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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

:مدیر فنی و  الف
اجرایی پیگیري از 

طریق کمیسیون هاي 
تخصصی جهت تهیه 

  -اطالعات فنی الزم
اطالع رسانی از ب:

طریق کمیته مجریان 
ذیصالح به مجریان 

ذیصالح پس از 
  -تصویب هیأت مدیره

مدیر فنی و اجرایی  ج:
پیگیري از طریق 

کمیسیونهاي تخصصی 
و روابط عمومی اطالع 

  رسانی الزم
  نظارت عالیهد: کمیته 
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در  دید ودرخصوص نحوه جلوگیري از مصرف مصالح ساختمانی غیر استاندارد و ارایه راهکارهاي در این خصوص موضوع توسط آقاي مهندس زراعتکار مطرح گر -1
 که مقرر شد : مورد بحث و بررسی توسط سایر اعضاي هیأت مدیره قرار گرفتتوضیحات تکمیلی توسط مهندس عباسی ارائه گردید ادامه جلسه 

 فوق بررسی الزم انجامالف:جهت تهیه وندور لیست مصالح استاندارد و با کیفیت در کلیه رشته هاي عمران و معماري و برق و مکانیک کمیسیون هاي تخصصی رشته هاي 
یه نمایند تا در زمان تهیه نقشه ها در طرح ها و نقشه هاي ساختمان دهند تا براي مصالح مصرفی در پروژه ها مشخصات فنی کامل با شماره استاندارد و اطالعات فنی الزم را ته

  گردد. و درج پیوست قاطالعات فو
بند الف و تأیید توسط هیأت مدیره در ابتداي پروژه مجریان ذیصالح ملزم شوند با تهیه لیست مصالح مصرفی پروژه وندور لیست و مشخصات پس از تهیه پیشنهاد گردید ب: 

  اخذ نمایند.الح فوق ،قبل از شروع عملیات ساختمان را در رشته هاي مختلف را تهیه و به اطالع ناظرین پروژه برسانند و تأییدیه الزم را از ناظرین و اطالعات مص
تهیه تا بصورت پیامکی و یا از طریق شبکه هاي به همراه تصاویر مناسب ج: مقرر شد کمیسیون هاي تخصصی رشته هاي مختلف اطالعات فنی مصالح مصرفی درساختمان را 

  چند ماه آینده اطالع رسانی الزم انجام شود. در  ساختمانو مالکین اجتماعی و سایت سازمان اطالع رسانی الزم به همکاران مجري و ناظر 
هاي مختلف درخصوص اطالعات فنی مصالح مصرفی و استاندارد ها و نحوه د: مقرر شد آموزش الزم از طریق کمیته نظارت عالیه به مهندسین جدید الورود و کارآموزان رشته 

  .انجام شودجهت تشخیص کاالي مرغوب مطابق انچه در محاسبات و نقشه ها درج شده از نامرغوب و بی کیفیت تشخیص کاالهاي اصلی و تقلبی و یا مشابه ،
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ریاست محترم 
 سازمان
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و توضیحات  23/9/99مورخ  46734/600مدیره توسط آقاي مهندس عباسی مطابق نامه شماره  تکارگاههاي مجریان حقیقی در هیأبحث و بررسی درخصوص نحوه سرپرستی -2

  استان استعالم گردد. تکمیلی توسط خانم مهندس میرکاظمی و آقاي تلواري ارائه گردید و مقرر شد درخصوص رییس کارگاه مجریان حقیقی از اداره کل راه و شهرسازي
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  اسامی میهمانان:

   غمهندس حسین صباغ   
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

 نام و امضاء حاضرین:
  مهندس علی کریمدادي                 مهندس محمد الهامی زاده                       غدکتر احمد کاظمیان                       مهندس محمدحسین زراعتکار              مهندس حسین عباسی 

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

 
  


