
  12/10/1395                    مديرهجلسة هيأت                         

» 66  « 

 


١: ��وع����  :٠٠ 

سازمان كاردانها مقرر شد آقاي مهندس تيموري و آقاي مهندس غضنفريان به عنوان  11/10/95مورخ  16440/95در بازگشت به نامه شماره *

  كميته كاردانها امور مربوط به مسائل مالي و اجرايي سازمان كاردانها را پيگيري نمايند.

  تعرفه خدمات آزمايشگاه در شهرستانها معادل نسبت تعرفه ساير خدمات طراحي و نظارت باشد. مقررشد* پيرو پيشنهاد آقاي دكتر باقري 

  * مقرر شد آقاي دكتر باقري و آقاي مهندس تيموري در خصوص ارزش افزوده خدمات آزمايشگاه با دارايي مذاكره و گزارش نمايند.

) مقرر شد ميزان درج در ظرفيت متناسب 28/9/95مورخ  64انها(پيرو مصوبه جلسه * در خصوص ارائه خدمات طراحي مهندسان مكانيك در شهرست

  با ضريب تعرفه خدمات مهندسي در شهرستانها باشد.

* مقرر شد در خصوص مسابقات ورزشي روز مهندسي و نيز تمرينات مسابقه فوتسال(پيرو مصوبه مجمع) آقاي دكتر باقري و آقاي دكتر ثبوتي تا 

  ش ارائه نمايند.هفته بعد گزار

تري يش هاي ملي و منطقه اي حضور فعالدر مازندران پيشنهاد شد اعضا هيأت مديره در هما HSE* پيرو گزارش آقاي دكتر ثبوتي از همايش 

  داشته باشند.

  بعد منظور گردد. شوراي مركزي هزينه احتمالي براي كارمندان داراي پروانه در بودجه سال* مقرر شد پيرو نظامنامه استخدامي ابالغي 

شوراي مركزي و با توجه به اينكه اعتبار قرارداد پرسنل تا آخر سال مي باشد، استفاده از  6/10/95/د/ش م مورخ 3075* مقرر شد پيرو نامه شماره 

  پروانه اشتغال تا آخر سال طبق روال قبل بالمانع باشد.

  برگزار گردد. 26/10/95نبه مورخ * مقرر شد جلسه هم انديشي با محوريت مسائل رفاهي روز يكش

  براي جلسه بعد توسط خزانه دار محترم ارائه گردد. 96* مقرر شد بودجه پيشنهادي سال 

  بهمن ماه برگزار گردد. 24* مقرر شد جلسه اول مجمع عمومي به طور فوق العاده براي بودجه پيشنهادي و نيز انتخاب بازرسان روز 

ري از سررسيد ديجيتال مقرر شد موضوع با لحاظ كيفيت سررسيد و امكان استفاده از توان بومي استان و امكان * پيرو گزارش آقاي مهندس تيمو

  استعالم قيمت توسط كميته روز مهندس بررسي و گزارش گردد.

اري بازرسي گردش كاصالح * پيرو گزارش آقاي مهندس رسولي در خصوص مشكالت بازرسي برق، مقرر شد آقاي مهندس تيموري در خصوص 

  ررسي و گزارش نمايند.برق نظارت و ب

توت آغاج و  -اداري(آقايان مهندس تيموري -* پيرو گزارش آقاي مهندس تيموري در خصوص صندوق حامي مقرر شد اوالً اعضا كميته مالي

خزانه دار به مور مالي سازمان با هماهنگي ه نمايند و ثانياً مقرر شد كليه فعاليت هاي اهيأت امنا صندوق حامي انجام وظيفغضنفريان)به عنوان 

  صورت چرخشي انجام شود.

  وزارت راه و شهرسازي در خصوص تخلف انتظامي نقشه هاي اجرايي و روش دو نقشه اي قرائت شد. 7/10/95مورخ  400/49225* نامه شماره 

وزارت راه و شهرسازي) در خصوص  8/10/95مورخ  400/49513راه و شهرسازي استان(پيرو نامه شماره  11/10/95مورخ  40184* نامه شماره 

  پرداخت حق الزحمه اعضاي شوراي انتظامي و بازرسان و هيأت مديره قرائت شد.

  


