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ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مدیر فنی و اجرایی با 
هماهنگی ریاست 
سازمان اقدام الزم 

کمیسیون -انجام شود
هاي تخصصی جهت 

اطالع و بررسی و اقدام 
  الزم 

1 

ل طراحان و مهندسین و نیروهاي شاغ دید جهت ارزیابی دفاتر طراحی مهندسیدرخصوص آموزش طراحان دفاتر طراحی در هیأت مدیره بحث و بررسی شد که پیشنهاد گر-1
فاتر طراحی براي طراحان و در دفاتر در دوره هاي آموزشی در نظر گرفته شود و در مدت اعتبار پروانه و براي تمدید پروانه اخذ مدرك شرکت در دوره هاي آموزشی از د

  ترسیم کنندگان فوق ،از دفتر طراحی اخذ گردد.
  نیاز را به پیش بینی و جهت تأیید به هیأت مدیره سازمان براي سال آینده اعالم نمایند الزم است کمیسیون هاي تخصصی نیز براي این موضوعات دوره هاي مورد

1 

کمیته بیمه جهت 
 2 پیگیري و اقدام الزم

به جهت تفکیک زمین و آپارتمانها از محل هزینه حق بیمه کسر بیمه کسر شده از آقاي مهندس عباسی موضوع اخذ هزینه هاي بیمه از مهندسین نقشه بردار و شهرساز  -2
بعدي ناشی از عملکرد حرفه اي مهندسین رشته هاي مذکور مقرر شد گانه را مطرح نمودند و جهت جلوگیري از مشکالت و عواقب و خسارات  4سایر مهندسین رشته هاي 

  نیز پیشنهاد مورد نیاز را به هیأت مدیره جهت اقدامات بعدي ارائه نمایند.موضوع در کمیته بیمه مطرح و تا پایان سال 
2 

امور مالی با هماهنگی 
 3 خزانه دار اقدام گردد

شده از  ر نظر گرفتهدرخصوص خرید کولر هاي گازي براي سیستم سرمایش ساختمان جدید در هیأت مدیره بحث و تبادل نظر گردید و مقرر گردید با توجه به اعتبار د -3
  مارکی معتبر بدون گارانتی موجود در سطح بازار با کمترین قیمت با صرفه و صالح نظام به صورت ترك تشریفات خریداري گردد.

3  

مدیر فنی و اجرایی 
 4 جهت اقدام الزم

متر  30,000متر مربع بصورت قرارداد با مصالح به  30,000درخصوص تفسیر ظرفیت سازندگان ذیصالح مندرج در پروانه بحث و بررسی گردید و مصوب گردید ظرفیت -4
  نفره ارسال می گردد. 4مربع بصورت قرارداد پیمان مدیریت تبدیل و جهت تصویب و جهت تأیید نهایی به هیأت 

4  

      

  
  اسامی میهمانان:

  صباغ  مهندس حسین 
  مهندس محمدرضا بیکی   
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