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ریمسئول پیگی شماره  

 مصوبات                  مصوبه

ردیف 

وشماره 

 دستور کار

ریاست محترم 

 سازمان
1 

در ابتدای جلسه آقای مهندس عباسی ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی به هیات مدیره، موضوع پیگیری های  -1

انجام شده برای مهندسین عضو سازمان جهت اخذ زمین یا ساخت وساز مسکن و ساختمان از مراجع مختلف توضیحاتی ارائه نمودند که 

و پس از قطعی شدن  توسط ریاست سازمان انجام و اقدامات بعدی در هیات مدیره مطرح و تصمیمات الزم اخذمقرر شد پیگیریهای الزم 

 گردد. موضوع اطالع رسانی الزم به اعضای سازمان انجام 

 

1 

آقای مهندس 

زراعتکار موضوع 

بررسی ودر جلسه 

آینده هیات مدیره 

 گزارش نمایند.

2 

کنترل سهمیه طراحی در مهندسان شاغل در سطح سایر شهرستانها  و دفاتر نمایندگی را مطرح نمودند که آقای مهندس زراعتکار موضوع -2

مقرر شد کارگروه متشکل از خانم مهندس میرکاظمی،آقای مهندس زراعتکارو آقای دکتر سرافرازی مورد فوق را بررسی و گزارش بررسی های 

 ارائه نمایند.بعمل آمده را در جلسه هفته آینده هیات مدیره 

 

 

امور فنی واجرایی 

با هماهنگی واحد 

حقوقی و ریاست 

سازمان پیگیری 

انعقاد و امضاء 

 تفاهم نامه 

3 

ذاکره با ریاست سازمان در مبا توجه به پیگیری های بعمل آمده هیات مدیره انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان و برگزاری جلسه  و 

از بندهای تفاهم نامه همکاری فی مابین و با توجه به اینکه مقرر شده بود بررسی الزم جهت اصالح موارد  چند موردتغییر و اصالح خصوص 

من و ریاست سازمان تشکیل و تفاهم جاختالفی صورت پذیرد ، جلسه ی مشترکی در کمیته سازندگان مسکن و ساختمان با حضور نمایندگان ان

 امضاء مصوب گردید. نامه به شکل پیوست اصالح و جهت انعقاد و

 

 

3 

 

 :اسامی میهمانان

     مهندس حسین صباغ

    مهندس محمدرضا بیکی

 نام و امضاء حاضرین: 

 

  

  مهندس علی کریمدادی                   الهامی زادهمحمد مهندس                       دکتر احمد کاظمیان                                      مهندس محمدحسین زراعتکار            حسین عباسیمهندس 

 

   محمد خوشناممهندس              مهندس بنفشه میرکاظمی                               وحید ناصریمهندس             دکتر سیدرضا سرافرازی  
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ریمسئول پیگی شماره  

 مصوبات                  مصوبه

ردیف 

وشماره 

 دستور کار

روابط عمومی اقدام 

الزم با هماهنگی 

ریاست سازمان 

 انجام شود.

4 
،طراح و مجری در رشته های مختلف در  ناظر پروانه دارای  پیشنهاد خرید و اهدای کاله ایمنی استاندارد با آرم سازمان جهت کلیه اعضای-4

  سطح استان برای روز مهندس در پایان سال جاری توسط آقای مهندس عباسی ارائه گردید که توسط هیات مدیره مصوب شد
4 

امور فنی واجرایی 

 اقدام الزمجهت 
5 

صالحیت که از سوی کمیسیون تخصصی شهرسازی به هیات مدیره جهت تعیین  2در مورد نحوه ی ارجاع کار به مهندسین شهرساز دارای  -5

در مورد مهندسینی که خودشان درصد ظرفیت هر یک از  تکلیف ارسال شده بود مقرر شد با توجه به مصوبه گذشته هیات مدیره اقدام گردد.

هایی که در آنها صالحیت دارند را مشخص نموده اند براساس درخواست کتبی ایشان اقدام گردد . در مورد مهندسینی که برابر فراخوان رشته 

 سازمان درصد ظرفیت کاری خود را اعالم ننموده اند برابر باالترین پایه صالحیت در همان رشته برابر ضوابط از سوی سازمان به ایشان کار

 .ارجاع گردد

5 

 6 

توسط ریاست سازمان  زمانهای صرف شدهست آقای ابراهیمی مشاور حقوقی سازمان در خصوص افزایش حقوق و دستمزد بدلیل ادرخو-6

و بررسی الزم در ایشان  ساعات کارکرد گزارش عملکرد وختیار نمودند تا پس از اخذ اقراعت گردید و هیات مدیره به ریاست سازمان تفویض 

 اخذ نمایند. مقتضی حق الزحمه مازاد با توجه به نیاز و درخواست سازمان تصمیم گیریخصوص پرداخت 

6 

 7 مهندس بیکی

یکی از اعضای سازمان که بصورت ناشناس به ایشان ارائه شده بود در خصوص بررسی موضوعات مختلف آقای مهندس بیکی نامه ی -7

و مجمع عمومی و بعضی موارد جاری سازمان را در هیات مدیره قرائت فرمودند که آقای مهندس بیکی  سازمان منجمله اعضاء هیات مدیره

که گزارش مربوطه  و در حال بررسی دقیق تر می باشیم که پیگیری الزم در مورد مسائل مطرح شده انجام گردید نمودندبعنوان بازرس مطرح 

 کننده خواهد بود.سوال به متقاضی یا  در جلسات آینده ارائه خواهد گردید و قابل ارائه

 

 :اسامی میهمانان

 مهندس حسین صباغ    

 مهندس محمدرضا بیکی   
 

 نام و امضاء حاضرین:  

 مهندس علی کریمدادی                  مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                                    مهندس محمدحسین زراعتکار              حسین عباسی مهندس 

 

 مهندس محمد خوشنام                مهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصری               دکتر سیدرضا سرافرازی  

 

 


