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ریمسئول پیگی شماره  

 مصوبات                  مصوبه

ردیف 

وشماره 

 دستور کار

کمیته رفاهی جهت 

 پیگیری موضوع
1 

 آقای مهندس خوشنام توضیحاتی درخصوص برنامه سفر زمستانی خانوادگی اعضاء به کیش که توسط کمیته رفاهی سازمان برنامه -1

مقرر شد پس از مطرح نمودند  ریزی شده بود را که با توجه به اینکه موضوعات مختلف تورمذکور در حال بررسی و رایزنی می باشد 

 نهایی شدن موضوع اطالع رسانی الزم به اعضاء و متقاضیان انجام گردد.

1 

 روابط عمومی

پیگیری تهیه مطالب 

 فوق

2 

درخصوص موضوع قرارداد و پیام های تبلیغاتی جهت فرهنگ سازی مقررات ملی در رسانه ملی و شبکه استانی آقای مهندس عباسی  -2

مفید جهت عامه  قابل فهم وتوضیحاتی ارائه نمودند و درخواست ارائه مطالب آموزشی ساده وخاوران که با شرکت آبیرنگ منعقد شده بود 

 مردم را از اعضای هیأت مدیره مطرح نمودند.

 

مسئول دفتر ریاست 

 در دستور کار چهلم
3 

هفته آینده در دستور کار درخصوص انتخابات بازرسین سازمان نیز توضیحاتی توسط آقای مهندس عباسی ارائه گردید و مقرر شد در -3

 اقدامات و هماهنگی های بعدی صورت پذیرد. مذکور، هیأت مدیره قرار گیرد و واجدین شرایط شناسائی و جهت انتخابات

 

3 

مسئول دفتر ریاست 

 در دستور کار چهلم
4 

درخصوص آقای مهندس عباسی توضیحاتی درخصوص مجمع عمومی پایان سال توضیحاتی ارائه نمودند که مقرر شد بررسی های الزم -4

محل برگزاری جلسه فوق مناسب با افراد شرکت کننده و سایر مسایل مطرح شده در هیأت مدیره انجام و نتیجه موضوعات در جلسه آینده 

 نهایی گردد.

4 

ریاست مسئول دفتر 

در دستور کار 

جلسه فوق 

 العاده)سی و نهم(

5 

موضوع فرآیند شناسایی و استعالم از شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه برای بیمه مسئولیت اعضای سازمان استان توسط آقای  -5

مورد تأیید هیأت مدیره قرار مهندس الهامی زاده که در کارگروه بیمه بررسی گردیده بود در هیأت مدیره ارائه گردید و شرکتهای پیشنهادی 

خصوص انجام شد که مقرر شد نتیجه بازگشایی پاکات و پیشنهادات کمیسیون معامالت جهت تصمیم گیری  ی در اینگرفت و بحث و بررس

مورد بررسی نهایی قرار  11ساعت  22/9/99در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخه  و انعقاد قرارداد با شرکت برنده استعالم، نهایی

 گیرد.

 

5 

 :اسامی میهمانان

     صباغمهندس حسین 

 غ   مهندس محمدرضا بیکی
 

 نام و امضاء حاضرین:  

  مهندس علی کریمدادی                   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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ریمسئول پیگی شماره  

 مصوبات                  مصوبه

ردیف 

وشماره 

 دستور کار

آقای عباس نیا 

طهرانی جهت 

هماهنگی الزم جهت 

 و برگزاری هماهنگی

 دوره

2 

شده بود  پیشنهاد ار اخالق حرفه ای با تدریس آقای مهندس محمدیان که توسط کارگروه اخالق حرفه ای سازمان مینموضوع برگزاری س -2

 توسط هیأت مدیره تصویب گردید.

 

2 

آقای عباس نیا  

طهرانی جهت ارجاع 

به کمیته آموزش و 

 ترویج

1 

)فرم  مورد تأیید قرار گرفتفرم درخواست صدور/تمدید پروانه اشتغال به کار آموزش توسط کمیته آموزش در هیأت مدیره مطرح و  -1

 پیوست(

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اسامی میهمانان

 مهندس حسین صباغ    

 غمهندس محمدرضا بیکی   
 

 نام و امضاء حاضرین:  

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

 

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

 

 


