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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مدیر فنی و 
اجرایی جهت 

اطالع و پیگیري 
امور مالی و -الزم

  اداري جهت اطالع

1 

توسط سازمان  پیشنهاد آقاي مهندس بیکی درخصوص اخذ مابه التفاوت هزینه هاي متراز اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی نسبت به پروانه اولیه  -1
 و مقرر شد :قرار گرفت بحث و بررسی مورد  در هیأت مدیره مشابه هزینه هاي طراحی پروانه اولیه 

  راجعه نمایند.الف) اطالع رسانی الزم در این خصوص به ناظرین انجام شود که مالکین را مطلع نمایند براي پرداخت هزینه هاي مابه التفاوت به سازمان م
 و اینصورتنگذشته باشد به قیمت زمان وقوع تخلف و یا اصالحیه پروانه هزینه اخذ خواهد گردید در غیر ب) در صورتی که تا سه ماه از تخلف و اضافه بنا 

  مالک بعد از آن مراجعه نمود به قیمت روز مابه التفاوت اخذ گردد
کتباً موضوع را به سازمان اعالم و درخواست نمایند و پس از اخذ درخواست  طراحی مهندسی  رج)مقرر شد آقاي مهندس بیکی پیگیري الزم انجام دهند تا دفات

  فوق موضوع اجرایی گردد.

1 

مدیر فنی و 
اجرایی جهت 

کتباً به  اطالع
مهندسین ناظر 
موضوع ارسال 

گزارش هاي 
مرحله اي اعالم 

 گردد.

2 

توجه به اینکه باید ناظرین در چند مرحله بازدید و گزارش ارائه نمایند بحث و بررسی درخصوص پرداخت مرحله اي حق النظارت ها به ناظرین با  -2
ه به ناظرین پرداخت گردد و فقط درخصوص اخذ گزارشات مرحله اي از ژگردید و مقرر شد پرداخت حق الزحمه ها مانند گذشته و در ابتداي واگذاري پرو

و اطالع رسانی به ناظرین اعالم شود بصورت مجازي و از طریق ري الزم و اخذ گزارشات الزم انجام شود.طریق مهندسین هماهنگ کننده کما فی السابق پیگی
  پرتابل و سامانه رفاهی امکان فوق وجود دارد گزارشات پروژه ها بصورت مرحله اي ارسال گردد.

2 

مدیر فنی و 
اجرایی سازمان 
جهت پیگیري و 

هماهنگی تشکیل 
جلسه اول 

 کارگروه

3 

 درخصوص بازنگري نظام نامه داخلی نحوه ارائه خدمات مهندسی با توجه به مصوبات و تغییرات زیادي که در طول زمان داشته است بحث و بررسی -3
 ائه نمایند.به هیأت مدیره اردر قالب آئین نامه  و دستور العمل جدید گردید و مقرر شد کمیته اي با اعضاي ذیل موضوع را بررسی و تغییرات مورد نیاز را 

  مهندس ناصري -4مهندس زراعتکار-3خانم مهندس میرکاظمی-2مهندس الهامی زاده-1
  با حضور آقاي مهندس وحیدي به عنوان دبیر کمیته و آقاي شیروانی بعنوان مدعو 

  

3  

  
  :اسامی میهمانان

  غمهندس 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 

 
  


