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  از امور جاري سازمان و جلسه هفته گذشته شوراي مركزي گزارش ارائه نمودند.آقاي مهندس مجتبي زاده در ابتداي جلسه * 

  نمايند. ارائه نتيجه استعالم راآقاي مهندس تيموري تا هفته بعد سالن آمفي تئاتر سازمان، مقرر شد  براي در خصوص خريد دوربين فيلمبرداري*

  با مسئوليت آقاي دكتر باقري به عنوان كميته مشترك با بنياد مسكن انتخاب شدند. * آقايان دكتر باقري و دكتر رسولي و مهندس توت آغاج

مور معاونت ا 18/5/95مورخ  400/22398مدير مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي پيرو نامه شماره  27/7/95مورخ  31187* نامه شماره 

  مسكن و ساختمان(آقاي حامد مظاهريان) در خصوص نحوه استخدام و جذب كاركنان سازمانهاي استانها قرائت شد.

  موزش بررسي شود.مقرر شد جزئيات در كميته آ * با كليات برگزاري دوره توجيهي براي بانوان داراي پروانه موافقت و

  در خصوص منع قانوني اشتغال همزمان رؤساي سازمانها و اعضاء هيأت علمي قرائت شد.شوراي مركزي  26/7/95/م مورخ 1021/95* نامه شماره 

  * مقرر شد تا دو هفته آينده قرارداد پرسنل توسط آقايان مهندس تيموري و مهندس غضنفريان تهيه و ارائه گردد.

ساختمانهاي انرژي كارا و سبز مطرح و مقرر شد  شوراي مركزي در خصوص برگزاري دوره هاي آموزشي 1/8/95/ش م مورخ 26824* نامه شماره 

  موضوع در سايت اطالع رساني شود.

مديركل راه و شهرسازي در خصوص رونق ارائه تسهيالت براي رونق ساخت و ساز مطرح و مقرر شد آقاي  23/7/95مورخ  30458* نامه شماره 

  ايند.مهندس توت آغاج و مهندس غضنفريان تا هفته بعد بررسي و گزارش نم

  شوراي مركزي در خصوص پروژه كمپ مهندسان در جزيره كيش مطرح و موافقت نشد. 28/7/95/ش م مورخ 26801* نامه شماره 

% ظرفيت براي تهيه نقشه هاي تفكيك 25گروه تخصصي نقشه برداري در خصوص درخواست بازگشايي  2/8/95مورخ  12074/95* نامه شماره 

  ال شود.آپارتمان مطرح و مقرر شد اعم

گروه تخصصي نقشه برداري در خصوص پيشنهادات تكميلي براي تهيه سامانه تهيه نقشه هاي تفكيك  1/8/95مورخ  12012/95* نامه شماره 

  هيأت مديره) مطرح و موافقت شد. 11/7/95آپارتمان(مصوبه مورخ 

ريان تا هفته بعد امكان برگزاري همايش صنعت ساختمان را بررسي * مقرر شد خانم دكتر ترابي و آقايان دكتر ثبوتي و دكتر باقري و مهندس غضنف

  و گزارش نمايند.

  * پيرو مصوبات قبلي مقرر شد در خصوص تعويض و يا تمديد ناظر و مجري به شرح ذيل عمل گردد.

  الف) تعويض ناظر يا مجري در دوره تعهد:   

پروژه صورت نگرفته باشد تعويض بدون اخذ هزينه سهم سازمان صورت مي گيرد ليكن  در دوره تعهد، در صورتي كه هيچگونه عملياتي در           

در صورت وجود پيشرفت فيزيكي در پروژه(به استناد گزارش ناظر پروژه) حق الزحمه مهندسين جديد به نسبت عمليات باقيمانده توسط مهندسين 

                    اخذ مي شود و ظرفيت مهندس قبلي به ميزان باقيمانده پروژه عودت  مهحق بي فقط از سهم سازمان نيز به همان نسبت و قبل پرداخت شده

  و اين متراژ به ظرفيت مهندس جديد اعمال مي گردد. مي گردد

  ب) تعويض ناظر و يا مجري پس از اتمام دوره تعهد:    

سهم سازمان به صورت كامل دريافت و متراژ مربوطه به از جمله  زحمه هايه حق البا تعويض ناظر و يا مجري پس از اتمام دوره تعهد كل           

و يا اجرا با همان مهندس قبلي، ضمن عدم درج مجدد در نظارت ميزان باقيمانده در ظرفيت مهندسان لحاظ مي شود، همچنين در صورت تمديد 

فاً بر اساس توافق با رد حق الزحمه مربوطه توسط مهندسين و صرظرفيت مهندس، هزينه سازمان نيز در اين خصوص دريافت نمي گردد. در اين مو

  مي گردد. يافتكارفرما در

  


