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 :اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

مهنددس   آقای -اصغر رسولی آقای دکتر - براتی فریبرزآقای مهندس  -قادر باقریآقای دکتر  -مهندس حمزه علی احمدی  آقای

 آقدای  - حسد  متتبدی زاده  مهنددس   آقدای  -سدیید عباسدی  آقای دکتدر   -علی آبادی ...ادیمهندس  آقای -ابراهیم زادتوت آغاج

 نصیرایحیی  دکترآقای  - احد محمدیمهندس 

 )با اطالع قبلی( ترابی زهرهخانم دکتر : اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

 آقای مهندس محمود بزرگمهر: در جلسه حاضرهیئت مدیره  علی البدلاعضاي 

 جواد عزت شوکتی مهندسآقای : بازرسان سازمان

 مصوبات:

ارائه و مقرر شد برای جلسه بید میانگی  کارکرد ماهانده در   69و  69، 69گزارش کارکرد رابطی  شهرستانها در سالهای  -1

 سال گذشته به همراه درصد پیشنهاد حق الزحمه برای رابطی  ارائه گردد)آقای دکتر عباسی و دکتر براتی( 4

تتاح حساب و عقد تفاهم نامه با بانک مهر ایران برای فدر خصوص ا 22/11/69مورخ  مدیره هیات 16جلسه پیرو مصوبه  -2

 اعطای وام به اعضا تاکید شد.

 ئه شد.ارادر شهرهای مختلف  69آمار شناسنامه های فنی و ملکی صادره سال  -2

مدت یک هفته در واحدد نادارت   مقرر شد آقای دکتر عباسی در جهت راه اندازی ارسال الکترونیکی گزارشات ناظران به  -4

 مستقر شوند.

پیرو راه اندازی موتورخانه)چیلر( در خصوص پرداخت حق الزحمه و تشویقی برای آقایان مهندس سیید نادری و کردلدو    -5

 به آقای دکتر رسولی تفویض اختیار شد.

 م وثوق مستقر شوند.مقرر شد آقای مهندس عابدینی در اتاق خانبا توجه به مرخصی استیالجی خانم مهندس وثوق  -9

درخواست تخفیف از سوی اداره کل دادگستری برای حق الزحمه خدمات نقشه برداری به آقدای دکتدر رسدولی تفدویض      -9

 اختیار شد.

 درخواست کار اضافه بر ظرفیت متری آقای مهندس سهند پیمان مطرح و مقرر شد از راه و شهرسازی استیالم شود. -9
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م مهندسی کرمانشاه بازدید از مناطق زلزله زده سدرپل ههداب بدا اولویدت مهندسدی       ناامقرر شد با هماهنگی سازمان   -6

 رای( 6رای از  9عمران و میماری انتام شود)

ونیکی گزارشات مهندسی  نداظر مطدرح و بده آقدای دکتدر      پارس در خصوص خدمات ارسال الکتر نامه شرکت مهر آزرم -11

 عباسی ارجاع شد.

 های خرمدره و خدابنده توسط آقای مهندس محمدی ارائه شد.گزارش پیشرفت عملیات ساختمان  -11

پیرو گزارش تیداد آزمایشگاهها در سطح استان، مقرر شد برای جلسه بیدی تیداد کار و ظرفیدت موجدود آزمایشدگاهها      -12

 ارائه شود.

 انتخابات گروههای تخصصی توسط آقای دکتر باقری ارائه شد.گزارش   -12

 رای( 11رای از  2مهلت متدد برای ثبت نام انتخابات گروههای تخصصی مصوب نشد)  -14

 رای( 11رای از  4قبول مدارک متقاضیان انتخابات گروههای تخصصی پس از اتمام مهلت مصوب نشد)امکان   -15

 رای( 11رای از  4پذیرش مدارک ناقص)به جز اعتبار کارت عضویت و نقص فرمهای الف و ب( مصوب نشد)  -19
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