
             AD-FR  : 00/01: کد شناسه                 20:15  : خاتمه     16:45 :شروع                            02/09/98مورخ  شنبه روز 98در سال  صورتجلسه هیأت مدیره مینپنجو  سی    
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

 1 آقاي مهندس عباسی 

  82و  82مواد (آقاي مهندس عباسی درخصوص انتخاب بازرسین با توجه به آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  -1
و شرایط بازرسین توضیحاتی ارائه نمودند که مقرر شد بررسی الزم درخصوص شناسایی افراد واجد شرایط انجام و نتیجه در ) مکرر

  .گردد ارائهموضوع جلسات آینده جهت جمع بندي 
1 

روابط عمومی جهت 
 انعکاس موضوع

2 
 ي نظام مهندسی استانهاآقاي مهندس خوشنام و کاظمیان گزارشی از موارد مطرح شده در جلسه گردهمایی اعضاي بسیجی هیأت مدیره ها -2

  .در جزیره قشم شرکت نموده بودند ارائه نمودند
2  

 3 مدیر فنی و اجرایی

روش آقاي مهندس عباسی گزارشی از آمار قبولی آزمون اخیر ورود به حرفه مهندسی ارائه نمودند که درخصوص نحوه کارآموزي و اصالح -3
پس از ارائه گزارش  و اعمال روش هاي نوین و بروز در این مورد در هیأت مدیره مذاکره گردید که مقرر شد در زمان مناسبی فعلی کارآموزي

  .براي این موضوع در هیأت مدیره وقت بیشتري گذاشته شود کارآموزي هاي سنوات گذشته توسط مدیر فنی و اجرایی سازمان کمی و کیفی 
الزم است مدیریت فنی و اجرایی سازمان در اینخصوص در هفته هاي آینده گزارشی از روند موجود کارآموزي ارائه و در صورتی که 

  .ز به هیأت مدیره جهت تصمیمات اصالحی ارائه نمایندپیشنهادي جهت اصالح موضوع دارند نی

3  

 امور مالی و اداري
با هماهنگی خزانه 

 دار

4 

آقاي مهندس الهامی زاده گزارشی از خرید زمین جهت دفتر نمایندگی شهرستان طبس و نحوه انجام کار که در هفته گذشته انجام شده بود -4
مربوطه با توجه به هماهنگی هاي انجام شده قبلی با مشاور حقوقی توسط امور مالی و خزانه دار ارائه نمودند و مقرر شد اقدامات مالی 

  .سازمان انجام شود
4  

 5 روابط عمومی

  .خانم ساالري گزارشی از اقدامات انجام شده در هفته پدافند غیر عامل ارائه نمودند -5
روابط عمومی هاي کشور رتبه اول را کسب نموده است مقرر شد تقدیر الزم از با توجه به اینکه پوستر تهیه شده در اینخصوص در سطح 

توسط سازمان برگزار  در سطح مدارس شهرستانکه درخصوص پاداش مسابقه پدافند غیر عامل .موضوع انجام شود و انجام  عوامل پیگیري
  .نیز مقرر شد با هماهنگی ریاست سازمان اقدام گردد شده بود

5  

  :میهماناناسامی 
      مهندس حسین صباغ

     مهندس محمدرضا بیکی
 

:  نام و امضاء حاضرین  
   علی کریمداديمهندس                    محمد الهامی زادهمهندس                       دکتر احمد کاظمیان                                      مهندس محمدحسین زراعتکار            حسین عباسیمهندس 

 
    محمد خوشناممهندس               مهندس بنفشه میرکاظمی                               وحید ناصريمهندس             دکتر سیدرضا سرافرازي  

 
  



  

             AD-FR:   00/01: کد شناسه                 20:15  :خاتمه      16:45 :شروع                            02/09/98مورخ  شنبه روز 98در سال  صورتجلسه هیأت مدیره سی و پنجمین   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

 6 روابط عمومی

و با  سایر هزینه هاذ و ــهزینه هاي باال و گرانی کاغگزارش ارائه شده توسط خانم ساالري و با توجه به درخصوص چاپ سررسید براي سال آینده  -6
و  سررسید چاپ نشود و مقرر شد براي سال آینده در قالب دفترچه همراه مهندس بصورت دوساالنه 99توجه به بررسی بعمل آمده مقرر شد براي سال 

  .شدخواهد  توسط روابط عمومی انجام  اطالع رسانی الزم در اینخصوص به همکاران در سایت سازمان.چاپ گردد 1400براي سال 
6 

مشاور حقوقی 
سازمان با همکاري 

خانم مهندس 
 میرکاظمی

7 

با حضور مشاور حقوقی سازمان بحث و بررسی درخصوص تفاهم نامه همکاري سازمان نظام مهندسی و انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و  -7
مورد  که در جلسهساختمان استان انجام شد و مقرر گردید تا هفته آینده آقاي ابراهیمی با همکاري خانم مهندس میرکاظمی اصالحات الزم در تفاهم نامه 

  .نهایی گرددموضوع اعمال و در جلسه هفته آینده هیأت مدیره توسط اعضاي هیأت مدیره مطرح گردید،
7  

 8 روابط عمومی

ارائه دادند و در ادامه  با توجه به بودجه مصوب سال جاري آقاي مهندس الهامی زاده گزارشی از هزینه هاي انجام شده در زمینه همایش ها و مراسم ها -8
ارائه بررسی هاي بعمل آمده را  خانم ساالري درخصوص برآورد هزینه ها و استعالمات انجام شده براي برگزاري جشن روز مهندس در هیأت مدیره گزارش

رسی گردید و با انجام موضوع و در هیأت مدیره بحث و بر پس از آن درخصوص موضوعات کمی و کیفی و سایر مسائل جشن به هیأت مدیره نمودند که 
  .و مقرر گردید جزئیات کار در کمیته رفاهی بررسی و پیشنهاد نهایی به هیأت مدیره تا پایان دیماه جاري جهت تصمیم گیري ارائه گردد.کلیات کار موافقت شد

8  

 مهندس الهامی زاده
مسئول هماهنگی 

الزم کمیته مشخص 
 گردیدند

9 

صورتجلسه پانزدهم هیأت مدیره مورخ  7کریمدادي ،ناصري و الهامی زاده درخصوص اصالح بند  :ینآقایان مهندس 30/8/98 مورخ 10753نامه شماره  -9
  :مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد  موضوع در هیأت مدیره مطرح گردید و 10/4/98

اجرا  در استان تعرفه هاي خدمات مهندسی و اعمال اصالحات بعدي بررسیمقرر شد جدول پیوست قیمت هاي ردیف محاسبه تا ارائه گزارش کمیته : الف
  .شود

 مهندس کریمدادي،ناصري،الهامی زاده ،زراعتکار و آقاي دکتر سرافرازي درخصوص جدول تعرفه هاي خدمات مهندسی قايکمیته اي متشکل از آمقرر شد :ب
به هیأت مدیره جهت تصمیم گیري  ،انجام دهند ودرصد خدمات رشته هاي مختلف تا ابتداي دیماه  جاري  در این خصوص الزم و تخصصیبررسی تشکیل و

  )مقرر شد ریاست نیز جهت ریاست  جلسه در کمیته فوق شرکت نمایند.الزم ارائه نمایند

9  

  :اسامی میهمانان
  مهندس حسین صباغ    

  مهندس محمدرضا بیکی   
 

:  نام و امضاء حاضرین  
  مهندس علی کریمدادي                  مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                                    مهندس محمدحسین زراعتکار              حسین عباسی مهندس 

 
  مهندس محمد خوشنام                مهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصري               دکتر سیدرضا سرافرازي  

 
  


