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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

فنی و مدیر 
اجرایی با 

هماهنگی ریاست 
جهت  سازمان

مکاتبه از طریق 
  کارتابل 

1 

 شده بودآقاي مهندس عباسی در ابتداي جلسه گزارشی از جلسه مشترك با شوراي شهر و شهردار محترم شهرستان بیرجند که به دعوت شوراي شهرتشکیل -1
ت شوراي شهر و درخواست هاي شهرداري براي تخلفات مهندسین ناظر و ارسال پرونده تخلفات بیشتر درخواسدر جلسه فوق ارائه نمودند که با توجه به اینکه 

قانون نظام مهندسی به شوراي انتظامی بوده،مقرر شد اطالع رسانی الزم به مهندسین ناظر از طریق سازمان انجام شود و در غیر اینصورت  7با توجه به تبصره 
  خواهد گردید .انجام  برابر مقررات و قوانین برخورد الزم

1 

دفتر ریاست جهت 
ارسال معرفی نامه 

به شوراي مرکزي و 
رونوشت به مهندس 

 الهامی زاده

4 

درخصوص معرفی نماینده سازمان جهت کمیسیون بانک،بیمه ،بازرسی فنی و مالیات در هیأت مدیره طرح گردید و  1/11/99/س ن مورخ 37451نامه شماره  -2
  الهامی زاده بعنوان نماینده سازمان به شوراي مرکزي معرفی گردند.مقرر شد آقاي مهندس 

  
  
  

2 

مدیر فنی و 
اجرایی جهت 
 هماهنگی الزم

5 

کمیسیون تخصصی معماري درخصوص مشکالت اجرایی و عدم تأمین پارکینگ و تعداد مجاز هر پالك طبق طرح تفضیلی شهر  24/10/99صورتجلسه  -3
بیرجند در جلسه هیأت مدیره مطرح شد و توضیحاتی توسط آقاي مهندس زراعتکار ارائه گردید. مقرر شد موضوع توسط بیرجند و مصوبه اخیر شهرداري 

  ریاست سازمان و از طریق شهر داري رایزنی و در جلسه مشترکی بررسی و مطرح گردد.
  

3  

مدیر فنی و اجرایی 
جهت ابالغ موضوع 

به کمیسیون و 
کمیته مذکور و اخذ 

نتیجه حداکثر تا 
1/12/99  

6 

(صرفه جویی انرژي) توسط مهندس بیکی ارائه گردید که مقرر شد توسط کمیسیون  19موضوع تهیه و ارائه دیتایل و جزئیات اجرایی درخصوص مبحث -4
دیتایل هاي مورد نیاز تهیه و به هیأت مدیره ارائه گردید تا پس از تصویب به دفاتر طراحی جهت درج در نقشه هاي تخصصی معماري و کمیته مصالح و انرژي 

  ساختمان ها ارسال و ابالغ گردد.
4  

  
  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 

 
  


