
             AD-FR:   00/01کد شناسه :                                           17:00 شروع :                                   5/04/1400مورخ روز شنبه  1400صورتجلسه هیأت مدیره در سال  نمیهددواز   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

ریاست محترم 
 1 سازمان

رشته هاي سازه و معماري توسط آقاي مهندس عباسی در هیأت مدیره در درخواست تعدادي از متقاضیان جهت ورود به کمیته کنترل نقشه  -1
د از بع به می باشد لذا موضوع مطرح گردید و با توجه به اینکه دستور العمل جدید براي کمیته کنترل نقشه در رشته هاي مختلف در حال تدوین

  تدوین دستور العمل مذکور موکول گردید.
1 

ریاست محترم 
 2 سازمان

درخصوص معرفی افراد علی البدل شوراي انتظامی استان در هیأت مدیره مجدداً مورد بحث و بررسی  26/3/1400/س ن مورخ 39874نامه شماره  -2
ند و با توجه به اینکه افراد واجد شرایط در مقطع فوق نیز اقرار گرفت و با توجه به اینکه افراد مختلفی در اینخصوص پیشنهاد و قبول ننموده 

اي انتخابات هیأت مدیره کاندید شده اند لذا مقرر شد موضوع توسط ریاست سازمان پیگیري ودر صورت شناسایی افراد واجد شرایط و بر
 داوطلب در این زمینه افراد به شوراي مرکزي معرفی شوند.

  

2 

مدیر فنی و 
اجرایی سازمان 
جهت هماهنگی 

و تشکیل بیشتر
جلسات مورد نیاز 

 در اسرع وقت

3 

با توجه به درخواست انجمن سازندگان درخصوص تهیه پیشنهادات اصالحی و مورد نیاز براي رفع اشکاالت و موانع موجود در طرح تفضیلی -3
شوراي اسالمی شهر بیرجند مقرر شد آقایان مهندس زراعتکار و آقاي دکتر کاظمیان بعنوان نمایندگان سازمان ارائه به شهرستان بیرجند براي 

این خصوص براي بررسی موضوع و تهیه طرح پیشنهادي جهت  دربه همراه نمایندگان انجمن سازندگان استان و انجمن انبوه سازان استان 
  شهر بیرجند اقدام نمایند.جدید  م و ارائه به شوراي تشکیل جلسات مشترك و تدوین پیشنهادات الز

  

3  

مدیر فنی و 
اجرایی جهت اقدام 

الزم در اسرع 
وقت با هماهنگی 
ریاست سازمان 
دستور کار هفته 

 14(جلسه آینده
 ام)

4 
انجمن جهت ارائه گزارش اقدامات موضوع تفاهم نامه با انجمن صنفی سازندگان استان در هیأت مدیره مطرح گردید و مقرر شد از هیأت مدیره -4

  سال گذشته برابر تفاهم نامه فی مابین در هیأت مدیره براي دو هفته آینده دعوت بعمل آید. 3انجام شده طی 
4  

  
  اسامی میهمانان:

   مهندس حسین صباغ 
  غمهندس محمدرضا بیکی   

  

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

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

 



  

             AD-FR:   00/01کد شناسه :                                           17:00شروع :                                    5/04/1400مورخ روز شنبه  1400صورتجلسه هیأت مدیره در سال دوازدهمین    
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

دفتر ریاست 
سازمان جهت 
اطالع رسانی 

 هفته آینده

5 

  شود.مقرر شد براي بازدید از اقدامات انجام شده در ساختمان جدید جلسه بعدي هیأت مدیره در محل ساختمان جدید با بازدید از ساختمان انجام  -5
  
  

5 

مالی و  معاونت
اداري با هماهنگی 

خزانه دار و 
ریاست در اسرع 

نسبت به  وقت
تنظیم 

صورتجلسه فصل 
مشترك جهت 
جلوگیري از 

مشکالت بعدي 
 اقدام فرمائید

6 

آقاي  ،پیرو یادآوري آقاي مهندس صباغ بازرس هیأت مدیره درخصوص تعیین وضعیت پیمانکار ساختمان با توجه به اتمام مدت قرارداد ایشان -6
به هیأت مدیره ارائه نمودند و مقرر شد صورتجلسه فصل  موردمهندس عباسی و الهامی زاده توضیحاتی درخصوص اقدامات انجام شده در این 

سه لانجام آن برعهده پیمانکار می باشد تا اتمام محوطه سازي و سایر عملیات بنایی که دستور کار دارند تهیه و صورتجمشترك کارهایی که مدیریت 
نصب تجهیزات اداري  نصب کولرهاي گازي ،دکوراسیون داخلی سالن اجتماعات و سایر قسمتها و ÷÷اي با پیمانکار تنظیم شود که نصبیجاتی مانند:

  کارهایی که توسط سازمان از این به بعد انجام خواهد شد جزء قرارداد پیمان مدیریت نخواهد بود .و 
  
  

6 

  

  
  
  
  
  
  

  

  
  اسامی میهمانان:

   مهندس حسین صباغ 
  غمهندس محمدرضا بیکی   

  

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

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

 
  


