعضای هیات مدیره برای تعیین برنامه های راهبردی سازمان  

 . صورت گرفت
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4 23/08/1400 

سازمان نظام  اعالم عمومی پذیرش قانون تعارض منافع و عدم استفاده از پروانه اشتغال بکار 

مهندسی توسط تمام اعضای هیات مدیره سازمان ، تا زمان عضویت در هیات مدیره و یا اصالحات  

 و ابالغ قانون جدید انجام شد. 

ارائه پیشنهادات تکمیلی اعضای هیات مدیره جهت بررسی و تدوین برنامه راهبردی سازمان  

 صورت گرفت.

 ر موافقت شد. نف  7به  5برق از  ارتقا تعداد اعضای کمیسیونبا 

 20/8/1400نفره مورخ  4مصوبات جلسه هیات 

درخصوص حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردان های   -1بند

فنی ساختمان با الویت قرار دادن انان در ابتدا در کارهای بنیاد مسکن و سپس در صف انتظار کار  

 . "الف "متر مربع در گروه  300 تا متراژ

کار برای صالحیت طراحی و نظارت رشته های نقشه برداری ،برق و مکانیک و   16تثبیت  - 2بند 

 صالحیت طراحی در رشته معماری ، تا پایان سال. 

ها و ذکر نام مجری در خصوص لزوم استفاده از مجری ذیصالح در احداث ساختمان -3بند

انی در راستای نامه مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهر سازی منضم ذیصالح در پروانه ساختم

به رای دیوان عدالت اداری مقرر شد با توجه به تکلیف قانونی  و اهمیت آن ، مستندات الزم 

 شد. نفر تهیه و اخذ تصمیم به جلسه  بعدی موکول  4جهت ارایه در جلسات آتی هیات  

حساب در آمد حاصل از فروش خدمات مربوط به صدور پروانه های اشتغال   اعالم شناسه واریز

 اشخاص حقیقی و حقوقی دستور کار شد. 

انتخاب مهندسی باتجربه و اصلح جهت مدیر پروزه در حال ساخت دفتر مهدیشهر و در خصوص  

ر با نظام نامه  پروژه شاهرود پس از بررسی مدیر مالی و خزانه دار و تایید انطباق انتخاب پیمانکا

 مالی و اداری سازمان اقدام شود. 

درصد   90مترمربع ، 400ایجاد بستری جهت ساماندهی مبلغ آزاد سازی برای پروژه های تا متراژ

آزاد شود و   مانده پس از پایان کار و یا زمان قرارداد( باقی%10النظارت در ابتدا و ده درصد ) حق 

 کارهای ماقبل نیز به همین منوال با درخواست مهندسین عمل گردد.  درخصوص

 ی معرفی نمایندگان سازمان جهت شرکت در جلسات دستگاه های اجرای
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5 30/08/1400 

نامه همکاری  ساختمانی مقرر شد  ضرورت عقد تفاهم   در راستای ساماندهی برقکاران

 در این خصوص مورد بازنگری قرار گیرد. 

  جهتبررسی و اقدامات مقتضی در خصوص اعضای معرفی شده شورای انتظامی 

 . دستور کار شد.معرفی به شورای مرکزی صورت 

شورای مرکزی سازمان جهت شناسایی وانجام فراخوان در   نظامنامه کمیته ایثارگری

 شکیل کمیته مذکور صورت پذیرد. تراستای 

معرفی اعضای جدید کمیته کار سازمان به عنوان نمایندگان کارفرما به اداره کار و  

 انجام شد .  تعاون

دستور کار  بررسی و پایش و نحوه پرداخت  حقوق کارکنان  ای برایتشکیل کمیته 

 شد

های های بانکی سازمان در بانک گزارش از واحد مالی و خزانه دار از کلیه  حساب

منعقده جهت اخذ تسهیالت با حداقل   هاینامه مختلف و موجودی آن و انواع تفاهم 

 نرخ سود ارایه شد.

  منافع در خدمات آموزش برای تعارض استعالم از مراجع ذیصالح در خصوص 

 . اساتیدی که در آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان  فعالیت میکنند 

از ادارات   35ماده  پیگیری موضوع  حصول  مطالبات سازمان در خصوص کارشناسان

 کل راه و شهر سازی شرق و استان دستور کار شد. 

دستور کار   نامه و نحوه انتخاب هیأت اجرایی و مسئولین دفاتر نمایندگی بررسی نظام 

 شد. 
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6 07/09/1400 

و   "الزامات نصب کنتور گاز"مقرر به اطالع رسانی نامه شورای مرکزی مبنی بر 

 شد."الزامات نصب وسایل گازسوز"همچنین 

 شد."جهش تولید مسکن "مقرر به اطالع رسانی فایل استانی قانون  

 انجام شد.سرپرست جدید  معرفی دفتر گرمسار و  مسئول دریافت و بررسی استعفای 

 انجام شد.دفتر نمایندگی شاهرود مسئولدریافت و بررسی استعفای  

تعهدنامه اجرای ساختمان از  "ابالغ الزام معرفی سرپرست کارگاه از طریق فرم  

 دستور کار شد."صاحب کار

مقرر به پیگیری فعالیت بیشتر گروه های کنترل نقشه و نظارت مضاعف شهرستانی  

 دستور کار شد. در نمایندگی ها
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7 14/09/1400 

لین دفاتر نمایندگی شاهرود و گرمسار و تقدیر از پرسنل  ئومراسم تودیع و معارفه مس

 بعمل آمد. خدوم دفاتر نمایندگی 

جوئی در ساختمان مطرح و  مدیر کل دفتر فنی استانداری سمنان درخصوص ضوابط صرفه  نامه

های تخصصی نتیجه کار به هیات مدیره ارایه و  مقرر شد تا پس از طرح و کارشناسی درکمیته

 تصمیم گیری مقتضی صورت پذیرد.

ایثارگران معرفی  هیات مدیره به عنوان نماینده سازمان در کارگروه  یکی از اعضای 

 شد. 

به دبیرخانه دائمی توسعه    یکی از اعضای هیات مدیره به عنوان نماینده سازمان 

صادرات خدمات فنی و مهندسی درخصوص همکاری جمهوری اسالمی ایران با  

 معرفی شد.   کشور کوبا

در رشته مکانیک    مدیرهالبدل هیأتصفری عضو علی  مهندس  بررسی استعفای آقای 

 به دلیل تعارض منافع و مقرر به اخذ استعالم از مراجع ذیصالح شد.

مدیره اعضای کمیته  نامه اداری و استخدامی توسط هیأتآئین  5  با عنایت به  ماده

 استخدامی مشخص شدند.  

اخذ   ناظر و ح وادر راستای عمل به موضوع تعارض منافع توسط همه مهندسین طر

 تعهد از مهندسین به جهت رعایت دستورالعمل منافع متعارض دستور کارشد.

ارسال  به در راستای قرهنگ سازی برای استفاده از مجریان ذیصالح برق مقرر  

 پیامک جهت روشنگری الزم دراین مهم شد.

  که خدمات طراحی و نظارت در   بررسی درصدهای تخفیف تشویقی برای مهندسانی

 .شهرهای کوچک انجام می دهند 

8 21/09/1400 

ها و  های متولی صدور مجوز ساخت مانند شهرداری همکاری دستگاهبا عنایت به عدم 

شهرک بخشداری شرکت  و  جهت  ها  به  صمت،  سازمان  همچنین  و  صنعتی  های 

نقشه  ارسال  و  طرف    هاهمکاری  از  فراگیر  دستور  لزوم  و  سازمان  به  کنترل  جهت 

های ذیربط صورت  معاونت محترم عمرانی استانداری مقرر شد تا مکاتباتی با دستگاه

 ها مجاب به سیر مراحل قانونی و رعایت همکاری با سازمان گردند گرفته و آن دستگاه 
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)فوق  9

 العاده(
21/09/1400 

بررسی نامه  شورای مرکزی در خصوص وصول مطالبات آن شورا از سازمان استان  

 مقرر به مکاتبه و مذاکره جهت چگونگی نحوه پرداخت ، دستور کار شد و 

نامه  به شورای مرکزی درخصوص ابالغیه و اصالحیه شیوه  اعالم نظر سازمان 

 حقوقی دستور کار شد.  اشخاص نظارتطراحی و   صالحیت  تشخیص

های فراگیر به  در راستای ارتقا دانش اعضای سازمان ، مقرر شد برگزاری دوره 

 پیشنهاد کمیته آموزش و بصورت رایگان انجام شود. 

و برگزاری   هانامه طراحی ساختمانپیوست ششم آئین مساعدت در خصوص دوره 

 ولین مرتبط با موضوع دستور کار شد. ئبرای اعضاء شورای فنی و مس وبینار

 ب شدند. انتخادر کمیته نشریه  جهت همکاری نمایندگان هیات مدیره 

تاکید دستگاه نظارتی درخصوص تسریع در اجرای طرح نهضت مسکن درشهر  

مطرح و مقرر به اعالم آمادگی و همکاری همه جانبه در ارایه    جدید ایوانکی

 خدمات مهندسی از سوی سازمان  دستور کار شد.  

 ویرایش کارت عضویت اعضای سازمان دستور کار شد.

 معرفی افراد کمیته طرح و برنامه دفاتر نمایندگی انجام شد.

10 
05/10/1400 

 

مشترک سازمان نظام مهندسی و بسیج مهندسی  هایاستفاده از ظرفیت 

 ای دستور کار شد.ها و تلفیق روحیه بسیجی و ترویج  اخالق حرفه درفرصت 

موازی   از  برای جلوگیری  تدابیر الزم  اتخاذ  بر  وزارت  مقام عالی  تاکید  راستای  در 

د  کاری در کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی از صدور پروانه ساختمانی تا صدور سن

واحدهای مسکونی منضم به قانون جهش تولید مسکن مقرر به اطالع رسانی موضوع  

 شد

خصوص تسهیالت اعضا و  در   آن واحد  د از عملکرتوسط واحد مالی   گزارش جامعی

 گردش حساب ها ارایه شد. 

 


