به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات شصت و یکمین جلسه هشتمین دوره هیأت مدیره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 89/11/30

مصوبات:
 -1با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع تصمیم گیری درخصوص برگزاری جشن روز مهندس بدا توجده بده ال مداع دیوع
ویرو کرونا در دس ور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آرا) و پس از بحث و بررسی موارد مقرر گردیدس کلیده مراسدم یدای
تسارک دیسه سه لغو و پیگیری از مراجع ذیربط در این خصوص به ریاست سازمان تفویض س ضمناً مقرر س برنامه یدای
تسارک دیسه سه در صورت امکان پس از رفع موانع مخاطره آمیز و در زمان مناسب دیگری برگزار ود 52( .رای موافد از
 52نفر لاضر )
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مصوبات:
 -2با پیشنهاد ریاست سازمان بند  3دستور جلسه با موضوع بحث و بررسی در خصوص پیشنهاد کمیسیون طرح و برنامه با
موضوع تفویض اختیارات به رئیس و هیات رئیسه سازمان در صدر دستور کار جلسه قرار گرفت ( 41رای موافق از  22نفقر
حاضر) و مقرر شد با عنایت به ماده  67آی ین نامه اجرایی ققانون ناقام مهندسقی و کنتقرخ سقاختمان ووقایت و اختیقارات
مندرج در ماده  63آیین نامه اجرایی موصوف به شرح بندهای جدوخ پیوست به هیات رئیسقه و رئقیس سقازمان سقاخ دوم
دوره هشتم سازمان ناام مهندسی ساختمان استان تهران تفویض اختیار میگردد و درخصوص بند  24ماده مرقوم استخدام
و عزخ و نصب کارکنان سازمان تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها (خاصه معاونقان مقدیران کارکنقان و روسقا و
معاونین دفاتر) به شرح ذیل تفویض گردید:
 در خصوص کارکنان کارشناسان وکارمندان استخدام وعزخ و نصب براساس آئیننامه اداری و استخدامی و رعایت شرائطاحراز مندرج در ساختار سازمانی و نیز در خصوص معاونان مدیران و روسا استخدام وعزخ ونصب با رعایت شرائط احراز در
ساختار سازمانی وطی مراحل مندرج در ساختار سازمانی به رئیس سازمان تفویض میگردد.
تبصره :در صورتیکه معاونان مدیران و روسا شرائط احراز ساختار سازمانی را نداشته باشقد و قی در مقدت زمقان محقدودی
احراز شرائط فوق برای ایشان امکانپذیر باشد رئیس سازمان می تواند فرد مورد نار را بعنوان سرپرسقت در پسقت مربوطقه
نصب نماید .و رئیس سازمان حداکثر ورف مدت سه ماه مووت به انتصاب فرد واجد شرائط میباشد.
( 41رای مواف از  22نفر حاضر )
* باتوجه به اتمام زمان جلسه با پیشنهاد ریاست سازمان  76دقیقه به مدت زمان جلسه افزوده شد(به اتفاق آرا)

به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات شصت و یکمین جلسه هشتمین دوره هیأت مدیره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 89/11/30

مصوبات:
 -0بند  1دستورجلسه با موضوع اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش تعرفه خددما منندسدی سدا  1911مطدر و پد ا
بحث و بررسی ،تا مان ننایی شدن مبانی قیمت گذاری خدما منندسی و با توجه به افزایش قیمت هزینه ساخت ،جدو
ذیل ،جنت افزایش تعرفه خددما منندسدی در سدا  11بده شدورای مرکدزی و و ار راه و شنرسدا ی پیشدنناد گدردد،
همچنین متوسط افزایش تعرفه در گروهنای ساختمانی برای سایر خدما منندسی اعدم ا شنرسدا ی  ،ترافیدک ،نقشده-
برداری ،با رسی گا و غیره در نظر گرفته شود.

