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دي از كارشناسان وص جلسات مشترك و نيز جلسه با احآقايان مهندس تيموري خزانه دار محترم و مهندس اسكندري بازرس محترم در خص* 

  بودجه مصوب مجمع اخير گزارش دادند.و رسمي حسابداري در خصوص تراز 

  * مقرر شد براي اعضا هيات مديره كارت شناسايي صادر شود.

  مقرر شد اعضا رشته نقشه برداري تا آخر شهريور (با قابليت تمديد يك ماهه) در يكي از دفاتر طراحي عضو شوند. *

  * تأكيد گرديد كه طراحي كليه نقشه ها در تمام گروههاي ساختماني منحصراً در يكي از دفاتر طراحي استان و در داخل استان انجام شود.

مات طراحي و نيز يكسان سازي حق الزحمه خدمات مهندسي در سطح استان به هيأت چهارنفره منعكس * مصوب شد موضوع استاني شدن خد

  شود.(در صورت لزوم براي شهرستانها تخفيف منظور شود).

  بازديد اعضا هيأت مديره از مهرانه انجام شود. 13* مقرر شد روز پنج شنبه ساعت 

(بيمه ن تخفيف منظور گردد.رر شد هزينه و سهم سازمان به عنواي نيكوكاري رعد مطرح و مقمجتمع آموزش 6/5/95مورخ  6766/95* نامه شماره 

  و ماليات بر عهده كارفرما)

مشخصات منتشر و اطالع رساني ماه قبل بدون نام و  6* مقرر شد در راستاي آشنايي همكاران و اعضا با مباني حقوقي، احكام شوراي انتظامي 

  گردد(در نشريه و سايت).

  * پيشنهاد مشترك كميته گاز و گروه تخصصي مكانيك در خصوص گازرساني مطرح و به شرح ذيل مصوب شد:

 3و2و1براي پايه هاي  140و210و280كار براي پايه ارشد و  350برابر فعلي معادل  2مصوب شد ظرفيت ساالنه گازرساني با حذف ضريب  -1   

  منظور گردد.

گازرساني در خصوص اعالم آمادگي براي فعاليت در مناطق مختلف استان فراخوان و نيز ترتيبي اتخاذ گردد كه مقرر شد از كليه مهندسان  -2   

  اختالف كاركرد اعضا در پايه هاي مشابه به لحاظ تعداد و ريالي از بيست درصد تجاوز نكند.

رد كليه رشته ها در صالحيت هاي مختلف از راه و مقرر شد با هماهنگي آقاي مهندس توت آغاج و تيموري در خصوص ميزان و نحوه كارك*

 شهرسازي و نيز ساير استانها استعالم گردد.

 * مقرر شد گذراندن دوره ايمني براي مجريان الزامي گردد.

نه و يا سه ماه بعد شروع قرارداد مجري از تاريخ صدور پروا * مقرر شد دوره اجراي ساختمان(قرارداد مجريان) همانند دروه زماني نظارت سازه باشد.

وه از تاييد نقشه هركدام كه زودتر محقق شود و پايان قرارداد مجري زمان تحويل گزارشات پايان عمليات ساختماني و يا مطابق زمان نظارت گر

  ساختماني مربوطه هركدام كه زودتر محقق شود.

   

  

  


