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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مقرر شد فایل الف:
گزارش طی نامه 
اي به سازمان 

  ارسال گردد
ریاست ب:

سازمان جهت 
  اقدام الزم

معاونت مالی و 
جهت درج  اداري

در دستور کار 
  مجمع عمومی

1 

هیأت مدیره ارائه نمودند و درخواستی درخصوص خرید زمین براي  بهالف)در ابتداي جلسه آقاي مهندس ایوبی و جوادپور گزارشی از عملکرد نمایندگی قاین -1
  پاسخ فرمودند.نیز دفتر نمایندگی شهرستان داشتند که موضوع در هیأت مدیره مطرح و بررسی گردید و به سواالت و ابهامات مطرح شده از سوي هیأت مدیره 

شاید داراي کیفیت ساخت نیز ب) درخصوص خرید زمین جهت دفتر نمایندگی قاین با توجه به اینکه ساختمان موجود داراي کاربري مسکونی است و از نظر فنی 
براي دفتر نمایندگی  با کاربري اداري جهت خرید براي احداث ساختمان شهرستان ، زمین هایی توسط مدیریت دفتر نمایندگی  ،مهندسی الزم نمی باشد فنی و 

شود.  رائهت نمود . مقرر شد موضوع جهت اخذ تأییدیه از مجمع عمومی در جلسه آینده مجمع اقموضوع فوق موافکلیت که هیأت مدیره با بود گردید  مشخص 
جام مراحل قانونی و مذاکره با شهرداري ریاست سازمان جهت بررسی موضوع و ان یته اي از بین اعضاي هیأت مدیره با هماهنگی و همراهیضمناً مقرر شد کم

گزارش اقدامات نیاز با شهرداري شهرستان قاینات اقدام الزم انجام پذیرد.مورد درخصوص رفع مشکل کاربري ساختمان موجود و خرید زمین جدید و مذاکرات 
  بعدي و انجام شده توسط ریاست به هیات مدیره ارائه خواهد گردید.

1 

مدیرفنی و 
با اجرایی 

هماهنگی ریاست 
 محترم سازمان

2 
رر شد با توجه به ابهامات قعباسی در هیأت مدیره طرح گردید و ممهندس توسط آقاي (یکی از همکاران طراح سازه شهرستان قاین )انی قآقاي مهندس ده نامه -2

  الزم اخذ گردد.هیأت محترم چهارنفره از اداره کل راه و شهرسازي استان استعالم  8/11/97موجود در مصوبه 
2 

مدیرفنی و 
اجرایی جهت 
 مکاتبه الزم 

3 
سازمان نظام کاردانی استان درخصوص افزایش ظرفیت اشتغال ناظرین شاغل در کانون کاردان ها در هیأت مدیره مطرح گردید و با  1412/7/99نامه شماره -3

  موضوع فوق در روستاها موافقت گردید .کلیت 
3  

  
  اسامی میهمانان:

  مهندس حسین صباغ   
  مهندس محمدرضا بیکی   

  غ

 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          دکتر سیدرضا سرافرازي 

 
  



             AD-FR:   00/01کد شناسه :                                19:30   خاتمه :         17:00شروع :      27/10/99روز شنبه مورخ 99چهل و یکمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

امور فنی و 
  اجرایی

4 

مهندسین شهرسازي موضوع توسط مبنی بر برگزاري یک کارگاه بازآموزي براي کلیه  22/10/99برابر پیشنهاد کمیسیون شهرسازي مورخه -4
مقرر شد از طریق کمیته اموزش پیگیري مهندس زراعتکار مطرح گردید و با موضوع فوق توسط هیأت مدیره موافقت گردید(صورتجلسه پیوست)

  الزم صورت پذیرد.
4 

مدیرفنی و 
اجرایی جهت اقدام 
الزم با هماهنگی 
ریاست محترم 

 سازمان

5 
هاي سازه کل استان را مطرح فرمودند  رجهت کنترل 9مبحث  گسترده در  تغییرات باتوجه به آقاي دکتر سرافرازي پیشنهاد برگزاري دوره آموزشی  -5

  مقرر شد از طریق کمیته اموزش پیگیري الزم صورت پذیرد. که هیأت مدیره با برگزاري دوره فوق موافقت نمودند.
5 

مدیرفنی و 
اقدام  اجرایی جهت

الزم با هماهنگی 
ریاست محترم 

 سازمان

6 

با برگزاري دوره اي مربوط به افزودنی هاي بتن براي مهندسین موضوع توسط مهندس عباسی مطرح گردید ، باتوجه به نیاز پروژه هاي ساختمانی  -6
  ت گردید.قعمران استان کلیه پایه ها با اخذ مجوز از کمیته آموزش مواف

  
  
  
  

6  

امور معاونت 
مالی و اداري 

 جهت اطالع
7 

کارکنان سازمان) توسط مهندس عباسی مطرح گردید و ویژه موضوع انتخاب دو نفر از هیأت مدیره براي عضویت در کمیته انضباط کار سازمان (-7
  باشند .مقرر شد آقاي مهندس عباسی و مهندس الهامی زاده به نمایندگی از هیأت مدیره در کمیته مذکور حضور داشته 

  
  

7  

  
  اسامی میهمانان:

  مهندس حسین صباغ   
  مهندس محمدرضا بیکی   

  غ

 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          دکتر سیدرضا سرافرازي 

 
  

  


