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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

محترم ریاست 
سازمان جهت اقدام 

  الزم
1 

أت درخصوص بحث ها و موارد پیشنهادي شوراي مرکزي درمورد سرمایه گذاري هاي مشترك سازمان استان ها توسط مهندس عباسی ارائه گردید و در هی-1
  وسا در شوراي مرکزي مطرح گردد.مدیره بحث و بررسی گردید و پیشنهادات الزم به آقاي مهندس عباسی ارائه گردید تا در جلسه هفته آینده ر

1 

مدیر فنی و اجرایی 
سازمان با هماهنگی 

ریاست سازمان 
،پاسخ نامه مذکور 
 تهیه و ارسال گردد.

2 

درخصوص واگذاري کار نظارت گاز به ایشان و با توجه (رئیس کانون کاردانهاي استان ) آقاي مهندس صابر  1/11/99مورخ  1475/7/99با توجه به نامه شماره  -2
و با توجه به وجود تعداد گذشته امین جلسه هیأت مدیره  20به مستندات و موارد موجود (هیأت چهارنفره و سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان و مصوبه 

امکان واگذاري کار به کاردانهاي فنی وجود ندارد و  ،استان و کاهش حجم کارها کافی مهندسین تأسیسات مکانیکی و ناظر گاز در مرکز استان و سایر شهرستانهاي
  با اکثریت آراء هیأت مدیره با موضوع مخالفت گردید (مستندات پیوست)

2 

مدیر فنی و اجرایی 
جهت پیگیري 

آقاي –موضوع 
مهندس بیکی جهت 

 پیگیري 

3 

هزینه متراژ مازاد بر پروانه در طراحی ها انجام گردید و مقرر شد فعالً به روال گذشته اخذ بحث و بررسی درخصوص مصوبه قبلی هیأت مدیره با موضوع -3
 و پیشنهادیري فرمایند پیگ در جلسه اي با حضور مدیران دفاتر موضوع تبیین و کار انجام شود و آقاي مهندس بیکی موضوع را در کمیته دفاتر طراحی مطرح و

  الزم تهیه و مجدداً به هیأت مدیره ارائه گردد.
3  

مدیر فنی و اجرایی 
 جهت اطالع

4 

در درخواست سه نفر از اعضاي سازمان جهت عضویت در گروه کنترل معماري توسط آقاي مهندس عباسی مطرح گردید و بحث و تبادل نظر در این خصوص  -4
  خارج گردید.موضوع از دستور کار سازمان ، هیأت مدیره انجام شد و با توجه به عدم وجود مشکل با توجه به استعالم بعمل آمده از دفتر فنی و اجرایی 

  
4  

معاونت مالی و 
اداري جهت اطالع و 
دستور اقدام الزم 

مدیر فنی و اجرایی 
جهت اطالع و 
 دستور مقتضی

5 

وص تخفیف تفاهم نامه همکاري در اجراي پروژه هاي اقدام ملی تأمین مسکن در جلسه هیأت مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت با توجه به اینکه درخص-5-1
وط به پروژه هاي طرح مربدرصد از مبالغ فوق  2,5مقرر شد ( با توجه به تفاهم نامه) در مورد حق سازمان ،در طراحی و نظارت مصوبه هیأت مدیره وجود داشت 

   .کسر گرددمسکن ملی 
  (تفاهم نامه همکاري مذکور مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت)-5-2
ار پایان کضمناً براي موضوع تخلفات مازاد زیربنایی نیز بحث و بررسی گردید و مقرر شد براي تخلفات در طرح فوق هیچگونه تخفیفی لحاظ نگردد و در -5-3 

  بصورت کامل براساس تعرفه روز اخذ گردد.براي متراژ مازاد بر پروانه اولیه مبلغ هزینه خدمات مهندسی 

5  

  
  اسامی میهمانان:

  مهندس حسین 
  مهندس 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          غدکتر سیدرضا سرافرازي 
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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

معاونت مالی و 
اداري جهت اطالع و 
دستور اقدام الزم 

مدیر فنی و اجرایی 
جهت اطالع و 
 دستور مقتضی

6 
بودجه و تصمیم گیري درخصوص حق الزحمه نظارت عالیه سازمان جهت کاهش هزینه هاي کمیته مذکور بشرح پیوست توسط آقاي پیشنهاد کمیسیون  -6

  مهندس الهامی زاده در جلسه قرائت گردید و مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت.
6  

مدیر فنی و اجرایی 
جهت اطالع 

وپیگیري موضوع 
معاونت مالی و 
و اداري جهت اطالع 

هماهنگی با ریاست 
سازمان در این 

 خصوص

7 

هکتاري طرح اقدام ملی مسکن ،توسط آقاي مهندس عباسی  27و انجام مطالعات ژئوتکنیک اراضی موسوم به  18/11/99مورخ  57786/600درخصوص نامه  -7
انه از متقاضیان براساس هزینه هاي مصوب هیأت مدیره ، هزینه مطرح گردید و مقرر شد هزینه مطالعات مورد نیاز توسط سازمان انجام شود و در هنگام اخذ پرو

زینه توسط هاي انجام شده از تک تک متقاضیان آن محدوده اخذ گردد(الزم است مکاتبه مورد نیاز با راه و شهرسازي و اخذ مجوزهاي الزم درخصوص اخذ ه
  ریاست انجام گردد ).

7  

پیگیري از طریق 
ریاست محترم 

 سازمان
8 

 درخواست خانم مهندس میرکاظمی جهت معرفی ایشان بعنوان پیشنهاد جهت عضویت در کمیته مجریان ذیصالح(سازندگان مسکن و ساختمان )در شورايبا -8
  مرکزي که در حال تشکیل می باشد موافقت گردید.

  
  

8  

      

  

  
  
  

  

  
  اسامی میهمانان:

  مهندس حسین 
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

حاضرین:نام و امضاء   
  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   غ       دکتر سیدرضا سرافرازي 

 
  


