
             AD-FR  : 00/01: کد شناسه                 20:00  : خاتمه     16:45 :شروع                            16/09/98مورخ  شنبه روز 98در سال  صورتجلسه هیأت مدیره مینهفتو  سی    
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

روابط عمومی 
 )اطالع رسانی الزم(

1 
ابتداي جلسه ریاست سازمان انتخاب آقاي دکتر سرافرازي را براي عضویت در شوراي مرکزي تبریک گفتند و آرزوي توفیق ایشان را در  -1

  .سمت جدید و معرفی بیشتر توانمندي هاي استان در سطح کشور را نمودند
1 

-امور فنی و اجرایی
امور اداري مالی 

اجرا از تاریخ ابالغ (
 )صورتجلسه

2 

آقاي مهندس عباسی درخصوص تقسیط خدمات مهندسی جهت اعضاي پروانه دار سازمان و روند گذشته توضیحاتی ارائه نمودند و همه  -2
 :نقطه نظرات خود را در این زمینه بیان کردند و پس از بحث و بررسی مقرر گردید هیأت مدیره اعضاء 

ان ــــــــام ایشـــکه سند بن امالکیبراي ( نظارت ساختمان از مهندس عضو پروانه دار متقاضی اخذ پروانه ساختمانی  درصد از کل هزینه 50
از متقاضی ) ماهه 6قسط مساوي  2(درصد دوم را با اخذ رضایت کتبی از ناظرین پروژه به صورت تقسیط حداکثر یکساله  50نقداً و )می باشد
  : ضمناً مقرر شد. اخذ گردد

  .تسویه حساب انجام شود باید قبل از اخذ پایانکار متقاضی فوق یا قطع ارتباط مهندس با سازمان  از نظر مالی)الف
از وصول استعالم الزم از بانک توسط امور مالی انجام  لقب (و معتبر باشد  کلیه چک هاي اخذ شده از متقاضی باید از نوع چک صیادي) ب

  ).شود
  

  

امور اداري مالی 
امور -جهت اطالع

فنی و اجرایی جهت 
برگزاري جلسه 

هماهنگی و توجیهی 
براي دفاتر 
نمایندگی با 

هماهنگی ریاست 
 سازمان

3 

آقاي مهندس عباسی  )و بشرویهسرایان –فردوس -قائن (استان  درخصوص صدور شناسنامه فنی و ملکی در سایر شهرستانهاي -3
در هزار هزینه  5توضیحاتی ارائه نمودند و پس از بحث و بررسی مقرر گردید در کلیه نمایندگی ها صدور شناسنامه فنی و ملکی برابر 

% 80و نقد % 20(گردددریافت  بصورت اقساط حداکثر یکساله و قبل از پایان کار از متقاضی اخذ پروانه )برابر مقررات ملی ساختمان (ساخت
 ) اقساط یکساله

 .قابلیت اجرایی خواهد داشت 1/10/98مصوبه فوق از تاریخ 

  

3  

  :اسامی میهمانان
      مهندس حسین صباغ

  غ   مهندس محمدرضا بیکی
 

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

 
    محمد خوشناممهندس               غمهندس بنفشه میرکاظمی                               وحید ناصريمهندس             دکتر سیدرضا سرافرازي  

 



             AD-FR:   00/01: کد شناسه                 20:00  :خاتمه      16:45 :شروع                            16/09/98مورخ  شنبه روز 98در سال  صورتجلسه هیأت مدیره سی و هفتمین   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

امورفنی و اجرایی 
با هماهنگی ریاست 
 .مکاتبه و اقدام گردد

4 

که پس از بحث و درخصوص ارائه خدمات مهندسی در خارج از محدوده خدمات شهرستانها آقاي مهندس عباسی توضیحاتی ارائه نمودند -4
شهرکهاي صنعتی و کشاورزي مستثنی و برعهده ... (مرغداري و  ،بررسی مقرر شد مدیریت ارجاع و نظارت ساختمانهاي گروه الف و طرح هاي 

در شهرستانهاي استان که خارج از محدوده خدمات شهري آنها می باشد توسط سازمان نظام کاردانی استان انجام ) نظام مهندسی خواهد بود
  .شود

مذکور هاي ان که تمایل به نظارت در محدوده رفیت مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی استظبدیهی است سازمان نظام کاردانی از 
  .استفاده نماید بایستند می ــــــباش

  

4 

کمیسیون معامالت 
امور مالی و –

خزانه دار - اداري
 سازمان

5 

مطابق بررسی و بازدیدهاي بعمل آمده از ساختمان جدید خریداري شده واقع در خیابان سعیدي غربی و برابر پیشنهادات ارائه شده قبلی و  -5
ی تغییرات پیشنهادي در معماري با توجه به نیاز سنجی هاي سازمان مقرر شد اعمال تغییرات در ساختمان فوق برابر نظامنامه مالی و معامالت

و بصورت مدیریت پیمان پس از تکمیل نقشه هاي تغییرات معماري و مقاوم سازي و اصالح نماي جدید و اصالح پنجره ها دوجداره  سازمان
  .انجام گرددساختمان فوق در اسرع وقت  جهت 

  

5  

امور مالی و اداري 
با هماهنگی خزانه 

 دار

6 
ا و ــــدکوراتیو دیوار پوشه-تغییر دکوراسیون مانند چراغ هاي سقفیمقرر گردید تجهیزات و نصبیجات اضافی ساختمان با توجه به -6

  .از طریق فضاي مجازي با رعایت مفاد نظام نامه مالی و معامالتی به فروش برسد... کابینت هاي اضافه 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              حسین عباسی مهندس 

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

 
  


