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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

جهت  یروابط عموم
-پیگیري و اقدام الزم 
امور مالی جهت 

هماهنگی امور مالی 
مورد نیاز با استفاده از 
نظر خزانه دار محترم 
براي تأمین اعتبار الزم 

از محل فصل نامه 
رازینه و بودجه 

  انتشارات و ..
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و نحوه طراحی و مطالب مربوطه که تاکنون تهیه شده بود را براي هیأت مدیره  »منی براي کودکانیا«گزارشی از کتاب در ابتداي جلسه خانم ساالري -1
 ارائه نمودند و اعضاي هیأت مدیره نقطه نظرات خود را درخصوص ویرایش و اصالح مطالب کتاب مطرح نمودند.

 عدد چاپ و در مناسبت ها و مراسم مختلف بین دانش آموزان 2000،با تیراژ  مدیرهو نهایی شدن آن در هیأت  ضمناً مقرر شد پس از تهیه مطالب کتاب
  گردد.توزیع آموزش هاي الزم درخصوص آشنایی بیشتر با مسایل مختلف ایمنی در ساختمان  جهت ترویج و فرهنگ سازيسال  8تا  6 سنین
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مدیریت پروژه 
آقاي مهندس 

 امور-زراعتکار
مالی و اداري با 
هماهنگی خزانه 
دار محترم اقدام 

دفتر ریاست -الزم
به  2موضوع بند 

پیمانکار و ناظر 
.پروژه ابالغ گردد  
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ساختمان جدید مدیر پروژه با حضور آقاي مهندس بینا بعنوان ناظر و طراح معماري و آقاي مهندس همایون مهر بعنوان پیمانکار پروژه و آقاي مهندس زراعتکار بعنوان -2
با توجه به اینکه نقشه هاي معماري -1-2درخصوص گزارش پیشرفت فیزیکی ساختمان جدید سازمان بررسی بعمل آمد و افراد فوق گزارش عملکرد خودشان را ارائه نمودند . 

تور بند ،آهنکشی،نماکار و اجراي مانند آرما(و اکثر پیمانکاران اجرایی به پیمانکار ابالغ گردیده و کلیه لوازم خریداري گردیده کامل شد . و و سازه و برق و مکانیک تهیه و 
گردد  تمدید 10/11/99شروع بکار نیز نموده اند لذا مقرر شد زمان قرارداد پیمانکار تا تاریخاکثراً نیز مشخص و قرارداد منعقد گردیده است و )تأسیسات برقی و مکانیکی و ... 

مورد قول مساعد دادند که با استقرار در محل پروژه و گذاشتن وقت بیشتر در پروژه در زمان مقرر و متعهد گردیدند و ه نیز ژریت پیمان پرومدی ناظر معماري و پیمانکار و
  .جهت بازسازي را به اتمام برسانندرسانده و کارهاي مورد نیاز کلیه امور مورد نیاز پروژه را انجام و پروژه را به سرانجام  10/11/99تا تاریخ نیاز زیر نظر مدیریت پروژه 

به هیأت رئیسه  15/11/99و حداکثر تا تاریخ ماه آینده که باید پروژه به اتمام برسد ) بروز  3ضمناً  مقرر شد پیمانکار برنامه زمان بندي تفضیلی قبلی پروژه را (براي -2-2
،پیمانکار و مدیریت پروژه و نظارت پروژه گزارش اقدامات انجام شده را ارائه نمایند. (اولین گزارش  ضمناً مقرر شد پایان هر ماه-3-2ارائه نمایند .  سازمان جهت بررسی

درخصوص تأخیرات با توجه به برنامه زمان بندي جدید هر کدام از طرفین مقصر باشند باید پاسخگو و خسارات ناشی را پرداخت  -4-2.شنبه اول آذرماه جاري خواهد بود)
برآوردهاي الزم کاال و مصالح و نیاز سنجی پروژه ناً پیمانکار مسئول کلیه هماهنگی ها و پیگیري هاي انجام کار و پیگیري از کلیه پیمانکاران جزء می باشد و ضم-5-2نماید. 

موظف است هماهنگی الزم با پیمانکاران را م دهند و می باشد و باید کلیه کارها با هماهنگی مدیریت پروژه و با تهیه مجوز کار (پرمیت) و اخذ مجوزهاي الزم از ناظرین انجا
  انجام دهند و در هر موضوعی با مدیر پروژه هماهنگ باشند.

پس از بررسی و اخذ  پیمانکار ... ساختمان جدید مقرر شدتجهیزات موتورخانه آسانسور ودرخصوص تغییرات در آسانسور و افزایش ظرفیت کابین و درب کابین و -2-5
  تصمیم گیري الزم جهت اصالح موضوع در هیأت رئیسه انجام گردد.نتیجه را به مدیریت پروژه ارائه نمایند تا سان مربوطــــه نظر کارشنا
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  :اسامی میهمانان

  غمهندس حسین صباغ    
  مهندس محمدرضا بیکی   

  مهندس بینا 
   مهندس همایون مهر

 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 

 
  


