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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

امور مالی و اداري 
 1  جهت اطالع و اقدام الزم

به جهت اعمال صرفه جویی در مصرف انرژي برق با توجه به مصوبات استانداري موضوع در هیأت مدیره مطرح گردید که پس از بحث و  -1
صبح تا  6:45راستاي موضوع فوق از ساعت تا اطالع ثانوي در  1/3/1400بررسی در هیأت مدیره مقرر گردید ساعات کاري سازمان از تاریخ 

  (یک ربع تأخیر در ورود و یک ربع تعجیل در خروج بالمانع خواهد بود )ظهر تعیین گردد. 13:45
1 

مدیر فنی و 
اجرایی جهت 

اطالع و اقدام الزم 
و اطالع رسانی به 

شه قهمکاران ن
 برداري

2 

ت مدیره مطرح گردید و با أنقشه برداري آپارتمان ها در شهرستانهاي استان در هیمصوبه کمیسیون نقشه برداري با توجه به مشکالت براي  -2
پیشنهاد کمیسیون جهت الزام و ارجاع کار شهرستانها به همه همکاران نقشه بردار عضو سازمان موافقت گردید و مقرر شد در صورت عدم 

  پیوست) 26/1/1400یسیون تخصصی برخورد گردد.(صورتجلسه همکاري و پذیرش کار از سوي هر یک از همکاران مطابق با پیشنهاد کم
2 

مدیر فنی و 
اجرایی جهت 

اطالع و دستور 
  اقدام الزم 

3 

پس  % 75پیش پرداخت و  %25درخصوص پیشنهاد کمیته دفاتر طراحی درخصوص دریافت حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی در دو مرحله  -3
 :گردد از تحویل نقشه ها مقرر شد بشرح ذیل اقدام

برگی بانک و به شماره مسئول  3علی الحساب مبلغ حق الزحمه خدمات طراحی نقشه ها توسط دفاتر طراحی مهندسی در فیش %25الف) فیش 
 دفتر طراحی (شماره حسابی که به سازمان اعالم و توسط سازمان واریزي انجام میشود )به مالک و سازنده اعالم و مبالغ به آن پرداخت گردد

  برگه جهت اعمال در حساب ها توسط دفتر طراحی به سازمان ارائه گردد.و یک 
علی الحساب با نقشه هاي معماري تأیید شده و قرارداد طراحی بین مالک و دفتر طراحی جهت ثبت در دبیرخانه  %25ب) در زمان ارائه فیش 

  ارسال گردد.» مکانیک و برق توسط دفتر طراحی–شروع طراحی سازه « سازمان،پیامکی براي مالک و دفتر طراحی مهندسی با موضوع 
قشه ها در زمان ارائه نقشه ها توسط دفاتر طراحی و موضوع ارجاع به واحد کنترل نقشه نیز اطالع رسانی پیامکی به ج)پس از تهیه سایر ن

  مالکین جهت اطالع و پیگیري هاي بعدي از طریق سازمان اقدام گردد.
  

3  

  
  اسامی میهمانان:

   مهندس حسین صباغ 
  غمهندس محمدرضا بیکی   

  

 نام و امضاء حاضرین:
  غمهندس 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 
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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

امور مالی و اداري 
جهت اقدام و پیگیري 

  الزم 
4 

بیمه مسئولیت شهرسازي با توجه به پیشنهاد کمیسیون تخصصی شهرسازي مقرر شد در مواردي که مهندسین درخصوص  -4
 پیوست)  9/2/1400شهرسازي ،نظارت انجام می دهند. مشمول بیمه مسئولیت شوند(صورتجلسه 

  
 
  

4 

مدیر اجرایی جهت 
اطالع و پیگیري 

موضوع به 
کمیسیون 

تخصصی نقشه 
 براري

5 

مشکالت موجود در ابتداي شروع بکار که باید توسط نقشه بردار تعیین کف و برو بررسی الزم در زمان گودبرداري و با توجه به  -5
سایر موارد مورد نیاز می باشد لذا به کمیسیون تخصصی نقشه برداري پیشنهاد تهیه فرم مخصوص جهت این موضوع گردید و 

 یست کنترلها و حداقل تجهیزات الزم را به هیأت مدیره ارائه نمایند.مقرر شد کمیسیون مذکور پیشنهادات الزم براي چک ل
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  اسامی میهمانان:

   مهندس حسین صباغ 
  غمهندس محمدرضا بیکی   

  

 نام و امضاء حاضرین:
  غمهندس 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 

 
  


