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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مهندس کریمدادي 
جهت پیگیري 

 وتشکیل جلسات 

1 

کارگروه پایش در هیأت مدیره بحث و بررسی شد و مقرر شد با توجه به مصوبه هاي قبلی هیأت مدیره که فعالیت و پایش همیشگی بر  لیتدرخصوص فعا-1
ایش واحدها و نمایندگی هاي سازمان گزارشات مورد نیاز از پ ،گروهها  ،کمیسیون ها  ،کمیته ها  وعملکرد همکاران سازمان در سمت هاي مختلف و نمایندگی ها 

اولویت شروع بررسی کمیته ها،کمیسیون و نمایندگی ها می باشد و بررسی خود را به مرور و با توجه به نیاز به هیأت مدیره و بصورت فصلی ارائه نمایند.
  که تاکنون انجام نشده است.

1 

با پیشنهاد 
کمیسیون 

معامالت ریاست 
سازمان و خزانه 

 دار محترم

2 

قوطی و ...) با توجه به نوسانات قیمت ها و با پیشنهاد کمیسیون معامالت و -نبشی-مورد نیاز پروژه ساختمان جدید(میلگرددرخصوص خرید آهن آالت  -2
و معامالتی باید از طریق مناقصه محدود و یا عمومی انجام شود ،موضوع توسط آقاي مهندس زراعتکار و  د فوق با توجه به نظام نامه مالیینظر به اینکه خر

استعالم توسط ریاست و خزانه دار سازمان در یک روز کاري  6یا  5الهامی زاده تشریح گردید که در اینخصوص بحث و بررسی و مقرر شد پس از اخذ  مهندس
  به صورت مناقصه محدود با توجه به لیست نیاز پروژه در اسرع وقت اقدام به خرید انجام گردد.

2 

مدیر فنی و 
اجرایی جهت 

 ارسال موضوع به
کمیسیون 

تخصصی عمران 
و پیگیري و اخذ 
نتیجه در اسرع 

وقت و ارائه 
خروجی به هیأت 

20/7/99مدیره تا   

3 

و  درخصوص قراردادهاي تخریب و گودبرداري موضوع را مهندس زراعتکار مطرح و توضیحاتی را ارائه نمودند که بحث و بررسی دراینخصوص انجام شد-3
  تهیه و به هیأت مدیره ارسال گردد: دستور العمل صصی عمران بررسی ومقرر شد موارد ذیل در کمیسیون تخ

  الف)تهیه دستور العمل یا چک لیست مطالعات و بازدید اولیه از محل پروژه و نیاز سنجی و ارائه نقشه هاي اجرایی گودبرداري 
سازه ساختمان با تهیه صورتجلسه یا پیش نویس فصل مشترك  ب) بازنگري در قرارداهاي تخریب و گودبرداري و تعیین حدود وظایف ناظر تخریب و ناظر

  وتحویل کار از ناظر گودبرداري و تخریب به ناظرین عمران و هماهنگ کننده فی مابین ناظر تخریب و ناظرین سازه و هماهنگ کننده جهت ادامه کار 
  زه جهت کنترل آن توسط واحد کنترل نقشه قبل از ارائه خروجی از سازمانج) تهیه چک لیست کنترل سازه نگهبان و مهندس تخریب و درج آن در نقشه هاي سا

ریان ابالغ  د) درخصوص ساختمان هاي داراي دیوار برشی دستور العمل مشخصی جهت اجراي سازه و پایدار سازي الزم در زمان اجرا تدوین و به دفاتر و مج
ریان و سازندگان براساس آن دستور العمل اقدام و ناظرین مکلف به نظارت و ارائه گزارش مربوطه تا مج در نقشه هاي سازه درج گردد.دستور العمل مربوطه و 

  مطابق فرم مخصوص که طراحی خواهد شد به سازمان باشند.
  

3  

امور فنی و اجرایی و 
امور مالی جهت اطالع 

 و اقدام الزم
4 

مبحث دو مقررات مطابق مقرر شد » درصد کسر از حق الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده« درخصوص  15/2/98/د ش م مورخ 11437با توجه به نامه شماره  -4
  ملی اقدام گردد.

4  

  
  :اسامی میهمانان

  غمهندس حسین صباغ    
  غمهندس محمدرضا بیکی   

  

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

 
 غمهندس محمد خوشنام            مهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصري             دکتر سیدرضا سرافرازي  
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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

ریاست سازمان 
استاد مورد 

نفر  1نیاز(
نفر  1معماري و 

عمرانی) در 
اینخصوص جهت 

برگزاري یک 
جلسه براي 

اجرایی عوامل 
برابر نیاز مندرج 
در مصوبه اقدام 

 گردد

5 

درخصوص معرفی مربی جهت آموزش مقررات ملی وتشریح وظایف ناظرین و مواردي که توسط مهندسین ناظر نظام مهندسی در زمان ساخت و ساز مورد -5
  مورد نیاز از طرف سازمان شناسایی و معرفی گردند:بررسی و کنترل قرار خواهد گرفت سازمان فنی و حرفه اي در رشته هاي ذیل الزم است اساتید 

  الف) رشته کاشی کاري            ب) بناي سفت کار               ج) کناف کار                      د) جوشکار ساختمانی 
  بیرجند اقدام نمایند مقرر شد ریاست سازمان پس از شناسایی افراد و اساتید مورد نیاز مکاتبه الزم با اداره فنی و حرفه اي 

5 

     

  
  :اسامی میهمانان

  غمهندس حسین صباغ    
  غمهندس محمدرضا بیکی   

  

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

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

  

 


