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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مدیر فنی و اجرایی 
 جهت اقدام الزم

1 

آقاي مهندس بیکی موضوع شفاف سازي پروژه نظارتی و پروژه هاي واگذار شده به اعضاء و همکاران را مطرح نمودند و مقرر شد گزارش  -1
فوق هر  گزارشکاملی از کارهاي واگذار شده به اعضاء طی یکسال گذشته جهت اطالع همه همکاران در سایت سازمان ارائه گردد و همچنین 

 ده تهیه وجهت اطالع همه اعضاء در سایت درج گردد.فصل یک بار در آین

 
  

1 

امور فنی و اجرایی 
جهت اطالع و مکاتبه 

و هماهنگی با 
نماینده تعاونی 

صنوف آالینده و 
اطالع رسانی 

موضوع با هماهنگی 
 ریاست سازمان

2 

توسط  توضیحاتیص در هفته گذشته مطرح شده بود وو طراحی صنوف آالینده و جلسه اي که در استانداري در اینخص در مورد موضوعات-2
در جلسه مذکور که مشابه شهرك هاي صنعتی عمل شود و با توجه به پیشنهادات واصله از سوي اتحادیه اصناف  گردیدارائه آقاي مهندس عباسی 

و مقرر شد اگر از طرف تعاونی صنوف و یا نقشه هاي تیپ تهیه شود تا هزینه هاي مربوطه کمتر شود در هیأت مدیره بحث و بررسی گردید 
 طراحی مهندسی ترایکی از دف توسطانجام شود و نقشه ها و تأییدیه هاي مربوطه از طرف تعاونی مذکور  ي مورد نیازآالینده تیپ بندي نقشه ها

خصوص همکاري الزم را انجام خواهد داد و اخذ گردد . سازمان نیز در این  تهیه و تأییدیه هاي الزم از کمیته هاي کنترل نقشه مورد تأیید سازمان
  درخصوص هزینه هاي مربوطه تخفیف لحاظ خواهد گردید.

  

2  

دفتر ریاست 
سازمان جهت 

 پیگیري مکاتبه الزم
3 

یا همکاري دو یا چند دفتر طراحی مهندسی با توجه به گزارش کمیته ارزیابی دفاتر  ،مهندسین شناوردرخصوص ظرفیت و صالحیت دفاتر طراحی-3
مقررات ملی مقرر شد در مورد ضرایب و ظرفیت پروانه دفاتر طراحی مهندسی با اداره کل راه و  2مبحث  2-5بحث و بررسی گردید و مطابق بند 

میته مذکور نتیجه نهایی بررسی هاي انجام شده در اینخصوص را در جلسه آینده شهرسازي مکاتبه و رایزنی الزم در اینخصوص انجام شود  و ک
  هیأت مدیره ارائه نمایند.

  
  

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  

 
  


