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آقایان مهندسین صادق زاده، االهی، علوی و قادری :حاضرین در جلسه

صدقی مهندس غائبین:

 جلسه هفتگی هیئت مشاورین  :موضوع جلسه
 در محل نمایندگی تشکیل گردید؛ 18:30جلسه رأس ساعت 

 پس از بحث و بررسی موارد ذیل مصوب گردید.

 مصوبات مسئول پیگیری
 
 

 مهندس قادری

 خانم نجف زاده

 

به مات مهندسی در این بخش اضافه شدن خدبرای و مالکین  ر که ناظر و طراح تأسیسات ندارنددر مورد پروانه های دارای اعتبا -1

اخذ و  % هزینه خدمات مهندسی50ا ضریب مترمربع ب 100برای کل مسکونی ها و تجاری های باالی  ،نمایندگی مراجعه نمایند

پروانیه دارای   در مواردی که اعتبار پروانه به اتمام رسییده اگیر  مقرر گردید  در سهمیه طراحان و ناظرین تأسیسات درج نگردد.

در مواردی که اعتبار پروانه و جهت تمدید اخذ نظارت  بخش در  هزینه خدمات مهندسی باشد مابه التفاوت تأسیساتمهندسین 

کل هزینه های خدمات مهندسیی در ایین بخیش از    تأسیسات باشد با اعمال نقشه های به اتمام رسیده و فاقد مهندسین تأسیسات 

 مالکین محترم اخذ گردد.
 

 مهندس االهی

 ن زادهخانم حسی

بیا سیازمان میذاکره و در صیورت ارسیال لیسیت از طریی          مهندسین فاقد شغل ثابیت  ه تأمین اجتماعیممقرر گردید در مورد بی -2

)فرمیت تعهید از مهندسیین فاقید شیغل ثابیت جهیت         نمایندگی وجه ضمان بابت پرداخت های مهندسین اخذ و نگهداری شود.

 گردد.( تنظیم پرداخت سهم تأمین اجتماعی و تبعات عدم پرداخت

 تومان( 2000000دستگاه  برای خرید هزینهسقف برای خرید دستگاه ورود و خروج کارکنان مقرر گردید اقدام گردد. ) -3 علویمهندس 

 برق بازدید میدانی از بشرویه داشته باشند. گروه طراح ترجیحاً گروه طراح سازه و 24/5/98مقرر گردید پنج شنبه  -4 مهندس االهی

 مشاورین

هفته دوم مهرمیاه جهیت    تا مکانیک و برق( حداکثر)تأسیسات و  )سازه و معماری ( ای چهارگانهن تشکیل جلسات گروه هزما -5

ضیور داشیته و   جلسیات ح تمیام  مشیاورین در   مقیرر گردیید   د.یگردتعیین انتقال موارد فنی، حقوقی و نرم افزار گزارش نویسی 

      رؤسیای  همچنیین  . نماینید منتقیل  بیه گروههیا   دارد را  ای چهارگانیه گروههی  کیه همووشیانی در نظیارت   رئوس کلی موارد فنیی  

به منتقل تا در جلسه ها  مشاورینکمیته های تخصصی موارد فنی کلی هم پوشانی بین رشته ای را مطرح، جمع بندی و به هیئت 

 گردد.ناظرین منتقل 

 

 مهندس االهی

 

 میاه  نکیات فنیی حیداکثر تیا انتهیای میرداد       ( دوره بیازآموزی 3D panelناظرین خانه کارگر )سازه غالیب  برای مقرر گردید  -6

        گرفتیه و ایشیان نسیبت بیه تهییه فاییل آموزشیی        مهنیدس موسیی عبیدالهی قیرار     آقیای  نقشیه هیا در اختییار    شود. فاییل   گذاشته

 اقدام نمایند. 17/5/98 تا حداکثر

 رو سمیناهای آموزشی خرید لوازم ارائه کالس  -7 علویمهندس 

 مقرر گردید برنامه ریزی برای تقدیر از هیئت رئیسه ساب  صورت گیرد. -8 مهندس صادق زاده
 

 

 دس االهیمهن

 خانم نجف زاده

با توجه به مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان استان مبنی بر پرداخت ح  الزحمه اعضای کمیسیون فنی نمایندگی شامل آقاییان   -9

مطیاب   زحمات ایشیان   تومان به جهت جبران 000/210مجموع جلسه و در  3قادری، صدقی و علوی در هر ماه به میزان  االهی،

         گذشییته الدر سیی مشییاورین الزحمییه حیی مبلییپ پرداختییی از سییوی سییازمان بییرای   ) 97اورین در سییالپرداختییی حقییوق مشیی 

و بیا عناییت بیه    مبلیپ در ابتیدای سیال بیه سیهمیه نامبردگیان در نظیارت         مابه التفیاوت ن( مقرر گردید به میزان ماتو 000/000/1

بر اساس مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان مطاب   میزان دریافتی مدیر دفتر نمایندگی نیز صورت گرفته اضافه گردد. مذاکرات

 ن خواهد بود.ماتو 000/700/1به مبلپ  97سال 

 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد)ص( به پایان رسید. 20:00جلسه در ساعت 




