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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

امور فنی و اجرایی 
جهت ارجاع به کمیته 

سیما ومنظر و پیگیري 
و هماهنگی الزم با 

معاونت پیشگیري از 
جرم با هماهنگی 
 ریاست سازمان

1 

به هیأت هیأت چهارنفره و اقدامات انجام شده در این مورد را  تصویب نرخنامه خدمات مهندسی سالجاري در آقاي مهندس عباسی توضیحاتی درخصوص روند اجرایی: 1-1
  ارائه نمودندمدیره 

رار گرفته سی قدر مورد تخلفات ساختمانی و نقشه هاي اجرایی موارد مطرح شده از سوي مراجع قانونی که از ریاست سازمان در هفته گذشته مورد سوال و برر:همچنین  2-1
 توضیحاتی ارائه نمودند و در هیأت مدیره بحث و بررسی در اینخصوص نیز انجام گردید. بود

به سیما ومنظر استان ارائه ارسال و سپس پیشنهادات الزم در اینخصوص  مقرر شد موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیته سیما ومنظر سازمان جهت بررسی و ارائه نظرات 
  گردد.

  انجام گردد. مقتضیاز طریق معاونت پیشگیري از جرم با تشکیل جلسات مشترك با ارائه راهکارهاي الزم پیگیري د مقرر شضمناً 

1 

امور فنی و اجرایی 
جهت پیگیري تشکیل 
جلسه کمیته در اسرع 

 وقت

2 

گردید و مقرر شد کارگروه رسیدگی و بررسی الزم جهت کنترل عملکرد آزمایشگاههاي فوق بشرح ذیل تشکیل  درخصوص بررسی عملکرد آزمایشگاههاي فنی بحث و بررسی-2
و پس از آن بررسی الزم درخصوص عملکرد آزمایشگاهها  مورد نیاز تهیه گردد. )آئین نامه و چک لیست(وچک لیست انجام کار بررسی و پایش و آئین نامه اي جهت تهیه مبانی 

 ن نامه فوق انجام شود.براساس آئی

بعنوان دبیر کارگروه     و دو نفر از لف: آقاي مهندس خوشنام         ب: خانم مهندس میرکاظمی    ج: آقاي دکتر سرافرازي    د: آقاي مهندس وحیدي یا تلواري از سوي سازمان ا
  مسئولین آزمایشگاههاي فنی صاحب نظر با انتخاب از سوي اعضاي کمیته مذکور

2 

 3 ریاست محترم سازمان
و بررسی هاي بعمل آمده درخصوص اخذ پایان کار ارائه شده توسط ریاست سازمان مطرح گردید و مقرر شد پیشنهادات  ،درخصوص تعیین تکلیف ساختمان سایت اداري -3

مقرر شد پیگیري ها و رایزنی هاي الزم در اینخصوص توسط ریاست سازمان  انجام شود ضمناً درمورد موارد و اقدامات الزم بحث وبررسی گردید سند براي ملک فوق  اخذ
  و نتیجه به هیأت مدیره جهت تصمیم گیري الزم ارائه گردد. انجام شود

3  

خزانه دار محترم 
 4 سازمان

و برگزاري مزایده مربوطه را ارائه  ناشی از تخریب و بازسازي ساختمان جدید سازمان آقاي مهندس عباسی گزارشی از کمیسیون معامالت درخصوص فروش ضایعات-4
  و نتیجه به هیأت مدیره ارائه گردید.نمودند.

4  

آقاي مهندس وحیدي 
جهت پیگیري موضوع 

و مکاتبه با دفتر 
نمایندگی جهت ارائه 
مستندات و سپس 

مکاتبه با راه و 
 شهرسازي

5 
 

درخصوص افزایش ظرفیت اشتغال مهندس با توجه به وجود یک نفر مهندس برق داراي پروانه و نمایندگی بشرویه  29/5/99/د مورخ 00463درخصوص درخواست شماره -5
 نمایند تا درخصوص افزایش ظرفیتناظر برق نمایندگی (آقاي مهندس حسن زاده اول) بحث و بررسی شد و مقرر شد نمایندگی مستندات الزم درخصوص اشتغال ایشان ارائه 

هیأت اقدام گردد ودرصورت نیاز مجوز الزم از هیأت مدیره و تا رفع مشکل موجود و یا افزایش مهندسین برق داراي پروانه در نمایندگی فوق  ارجاع طبق قانون و مقررات موقت
  مراجع ذیصالح اقدام گردد. چهارنفره وسایر

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             دکتر سیدرضا سرافرازي  

 



  


