
             AD-FR  : 00/01کد شناسه :                       19:30 : خاتمه            16:45 شروع :                           10/03/99مورخ شنبه روز 99 در سال صورتجلسه هیأت مدیره ینمده   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

کاردستور   

- 1 

گزارشی از  ،آقاي مهندس عباسی ضمن عرض تبریک به مناسبت عید سعید فطر و آرزوي قبولی طاعات و عبادات براي همه همکاراندر ابتداي جلسه  -1
در زمینه تعرفه خدمات مهندسی و شناسنامه فنی و ملکی و  جلسات فی مابین شوراي شهر و شهرداري و مسئولین شهرستان فردوس در دو هفته گذشته

(درخصوص طرح جلسه روساي سازمان هاي نظام مهندسی کشور مواردي که در وگزارشی از  سایر خدمات دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان فردوس
  .شده بود را ارائه نمودند مطرحشوراي مرکزي گذشته در ) در هفته  بازدید آقاي مهندس خرم از استانهاو...ملی مسکن ،خانه مهندس و 

1 

واحد فنی و اجرایی 
روابط -جهت اقدام الزم
 عمومی

2 

درصد  10بصورت الکترونیکی ،با پیشنهاد آقاي مهندس عباسی با کسر  سازمان  با توجه به موافقت برگزاري دوره هاي تمدید و ارتقاء براي همکاران و اعضا -2
  موافقت گردید.مذکور هزینه دوره هاي فوق براي اعضاي شرکت کنندگان در دوره هاي 

  مقرر شد اطالع رسانی و برنامه ریزي الزم جهت برگزاري دوره هاي فوق توسط روابط عمومی و واحد آموزش انجام گردد .
2  

 دستور کار جلسه 
آینده بمدت یک ساعت 

و اطالع رسانی به 
 انجمن

3 
انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان درخصوص تضمین کیفیت اجراي ساختمان درخواست جلسه  22/2/99مورخ  00303/99نامه شماره  -3

  موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد. با حضور اعضاي هیأت مدیره انجمن، مشترك نمودند که مقرر شد در جلسه هفته آینده هیأت مدیره
3  

امور مالی و اداري 
–جهت اقدام الزم 

روابط عمومی جهت 
 اطالع رسانی الزم

4 

بعمل آمده توضیحاتی ارائه نمودند که  و بررسی هاي  استعالم با توجه بهدرخصوص بیمه تکمیلی درمان آقاي مهندس عباسی و آقاي مهندس الهامی زاده  -4
 ) براي بیمه تکمیلی درمان اي شرکت کننده در استعالم بصورت تماس تلفنی در جلسه  پس از بحث و بررسی و مذاکره با پیشنهاد دهندگان (شرکت هاي بیمه

  در اینخصوص منعقد گردد. اي تفاهم نامه ،نهایتاً مقرر شد با شرکت بیمه دانا با توجه به تعهدات و مبالغ قبول همه شرایط سازمان  اعضاء سازمان 
4  

واحد فنی و اجرایی 
سازمان جهت پیگیري 
و تشکیل جلسه در 
اسرع وقت و بررسی 
مستندات گذشته و 
موجود در زمینه 
 ارزیابی دفاتر

5 

جهت از هیأت مدیره به همراه مدیر فنی و اجرایی سازمان هیأت مدیره درخصوص کمیته ارزیابی دفاتر مقرر شد افراد ذیل هاي گذشته پیرو صورتجلسه  -5
  الزم نمایند. اتعرضه خدمات دفاتر طراحی مهندسی استان تشکیل و اقدام نحوه یابی و کنترل کیفیت کارها وزبررسی ار

ج: آقاي مهندس       (نماینده کمیته تخصصی معماري)ب: آقاي مهندس زراعتکار      )و نقشه برداري نظارت عالیه(نماینده کمیته الف: خانم مهندس میرکاظمی
نماینده کمیته تخصصی ( و: آقاي مهندس ناصري    (نماینده کمیته تخصصی تأسیسات برقی)د: آقاي مهندس کریمدادي       (نماینده دفاتر طراحی)کاظمیان

  (نماینده کمیته تخصصی عمران)ر: آقاي دکتر سرافرازي   تأسیسات مکانیکی)  

5  

  
  :اسامی میهمانان

  مهندس 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 

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

 
  



             AD-FR:   00/01کد شناسه :                      19:30  خاتمه :            16:45 شروع :                           10/03/99مورخ شنبه روز 99 سالدر  صورتجلسه هیأت مدیرهدهمین   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

ون معامالت با سیکمی
خزانه دار و هماهنگی 

 ریاست سازمان

6 

جلسه ارائه گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با کلیات تغییرات و  درنماي ساختمان جدید توسط آقاي مهندس بینا نهایی اصالحیه  -6
نماي ساختمان موافقت گردید  و محوطه سازي و ساختمان دور سایه بان و سردرب ورودي و دیوار و حصار –محوطه سازي  پیشنهادات جهت

تهیه تا در در قالب قرارداد نظارت و طراحی بر موضوع با هماهنگی ریاست سازمان مقرر شد تغییرات نهایی با جزئیات و دیتایل هاي اجرایی 
  اختیار پیمانکار قرار گیرد

6 

–امور فنی و اجرایی 

امور مالی جهت اقدام 
 الزم

7 

ماه براي لوله کشی روکار یکسال براي  6تعیین تکلیف هزینه نظارت گاز براي کارهایی که مدت  «درخصوصمصوبه کمیته تخصصی مکانیک  -7
دهقانی ارائه و توضیح داده شد و مورد بحث و بررسی قرار مهندس  آقاي مهندس ناصري و  طتوس »توکار از زمان ارسال به اداره گاز می گذرد
تعرفه نظارت تغییر پس ازیکسال  فوق جرا و نظارت گاز چنانچه یکسال از تاریخ ثبت پرونده بگذرد و گرفت که مقرر شد براي کارهاي ثبت شده ا

  حق الزحمه نظارت اخذ گردد. اید مابه التفاوتـنم
  قابلیت اجرایی دارد و به پرونده ثبت شده در سنوات گذشته نیز تعلق خواهد گرفت. 1/6/99مصوبه فوق از تاریخ 

  

7  

 
 
 
 
 
 
 
 

     

  
  :اسامی میهمانان

  مهندس 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 

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

 
  

  


