
           AD-FR:   00/01کد شناسه :                                             20:00  خاتمه :            17:30 شروع :                           22/06/99مورخ شنبه روز 99 در سال صورتجلسه هیأت مدیرهمین سوبیست و   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

نه دار محترم خزا
با هماهنگی 
ریاست محترم 
 سازمان

1 

 آقاي مهندس الهامی زاده درخصوص اقداماتی که در خصوص اخذ شناسه ملی و پیشنهادات ارائه شده از سوي شوراي مرکزي و جلساتی که در شوراي -1
و مقرر شد موضوع از شوراي مرکزي  گردیدبحث و بررسی  ن موردمرکزي در اینخصوص در هفته گذشته برگزار شده بود توضیحاتی ارائه نمودند و در ای

  استعالم گردد و پس از تعیین تکلیف موضوع فوق و اخذ مجوز الزم ونحوه انجام کار،اقدام مورد نیاز انجام گردد.
1 

–امور فنی و اجرایی 

امور مالی و اداري 
 جهت اطالع و اقدام الزم

2 

هیأت چهارنفره مطرح و مطابق جدول پیوست تصویب شده بود بحث و بررسی گردید و مقرر شد  درتعرفه هاي خدمات مهندسی سال جاري که  درخصوص -2
  .اجرایی گردد  1/7/99تعرفه هاي جدید از تاریخ 

بحث و ) 1(فرم پیوستدرخصوص هزینه هاي طراحی حریم و جانمایی کنتور ها ) 4 بند پیشنهاد( 3/6/99: درخصوص درخواست کمیسیون برق مورخه ب
مربوط به طراحی کنتورهاي بررسی گردید و مقرر شد با اجرایی شدن تعرفه خدمات مهندسی سال جاري  هیچگونه هزینه اي از طراح کسر نشود و همه مبلغ 

  حی به طراح تأسیسات برقی پرداخت گردد.سهم طراتکفاز و سه فاز و فرم پیوست 
  

2  

امور فنی و اجرایی 
جهت ارجاع موضوع به 

کمیته سیما و منظر 
 شهري سازمان

3 

(صورتجلسه پیوست) درخصوص مشکالت پارکینگ بحث و بررسی گردید و مقرر شد 4بند  29/5/99مطابق مصوبه کمیسیون تخصصی معماري مورخه  -3
برگزار و مشکالت موجود بررسی و چاره اندیشی الزم انجام و شهري سازمان سیما و منظر  کمیتهراه و شهرسازي در -موضوع با حضور نمایندگان شهرداري

  پیشنهادات الزم تهیه و به هیأت مدیره جهت پیگیري هاي بعدي از طریق مراجع ذیصالح ارائه نمایند.
  
  

  
  

3  

  
  :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            غدکتر سیدرضا سرافرازي  

  



           AD-FR:   00/01کد شناسه :                                             20:00  خاتمه :            17:30 شروع :                           22/06/99مورخ شنبه روز 99 در سال صورتجلسه هیأت مدیرهبیست و سومین   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

امور فنی و 
اجرایی ارجاع به 
کارگروه ارزیابی 

 دفاتر

4 

درخصوص نحوه انتخاب اعضاء کمیته کنترل نقشه در هیأت مدیره قرائت  6/5/99صورتجلسه کمیسیون تخصصی برق مورخه  2پیشنهاد بند  -4
  بررسی و لحاظ در شرایط مربوطه ارسال گردید.گردید و به کارگروه ارزیابی دفاتر جهت 

  
4 

 ریاست سازمان
نامه  جهت تهیه 

به ناظرین کلیه 
رشته ها و 
سازندگان 

 ذیصالح

5 

(صورتجلسه پیوست) در هیأت مدیره طرح گردید. درخصوص نقشه هاي اجرایی و  2بند  7/5/99پیشنهاد کمیسیون تخصصی مکانیک مورخه  -5
حتی تأسیسات برقی و مکانیکی) انجام  مصوبات قبلی هیأت مدیره مقرر شد مکاتبه اي با کلیه همکاران (در کلیه رشته هاچون ساخت با توجه به 

نماید و بدون نقشه هاي  از طریق طراح قبل از اجرا مجري و سازنده را الزام به تهیه نقشه هاي اجراییباید شود تا در صورت تغییر نقشه ها،ناظر 
اقدام به نظارت ننماید که تخلف محسوب خواهد شد و در صورت مشاهده موضوع توسط نظارت مضاعف برخورد قانونی با اجرا  زمانفوق در 

  متخلفین صورت خواهد پذیرفت.
  
  
  
  
  
  
  
  

5 

  
  :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            غدکتر سیدرضا سرافرازي  

  

 


