
           AD-FR  : 00/01کد شناسه :                                     20:00 : خاتمه            16:45 شروع :                                 30/01/99مورخ شنبه روز 99در سال  صورتجلسه هیأت مدیره ومینس   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

روابط عمومی با 
هماهنگی مهندس 

  –زراعتکار 
کمیته فاقدین پروانه 
در اسرع وقت اطالع 
رسانی الزم انجام 

 پذیرد.

1 

بیمه اعضاي سازمان نظام مهندسی  مورد در 1/12/98مورخ  14157/98/1000امور بیمه شدگان و ابالغیه شماره  1/670درخصوص بخشنامه -1
)و ساختمان بحث و بررسی شد و با توجه به رایزنی هاي بعمل آمده مقرر شد اطالع رسانی الزم به مهندسین عضو (فاقد پروانه و داراي پروانه 

ی روابط عموم توسطعاتی موجود مهندسینی که عضو سازمان نیستند اطالع رسانی الزم توسط کمیته اعضاي فاقد پروانه و استفاده از بانک اطال
  سازمان جهت استفاده از بخشنامه فوق انجام شود.

  

1 

ریاست محترم 
 سازمان

2 

تفاهم نامه همکاري در اجراي پروژه اقدام ملی تأمین مسکن فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه  -2
) توسط آقاي مهندس عباسی در جلسه هیأت مدیره مطرح گردید و مقرر شد رایزنی هاي الزم 5/12/98مورخ  400/178133و شهرسازي (شماره 

  در اینخصوص انجام و در جلسات آینده هیأت مدیره بحث و بررسی الزم در اینخصوص انجام گردد.
  

2  

روابط عمومی اقدام 
  الزم در اسرع وقت

3 

درخصوص اخذ مجوز فعالیت از وزارت بهداشت با توجه به اطالعیه هاي مربوط به اجراي گام دوم فاصله گذاري هوشمند اجتماعی جهت -3
نسبت به ثبت نام و دریافت کد رهگیري بحث و بررسی شد و مقرر شد جهت  SALAMAT.GOV.IRبا مراجعه به سایت  19مبارزه با کووید 

ی الزم به مسئولین دفاتر طراحی مهندسی و مجریان ذیصالح بصورت پیامکی و از ساناطالع ر روابط عمومیمهندسی،جلوگیري از پلمپ دفاتر 
  طریق شبکه هاي مجازي و سایت سازمان انجام شود.

  

3  

  
  :اسامی میهمانان

  غ    مهندس حسین صباغ
     مهندس محمدرضا بیکی

  

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

 
    محمد خوشناممهندس             غمهندس بنفشه میرکاظمی                               وحید ناصريمهندس             دکتر سیدرضا سرافرازي  

  
  
  
 

  

  



           AD-FR:   00/01کد شناسه :                                     20:00 خاتمه :            16:45 شروع :                                 30/01/99مورخ شنبه روز 99در سال  صورتجلسه هیأت مدیرهسومین   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

امور فنی و اجرایی 
و امور مالی و اداري 

  جهت اقدام الزم
4 

  بعمل آمده پیشنهاد جابجایی نیروها در قسمت هاي مختلف اداري بشرح ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توسط هیأت مدیره تصویب گردد.با توجه به بررسی هاي  -4
  جابجا گردند.سازمان  کنترل نقشه قسمت  الف: آقاي مزیدي از قسمت امور مالی به 

  و ملکی منتقل گردند.ب:آقاي کاظمی از قسمت کنترل نقشه به واحد صدور شناسنامه فنی 
  ج: خانم علیزاده  از قسمت صدور شناسنامه فنی و ملکی به امور مالی و جایگزین آقاي مزیدي گردند.

  رایی خواهد داشت.جابجایی نیروهاي فوق از ابتداي اردیبهشت ماه با هماهنگی ریاست سازمان و توسط مدیران فنی و اجرایی و مالی و اداري سازمان قابلیت اج
  

4 

امور فنی و اجرایی 
جهت اقدام الزم در 

  خصوص 
5 

  جهت بازنگري دفترچه قرارداد نظارت (قسمت اول) با حضور آقاي مهندس وحیدي در هیأت مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد : -5
و ناظرین می باشد بصورت چاپی در سازمان انجام گردد و در یک  الف: دفترچه فوق مطابق طرح پیشنهادي تهیه گردد و قسمت مشخصات که مربوط به ثبت اطالعات مالک

  دفترچه پیوست همدیگر تهیه و در سازمان چاپ و پلمپ و مهر برجسته زده شود.
  (تغییر فوق باید طراحی و در قراردادها لحاظ شود)ب: کلیه صفحات توسط مالک و ناظرین مهر و امضاء گردد.

و با توجه به مذاکرات و بررسی هاي بعمل  حقوقی براي مالکین و ناظرین نیز با توجه به مشخصات مالکین و ناظرین مطابق فرمت پیوستج: اصالحات براي افراد حقیقی و 
  انجام گردد.آمده در جلسه و توسط امور فنی و اجرایی 

  لسه آینده موکول گردید.ادامه بررسی قرارداد فوق با توجه به طوالنی شدن زمان جلسه و جهت رعایت مسایل بهداشتی به ج
  
  

5  

   

  
  
  

  

       

  
  :اسامی میهمانان

  مهندس حسین صباغ    غ
  مهندس 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  

  


