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 :/دکتر، مهندسآقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد زادهحمید شعبان  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

 -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 آقای مهندس محمد محمدی -آقای مهندس نیما ظهیریان: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

احکام شورای مرکزی و ریاست سازمان نظام مهندسی کشور جناب  در خصوص اعطایدر ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی  گزارش ریاست:

. ایشان در ادامه جلسه از خزانه دار محترم و امور بعد از مدت طولانی که فردا انجام خواهد شد صحبت هایی را ارائه نمودند.آقای دکتر شکیب 

و ارائه آن به دارایی و جریمه نشدن سازمان قدردانی نمودند. ریاست سازمان گزارشی از  1011به موقع تراز  مالی سازمان در خصوص اتمام

استانها که در استان یزد برگزار شد ارائه نمودند. آقای دکتر زینعلی در خصوص تمدید مدت  یجلسه هم اندیشی روسای کلیه نظام مهندس

همچنین در خصوص فراخوان برای همکاری مهندسین توضیحاتی را ارائه نمودند. ایشان  1011ماه سال ارائه فرم تعارض منافع تا پایان آبان 

را بیان کردند. در ادامه جلسه ریاست سازمان ضرورت تمدید  ر طراحی زمین ها در مزارع و ... مواردیبا سازمان نظام مهندسی کشاورزی د

برگزاری جلسه مشترک هیات رئیسه سازمان با مدیرکل راه و  موضوعا بیان نمودند. ایشان ر 1011قرارداد عوامل کنترل مضاعف تا پایان سال 

فره استان نموده شهرسازی استان را مطرح و فرمودند که دفاتر حقوقی درخواست کاهش دوره نظارت اقدام ملی به یک سال را از هیات چهارن

 بانک سینا و تحویل به تعاونی واحد ضلع غربی سازمان توسط ان در خصوص تخلیهتی احتمالاً مطرح خواهد شد. ریاست سازماند که در جلسه آ

مصرف به صورت موقت نیز صحبتهایی را ارائه نمودند. ایشان در ادامه خواستار اعلام نظر اعضای محترم هیات مدیره در خصوص درخواست 

اری و شرکت سایان تدبیر نیکسان و شرکت صفا رایانه در خصوص اتیک با شهردماطلاعات از سوی شهرداری پیرو برگزاری جلسه کمیته انفور

در ادامه جلسه هیات مدیره ایشان فرمودند در گزارش تیم شهرستانها مواردی وجود دارد که در ادامه مطرح برقراری ارتباط با شهرداری شدند. 

 خواهم نمود.

 نطق پیش از دستور:
ن در ادامه اشید گزارش کاملی ارائه نمودند. ایمباحث مطرح شده در جلسه روسای کمیته های رفاهی که در سمنان برگزار گرد خانم دکتر رحیما در مورد

 در خصوص اقدامات رفاهی که در سایر استان ها برای اعضا انجام می شود توضیحاتی ارائه دادند.
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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ساختمان هاست شود و قابل استفاده در نمای  نواری نما که توسط شرکت مازی نور تولید می LEDآقای مهندس تیموری در خصوص ویژگی یک نوع لامپ 

 توضیحاتی ارائه دادند.
 :و نتایج جلسه  مصوبات

از طریق واحد حقوقی  آینده در قرارداد هتل مشهد خواستار شده است تمدید قرارداد تا هفتهبه تغییراتی که نظام مهندسی یزد مقرر گردید با توجه -1

 سازمان پیگیری و نتیجه به هیات مدیره ارائه شود.

هر هفته تا پایان آبان از  همچنین .شود بارگذاریت پر کردن فرم های تعارض منافع تا پایان آبان ماه تمدید و در سایت سازمان نیز مقرر گردید مهل -2

 طریق ارسال پیامک به همه اعضای پروانه دار اطلاع رسانی شود.

جواب نامه با حضور آقایان مهندس ث و بررسی مقرر گردید بحپس از راه و شهرسازی مطرح و اداره کل  23/16/1011/م مورخ 657/15نامه شماره  -3

 ظهیریان تدوین گردد. ندری و مهندساسکمهندس  تیموری،مهندس  اسلامی،

ضیحات واستعلام بیمه تکمیلی درمان و مسئولیت سازمان از طریق برون سپاری به کارگزار بیمه )سوشیانت ( بحث و بررسی و پس از استماع گزارش و ت -0

. لازم به توضیح است نمودند، اعضا هیات مدیره نیز نظرات خود را ارائه فرآیندهای قانونی و مقررات بیمه مهندس سید جمال یوسفی در خصوصآقای 

شده  ویلشرکت بیمه استان با تحویل اسناد و دریافت رسید انجام گرفته و پاسخ استعلام ها نیز در موعد مقرر به دبیرخانه سازمان تح 11استعلام ها از 

یند استعلام و صحت آن نسبت به بازگشایی پاکت استعلام ها در کمیسیون معاملات نظر اعضا هیات مدیره پس از بررسی فرآ است. با عنایت به توضیح فوق

 موافق خود را اعلام کردند. 

 د گردید. تمدی 21:15 ساعت  جلسه تاآرا زمان با اکثریت  با توجه به اتمام زمان جلسه -5

 گزارشی از عملکرد واحد در ماه های گذشته به شرح ذیل ارائه دادند:مدیر امور شهرستانها در جلسه حضور یافته و آقای مهندس صفوی  -7

 هتیکم نیدر ا رهیمد ئتیمحترم ه ندگانیتابعه و کسب نظر نما شهرهای معضلات و مسائل طرح جهت ها شهرستان تهیجلسات کم یبرگزار .1

  امور مربوط به سازمان یتابعه جهت بررس یبه شهرستان ها متیعز .2

 یرائو رفع موانع اج یهمسوئ جادیتابعه جهت ا یمسکن شهرها ادیبن نیو مسئول یاسلام یشوراها یاعضا -نشست و جلسه مشترک با شهرداران یبرگزار .3

  نیماب یموجود ف

 ه تابع یشهرها تیصلاح یدارا نیو انتخابات رابط یدگیرس -فراخوان یبرگزار .0

   شهرها یتمام نیمجدد رابط تیصلاح نییو تع یشهر و بررس 11تابعه استان در  یهمکاران رابط شهرها ضیتعو .5

 ا شهرستان ه نیدرصد حق الزحمه رابط یو بازنگر حهیارائه طرح و لا، یبررس .7

  لفمخت هایمذکور در جا هایمیو شرکت ت یندگیمنتخب سازمان در دفاتر نما هایمیو شرکت ت ناتتمری – یو انجام امور مربوطه به برگزار یریگیپ .6

 
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده زینعلیفریدون  علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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ه با مربوط هایکارت یعو استخرها و توز نیادمی -هالازم با سالن قراردادهای عقد با هاسازمان در شهرستان یاعضا یحیو تفر ورزشی -یامور رفاه یریگیپ .8

  مربوطه جهت استفاده اعضا هایشهرستان یسازمان به اعضا یاعلام تیسوبس

 دسازمانیو سررس یو تخصص یمرسولات و محصولات فرهنگ اتیمستمر نشر عیتوز .9

 تیها در خصوص استعلامات مربوط به استحکام بنا و هدایو بخشدار یهامختلف و شهردار دستگاههای و هامکاتبات ارگان افتیانجام امورات مربوط به در. 11

 محلبه  ربطیو اعزام کارشناسان ذ یو مهندس یبه واحد امور خدمات فن

آنها  و آموزش هیو توج شانیو انتقال مقررات و ضوابط سازمان به ا یجلسات تخصص یتابعه و برگزار یشهرستان ها نیدو نوبت از رابط 2 یفراخوان ط .11

 امور شتریهرچه ب لیجهت تسه

  کنترل کننده نقشه یمقررات قبل ضیچهارگانه کنترل نقشه در ابهر و تعو یگروه ها نیداوطلب یها تیمدارک و صلاح یبررس -فراخوان یبرگزار .12

 در همان محدوده و مرکز شهر یگریدفتر ابهر و انتقال دفتر به مکان د یوتریو کامپ یلوازم ادار ضیو تعو زیتجه -ینوساز .13

 یتماعاج نیسازمان تام یدگیشرکت در جلسات رس -مقررات کنترل کننده نقشه در ابهر مهیسازمان در خصوص ب تیامور مربوط به محکوم یریگیپ .10

 سازمان استیسازمان و با رهنمود و مشاوره ر حقوقی کارشناس اتفاق به بعضاً –

 مرکز استان یبازآموز های تابعه در دوره یشهرها یممکن اعضا تیو شرکت اکثر یریگیپ.15

اداره کل راه  35ماده  نیبازرس نیکنترل مضاعف سازمان و همچن هایگروه یاستان با کمک و همکار یساخت و ساز شهرها یفیو کنترل ک یهمکار.17

 یو شهرساز

 محترم استیبا نظرات رسازمان در ابهر ) یندگیو انتقال دفتر نما جابجائی و دفتر مسئول –نظرات  -محل مناسب نیاقدامات لازم در خصوص تام .16

 سازمان(

   در شهرستان خرمدره یندگیساختمان دفتر نما انکاریدر خصوص پا جهیو حصول نت یریگیپ .18

 اردیدر شهرستان ق یندگیساختمان دفتر نما انکاریدر خصوص پا جهیو حصول نت یریگیپ .19

استان  در هر شهرستان بنا  یصنعت یشهرکها و شرکت هایبخشدار -هایهمچون شهردار ربطیبه مراجع ذ نیناظر انکاریو پا یرسال گزارشات مرحله ا. ا21

  نیبه مراجعات مالک

شهرستانها و  هیساختمان از کل یمقررات مل 12مبحث  یمنیمسائل ا تیمسائل عدم رعا ایو  یاعم از مسائل فن یرسال گزارشات تخلفات ساختمانا .21

  1011مورد در شش ماهه اول سال  98حدود  یساختمان اتیجهت اعلام توقف ادامه عمل ربطیارسال به مراجع ذ

  تابعه یشهرستانها هیدر کل دیجهت بازد یرشته اصل 0)کنترل مضاعف (سازمان در هر  دیبازد یکارشناس میت یهمکار.22

 رابط یشهر دارا 16سازمان در  یبه امور مال نیپرداخت حق الزحمه ناظر یشهرستانها برا یو کنترل مدارک مال لیو تکم میتنظ .23

 
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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و شارژ مجدد کارت تنخواه به واحد امور  یریگیو پ میدر قالب تنخواه به جهت تنظ (داریق-خرمدره -)ابهر یندگینما یدارا یشهرها یاسناد مال افتیدر .20

 مد نظر و ارسال آن یدر شهرها یسازمان جهت بهرمند یمال

دفتر  یخصوص در سه شهر داراه تابعه ب یدر شهرستانها ارجاع تیشهرستان در خصوص رفع مشکلات ظرف تهیجلسه کم لیتشکو درخواست  یدگیرس.25

 یو گاهاً نقشه بردار کیمکان -برق ی( در رشته هاداریق-خرمدره-) ابهریندگینما

 یرستانهاشه هیو ... در کل نیناظر تیخدمات سازمان در نحوه ارجاع کار و ظرف هیکل یساز کپارچهیسازمان به منظور  ارینظام ستمیس لیو تکم یراه انداز.27

 .باشندیموجود م یبه تعداد کاف نیکه مهندس ییارجاع نظارت البته در شهرها ینوبت ده ستمیس یتابعه استان و راه انداز

واحد در جهت آموزش و رفع موارد  اتیبنا به مقتض سازمان کیو واحد انفورمات یو مهندس یمحترم خدمات فن یجلسات مشترک با واحد ها لیتشک.26

  است. شده لیها در سازمان تشکه دور نیمرتبه ا 0سازمان قابل ذکر است تاکنون  ارینظام  کپارچهی ستمیاشکال در نحوه ارجاع با س

 جادیا ارینظام ستمیدر س یکه اشکال و نقص یامور در مواقع عیبه جهت بروز بودن و تسر کیمشترک با واحد محترم انفورمات یمجاز یگروهها لیتشک.28

 .شود یم

با  جلسات لیتشک لیامور محوله سازمان از قب یریگیپ ایو  یدانیم دیتابعه چه به لحاظ بازد یشهرستانها هیزده و مکرر واحد از کلسر یدهایبازد.29

  همکاران و سازمان در شهرستانها یخدمات رسان تیو کم تیفیبجهت ارتقاء ک نیو کنترل رابط یمنظور ساماندهه ب ایشهرها  نیمسئول

 .باشد یساختمان مجزا و مجهز در آن شهر م یشهرستان طارم که دارا یندگینمودن دفتر نما ریدر خصوص دا یریگیپ.31

 یرائاج اتیو درخواست توقف ادامه عمل هایبخشدار -ها  شهرداری –لازم و بعضاً مکاتبه با نهاد  یفاقد مشخصات فن یمستمر پروژه ها یریگیرصد و پ.31

 . جهیآنان تا رفع نواقص و حصول نت

 . کوچک و بزرگ یصنعت یکنترل و ارسال نقشه ها یگروهها دیتائ یمراحل معرف هیانجام کل.32

 .مقاومت یکردن قرارداد فروش بتن آماده بر مبنا ینقشه ها با مرکز استان به طور مثال اجرائ دیتائ -کنترل -گردش کار ارجاع قیدق یساز همسان.33

 .یو قضائ ربطیو مکاتبه به مراجع ذ یو معرف منینا ا یمراکز و ساختمانها ییدر خصوص شناسا یو رصد استان یریگیپ.30

 ایشان در ادامه به طرح مشکلات در شهرستان ها به شرح ذیل نمودند:

 هنگام آنان در اواسط سال ه ناب هیو سهم تیو اتمام ظرف ینقشه بردار -کیمکان -خاص مانند برق ینبود رشته هاه به دلیل دیبروز مشکلات عد 1

 محوله یدر انجام کارها یو وجود مشکل دائم کیدور افتاده و مرکز و انفورمات یشهرها نیب یو مجاز ینترنتیو لازم ا یعدم وجود ارتباط کاف-2

 .شود یم نیو عدم امکان پرداخت حق الزحمه ناظر ییثبت نها ندیآدر فر رینبود دستگاه اسکنر در واحد موجب تاخ-3

 
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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 شماره : ...........................

 تاریخ :..............................

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 .شود یکه در شهرستانها م یا نهیو هر هز نیشهرستان مانند تنخواه ها و فاکتورها و حق الزحمه رابط یها یدر پرداخت ریتاخ-0

 .باشد یو لازم م اجیاحت یکه به وجود مجر ییلازم در پروژه ها زانیبه م یو حقوق یقیحق صلاحیذ انیفقدان مجر-5

 .مطابق طرح و قابل اعتماد یبه سازه ها یابیو ارائه بتن آماده استاندارد و عدم امکان دست دیفقدان مراکز تول-7

 .در شهرستاها ییاجرا پیاسکلت کار بتن کار و قالب بند و جوش کار و .... در کل ضعف اک دهیماهر و ورز یها پیعدم وجود اک-6

 .دور دست و محروم یالخصوص شهرها یدر شهرستانها و عل یندگیو چه به صورت نما یمصالح چه به صورت اصل یفیک نییتع یشگاههایعدم وجود آزما-8

شتر یسه بیئخصوص گزارش ارائه شده نظرات خود را بیان نمودند و مقرر گردید مشکلات مطرح شده فوق در جلسه هیات راعضا محترم هیات مدیره نیز در 

 بررسی گردد.

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده  علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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