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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

دفتر ریاست جهت 
 هماهنگی

1 

از ابتداي مهر ماه پیشنهاد جابجایی ساعت برگزاري جلسه هیأت مدیره را  رسمی کشور، در ابتداي جلسه آقاي مهندس عباسی با توجه به تغییر ساعت -1
 تشکیل گردد. 19الی  17ارائه نمودند که مقرر شد جلسات هیأت مدیره از هفته آینده از ساعت 

  
1 

 2 

و تاریخ  آقاي دکتر سرافرازي توضیحاتی درخصوص انتخاب اعضاي هیأت مدیره استان در کارگروهها و کمیته ها و گروههاي تخصصی شوراي مرکزي  -2
 .ارائه نمودندتوضیح ونحوه برگزاري مجمع عمومی سالیانه شوراي مرکزي 

  
2 

 ریاست سازمان
  جهت مکاتبه و استعالم

3 

 درخصوص برگزاري مجمع عمومی و انتخابات بازرسین و تأیید بودجه به صورت حضوري و یا حضوري و مجازي مقرر شد از اداره کل راه و شهرسازي -3
 این مورد اخذ گردد. دراستعالم دراینخصوص انجام و تصمیم گیري الزم 

 
  

3  

امورفنی و اجرایی 
جهت اصالح فرم 

ت ارسال به یوسپ
 کمیسیون انرژي

4 

به هیأت مدیره ارائه نمودند و توضیحاتی  را محیط زیست و مصالح،آقاي مهندس پیرعطا فرم اخذ مجوز بتن ریزي (فرم پیوست) را از کمیسیون انرژي  -4
ده در را درخصوص تهیه و تنظیم فرم فوق ارائه نمودند که پس از بحث و بررسی در هیأت مدیره مقرر شد ویرایش الزم با توجه به مذاکرات بعمل آم

جهت ایجاد هماهنگی بیشتر بین ناظرین رشته  ی کردن آنهاجلسه انجام و مجدداً به هیأت مدیره ارسال گردد تا جهت ابالغ به مجریان و سازندگان و اجرای
 اقدام الزم انجام شود. هاي مختلف

 
  
  

4  

  
  :اسامی میهمانان

  مهندس حسین صباغ    
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

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

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

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

فنی و  مدیر
اجرایی جهت 
  پیگیري الزم

5 

آورد هزینه هاي ساختمان نمونه با لحاظ نمودن کلیه آیتم هاي بهینه سازي مصرف انرژي و مقایسه آن با ساختمانهاي رآقاي مهندس پیرعطا درخصوص ب -5
پیشنهادي را ارائه نمودند که مقرر شد کمیسیون انرژي بررسی الزم در اینخصوص انجام بدهند و پیشنهاد نمایند که  که در حال ساخت می باشند،  معمول

ن پایا در قالبطراحی و یا نهایتاً از محل تفاهم نامه همکاري با دانشگاه بیرجند و از طریق دانشجویان یا یکی از دفاتر  و  فوق توسط مشاور طرح مطالعاتی
  شناسی ارشد و یا به چه روشی انجام شود.کارنامه 

5 

روابط عمومی 
پیگیري الزم با 
هماهنگی کمیته 

 دفاتر طراحی

6 

و تهیه یل تابلپیشنهاد تابلوي متحدالشکل براي دفاتر طراحی بشرح ذیل از طرف کمیته دفاتر طراحی ارائه گردید که پس از بحث و بررسی مقرر شد : بشرح ذ-6
  دفترشان نصب گردد. ورودي  محل و توسط همه دفاتر در

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سایر توضیحات:
توسط کمیته دفاتر طراحی مشخص  ب) رنگ زمینه تابلو سفید                                        ج) فونت و ابعاد یکسان                                   الف) رنگ نوشته ها آبی سورمه اي 

  ساخته شود. در دو سایزنهایتاً د) تابلوها خواهد گردید.             
د که از طریق یکی از تابلو سازان با تجربه تابلوهاي فوق بصورت متحدالشکل و یکسان تهیه و پس از اخذ مقرر شد از طریق سازمان پیگیري و استعالم شو

  وجه از دفاتر طراحی تابلوي مربوطه به ایشان تحویل گردد.

6 

  
  :اسامی میهمانان

  مهندس حسین صباغ    
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

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

 
 مهندس محمد خوشنام            ظمی    مهندس بنفشه میرکا                        مهندس وحید ناصري           دکتر سیدرضا سرافرازي  

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

 (شهرستان بیرجند/نمایندگی .............................)

 دفتر مهندسی طراحی ساختمان

 شماره ..........................(اسم دفتر)

ئول دفتر:.............................................. تلفن:................................شماره مجوز:.................................... مس  
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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مهندس بینا طراح نما 
پیگیري الزم با 

 هماهنگی مدیر پروژه

7 

امکان عدم رعایت صرفه جویی انرژي وجود خواهد داشت پیشنهاد تغییر شیشه  در طرح مصور نماي ساختمان جدید  آقاي مهندس عباسی با توجه به اینکه-7
که مقرر شد از طریق شرکت هاي صاحب نظر و تولید کننده بومی اقدام الزم جهت تهیه طرح هاي فنی در  نمودنداسپایدر در نماي ساختمان به کرتین وال ارائه 

  یرد و در زمان اجرا این موضوع لحاظ گردد.این زمینه تهیه و بررسی الزم در اینخصوص انجام پذ
7 

دفتر ریاست سازمان 
مکاتبه با شوراي 

 مرکزي
8 

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان جهت تدوین مقررات ملی ساختمان مقرر شد بشرح ذیل نمایندگان  23/6/99مورخ  420/77943درخصوص نامه شماره  -8
  معرفی گردند :بشرح ذیل استان 

  سازه و عمران: آقاي دکتر سرافرازي                          ب) رشته مکانیک: آقاي دکتر ذوالفقاريالف) رشته 
  ج) رشته نقشه برداري: آقاي دکتر اکبري

8 

امور فنی و اجرایی 
جهت اطالع رسانی و 

جهت ارائه  اقدام الزم
گزارشات و شرکت 

دبیر و رئیس 
کمیسیون و کمیته ها 

در هیأت مدیره در 
به آینده   هاي  هفته

  مرور انجام شود.

9 

دفاتر  الف) آقاي مهندس بیکی مواردي مانند هماهنگی بیشتر بین کمیته ها و کمیسیون ها و گروههاي تخصصی را پیشنهاد نمودند و گزارشی از کمیته -9
 و شش ماهه اول 98دبیر و رئیس کمیته ها یا کمیسیون هاي تخصصی براي ارائه گزارشات اقدامات انجام شده سال  داشتندارائه نمودند و پیشنهاد  طراحی را

 سازمان جراییفنی و ا مدیردر هیأت مدیره حضور یابند و به ارائه نظرات و گزارش اقدامات و مصوباتشان بپردازند الزم است موضوع فوق از طریق  99 سال
  گردد . انجام   به کمیته ها و کمیسیون ها اطالع رسانی و برنامه ریزي الزم در اینخصوص

روسا و دبیران کمیسیون ها هرشش ماه ارائه نمودند تا ب) درخواست تشکیل جلسات مشترك روساي کمیسیون ها و کمیته هاي سازمان جهت هماهنگی الزم 
  اطالع رسانی و پیگیري موضوع از طریق مدیر فنی و اجرایی سازمان انجام خواهد گردید.خودشان به هیأت مدیره ملزم باشند . یکبار به ارائه گزارشات عملکرد

9  

مهندس کریمدادي از 
طریق سازمان فنی و 
حرفه اي پیگیري و 
تعریف دوره مذکور و 
هماهنگی و اطالع رسانی 
الزم (ارسال نامه کتبی به 

از  سازمان فنی و حرفه اي
)طریق دفتر ریاست  

10 

تأسیسات برقی و مکانیکی جهت افراد شاغل در دفاتر نقشه هاي  اپراتورهاي ترسیم  برايتوسط آقاي مهندس بیکی پیشنهاد برگزاري دوره آموزشی  -10
اقدام گردد تا دوره اي در اینخصوص تعریف  مهندسی طراحی ساختمان ارائه گردید که مقرر شد از طریق تفاهم نامه موجود فی مابین سازمان و فنی و حرفه اي

دفاتر موظف به معرفی نیروهاي شاغل در امور فوق جهت شرکت  و با معرفی مربی از طرف سازمان دوره مذکور به دفاتر طراحی اطالع رسانی و برگزار گردد
  نکات فنی الزم و مورد نیاز افزایش یابد . تا کیفیت نقشه ها در طراحی و رعایت مقررات ملی و در دوره هاي آموزشی فوق خواهند بود

10  

  
  :اسامی میهمانان

  مهندس حسین صباغ    
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

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

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



  


