
  17/11/1395                    مديرهجلسة هيأت                         

» 73  « 

 


١: ��وع����  :٠٠ 

  برگزار گردد. 22/12/95مقرر شد مجمع نوبت دوم روز يكشنبه مورخ *

* در خصوص درخواست خانم دكتر ترابي براي برگزاري جلسه هم انديشي رشته معماري مقرر شد پس از برگزاري مجمع عمومي و حتي االمكان 

  روز دوم ارديبهشت به مناسبت روز معمار برگزار گردد.

  براي مسابقات موافقت شد.فوتسال نمايندگي خرمدره در خصوص مساعدت براي هزينه تيم ورزشي  12/11/95مورخ  95/خ/73/1* نامه شماره 

انجمن مهندسي سازه ايران مطرح شد و مقرر شد ضمن اطالع رساني در سايت همكاران هيأت مديره  13/11/95مورخ  18873/95* نامه شماره 

  را براي شركت در همايش مربوطه اعالم نمايند.عالقه مندي خود 

يكي از اعضا به بازرسان محترم سازمان و به پيشنهاد بازرسان محترم مقرر شد كمافي السابق  17/11/95مورخ  19109/95* پيرو نامه شماره 

ت ها و مصالح عمومي سازمان نباشد كه نظرات اعضا در صورتي در سايت درج گردد كه موجب تنش و تشويش اذهان عمومي نگردد و مغاير واقعي

  موارد كمافي السابق بر عهده رياست سازمان خواهد بود.تشخيص 

* پيرو گزارش آقاي مهندس تيموري و غضنفريان در خصوص سازمان كاردانها، مقرر شد از بابت عضويت بعضي از كاردانها در شركت هاي مجري 

  شماره حساب اعالمي از طرف اداره كل راه و شهرسازي پرداخت شود. ميليون ريال بهحقوقي علي الحساب مبلغ يكصد 

  * پيرو گزارش كميته روز مهندس مقرر شد ريزبرنامه ها براي هفته بعد ارائه گردد.

ارائه  * پيرو گزارش آقاي دكتر ثبوتي در خصوص واحد گازرساني مقرر شد گزارش كاركرد گازرساني تا دو هفته آينده بعد توسط رياست سازمان

  گردد.

مجازي براي نرم افزار  Backup* آقاي دكتر باقري ضمن ارائه گزارش در خصوص وضعيت انفورماتيك در خصوص لزوم راه اندازي سيستم 

  سازمان تأكيد نمودند.

نتون و تنيس روي ميز * پيرو گزارش آقاي دكتر باقري در خصوص آمار ثبت نام كنندگان مسابقات ورزشي مقرر شد در رشته هاي فوتسال و بدمي

  در صورت امكان شطرنج مسابقات برگزار شود.

  % در ظرفيت درج شود.55% و كارهاي ابهر و خرمدره با ضريب 50* در خصوص رشته مكانيك مقرر شد كارهاي قيدار با ضريب 

ت مهندسي براي سال بعد مقرر شوراي مركزي در خصوص استخراج حق الزحمه خدما 11/11/95/د/ش م مورخ 3403* در خصوص نامه شماره 

  روز آينده پيشنهادات خود را ارائه نمايند.  2شد اعضا تا 

  


