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شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

ردیف 

وشماره 

 دستور کار

روابط عمومی جهت 

اطالع رسانی الزم در 

موضوع راه اندازی 

دفاتر نظارت حقوقی و 

امتیاز تشویقی مصوب 

به  در هیأت مدیره

اعضاء در اسرع وقت 

در سایت و شبکه های 

 اجتماعی

1 

تقاضاهای زیادی جهت اقدام ملی و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر ارگانها در سال جاری  برایآقای مهندس عباسی با توجه به اینکه در ابتدای جلسه  -1

خواهیم داشت ،درخصوص تشویق همکاران برای راه اندازی نظارت حقوقی توضیحاتی را ارائه نمودند و پس از بحث و بررسی مقرر ساخت و ساز 

واگذاری کارهای تعاونی ها و اقدام  ارت ها،دفاتر نظارت حقوقی در اولویت ارجاع وو بهبود کیفیت و نظ شد جهت تشویق اعضاء جهت موضوع فوق

 قرار گیرند. و بزرگ  ملی و کارهای مجموعه ای 

1 

 2 آقای دکتر کاظمیان 

اد صاحب نظر درخصوص بررسی نقشه های مسابقه نما ساختمان جدید مقرر شد کمیته داوری از افراد ذیل از بین هیأت مدیره به همراه دو یا سه نفر از افر -2

با سابقه و دارای رزومه که در مسابقه شرکت نکرده اند در این خصوص تشکیل و ظرف مدت دو روز آینده بررسی و رتبه بندی الزم  اعضایدر بحث معماری از 

 گردد: رائهبه هیأت مدیره ا نهایی از طرح های رسیده به سازمان در اسرع وقت انجام شود و جهت تصمیم گیری

 آقای مهندس خوشنام -5          آقای دکتر سرافرازی -4آقای مهندس کریمدادی             -3راعتکار          آقای مهندس ز -2آقای دکتر کاظمیان        -1

2 

الف: امور فنی و اجرایی 

پیگیری جلسه هماهنگی 

گروه کنترل سازه و ابالغ 

موارد اصالحی الزم در این 

خصوص با هماهنگی 

و  کمیته نظارت سازمان

مدیریت آقای دکتر 

 سرافرازی

ب: در این خصوص نیاز به 

برگزاری دوره های 

توجیهی و آموزشی الزم 

می باشد که بصورت 

مجازی یا حضوری 

موضوع فوق توسط واحد 

آموزش با هماهنگی 

ریاست سازمان  و آقای 

دکتر سرافرازی برنامه 

ریزی الزم در این خصوص 

 .انجام شود

3 

 داشتند: را سرافرازی درخصوص موارد ذیل طرح موضوع نمودند و درخواست رسیدگی و اعالم نظر هیأت مدیره و بررسی موضوعات فوقآقای دکتر  -3

بیشتری می  نظرو طرح هایی که جهت موارد فوق طراحی و تأیید می گردد نیاز به بررسی و دقت سازه های مربوط به کارگاه های صنوف آالینده در  الف: 

 پیشنهاد برگزاری جلسه هماهنگی بین گروه کنترل سازه در این خصوص داده شد. باشد که

نکات  ب: درخصوص طراحی و اجرای بعضی از سازه ها و موارد مشاهده شده در سطح شهر که مشکالت فنی زیادی دارد و خیلی از آیتم های مشخص شده در

این خصوص می  درشده و الزم االجرا نیز بوده است اجرا نمی شود نیاز به برخورد و رسیدگی الزم  فنی و اجرایی سازه ها که قبالً به دفاتر طراحی نیز ابالغ

 باشد.

های درخصوص موارد فوق مقرر شد جلسه هماهنگی بین اعضای کمیته کنترل سازه و همچنین دوره آموزشی جهت موضوعات نکات فنی و اجرایی و دیتایل 

 پروتکل های بهداشتی الزم در یکی دو ماه آینده برگزار گردد. با رعایتالزم االجرا در این خصوص 

3 

 

 :اسامی میهمانان

     مهندس حسین صباغ

    مهندس محمدرضا بیکی

 مهندس وحیدی 

 نام و امضاء حاضرین:

  مهندس علی کریمدادی                 غ  محمد الهامی زادهمهندس                       دکتر احمد کاظمیان                         مهندس محمدحسین زراعتکار            حسین عباسیمهندس 

 

   محمد خوشناممهندس            مهندس بنفشه میرکاظمی                               وحید ناصریمهندس             دکتر سیدرضا سرافرازی  
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شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

ردیف 

وشماره 

 دستور کار

اجرایی امور فنی و 

با هماهنگی ریاست 

محترم سازمان اقدام 

 گردد.

4 

و درخواست سه نفر از اعضای  6/2/99چهارمین صورتجلسه هیأت مدیره مورخ  5الف: درخصوص شیوه نامه پیشنهادی ظرفیت کار مهندسین مصوبه شماره  -4

 تعداد کارها و گروههای ساختمانی از کلیه شهرستانها و مرکز استانهیأت مدیره درخصوص بازنگری در مصوبه فوق و با توجه به ارائه آمار مهندسین و 

 سه بار و متر هر پنج کار بعنوان یک کار  151، در این خصوص بحث و بررسی گردید و مقرر شد برای شهرستانها ساختمانهای زیر  توسط آقای مهندس وحیدی

 م گردد.تکرار گردد و به شورای مرکزی موضوع فوق جهت اصالح اعالدیگر 

 

 رشته های تأسیسات نیز به رشته های معماری و عمران اضافه گردید و جداول ظرفیت های تأسیسات نیز مشابه سایر رشته ها اصالح گردد . 2-2ب: در بند 

 

 

 

 

4 

امور فنی و اجرایی 

با هماهنگی ریاست 

 –سازمان 

دفتر ریاست جهت 

اطالع رسانی و تهیه 

 دستور کار

 

 
 

5 

بررسی شده در هیأت مدیره در ماده فوق اعمال بحث و بررسی شد که مقرر شد اصالحات  4ادامه بحث و بررسی بازنگری دفترچه قرارداد نظارت در ماده  -5

 .گردد

 دد برگزار گر 13:11ساعت  16/2/99جهت ادامه بررسی دفترچه قرارداد نظارت مقرر شد جلسه فوق العاده ای در تاریخ سه شنبه مورخ 

 

 

5 

 

 :اسامی میهمانان

 مهندس حسین صباغ    

 مهندس محمدرضا بیکی   

 مهندس مهدی وحیدی 

 نام و امضاء حاضرین:

 مهندس علی کریمدادی                  غمهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                       مهندس محمدحسین زراعتکار              حسین عباسی مهندس 

 

 مهندس محمد خوشنام              مهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصری               دکتر سیدرضا سرافرازی  

 

 

 

 


