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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مدیر فنی و -1
اجرایی جهت اطالع 

  و پیگیري الزم
کمیته ارزیابی -1-1

  مجریان ذیصالح
کمیته دفاتر -1-2

طراحی جهت 
  پیگیري الزم

مکاتبه با  -1-3
انجمن و درخواست 
ارائه گزارش عملکرد 

و ارائه برنامه 
  زمانبندي

1 

و کاظمیان گزارشی از بازدید نظارتی بعمل آمده از پروژه هاي شهرستان قائن که در دست مجریان ذیصالح می باشد ارائه نمودند که  آقایان مهندس بیکی-1
  مشکالت موجود را طرح و مقرر شد:

  کمیته ارزیابی مجریان و کمیته مجریان سازمان در این خصوص بررسی بیشتري ارائه و راهکارهاي اصالحی ارائه نمایند. 1-1
ائن نیز درخصوص ارتقاء نقشه هاي دفاتر طراحی مقرر شد کمیته دفاتر طراحی قدرخصوص بررسی هاي نقشه هاي دفاتر طراحی مهندسی در شهرستان  1-2

 .دو کمیسیونهاي تخصصی (بخصوص تأسیسات) پیشنهادات الزم درخصوص آموزش و ارتقاء کیفیت کار در شهرستانها و سایر نمایندگی ها ارائه نماین

این زمینه از انجمن  دره تفاهم نامه فی مابین سازمان و انجمن سازندگان ،گزارش اقدامات انجام شده بقرر شد درخصوص بحث هاي آموزشی با توجه م 1-3
اي سازندگان اخذ گردد و ضمناً درخصوص بحث هاي آموزشی و آگاهی دادن به مالکین درمورد وظایف مجریان و سازندگان قبل از شروع بکار دوره ه

 آموزشی توسط انجمن سازندگان نیز اقدام گردد.

  

1 

مدیر فنی و اجرایی 
با هماهنگی ریاست 
سازمان با اخذ نظر 
از کمیسیون هاي 

تخصصی 
درخصوص  

شناسایی اساتید 
ومهندسین مجرب 
جهت آموزش هاي 

 مذکور 

2 

است با توجه به دستور  وجود داشتهآقاي مهندس عباسی درخصوص نحوه کارآموزي قبول شدگان آزمون حرفه اي مهندسین جدیدالورود را که در گذشته  -2
  العمل موجود توضیح دادند و پس از بحث و بررسی در هیأت مدیره مقرر شد :

هایی بصورت آموزش هاي حقوقی و قوانین کار و بیمه و مالیات و اداري سازمان و  عالوه بر دستور العمل موجود درخصوص کارآموزي موارد و آموزش
 4بازدیدهاي نظارت عالیه (عملی ( بازدیدهاي پروژه ها) ساعت) تئوري و  8(مباحث تخصصیدر هر رشته وساعت)  4بمدت استفاده از  پرتابل مهندسین (

ا اخذ گزارش مکتوب از کارآموزان ،گواهی پایان دوره صادر و جهت شروع بکار مهندسین برابر دستور بازدید نظارتی) پکیج آموزشی فوق تکمیل و در پایان ب
  العمل قبلی اقدام گردد.

رویت همکاران  الزم است مدیر فنی اجرایی سازمان با اصالح دستور العمل و اضافه نمودند موارد  فوق، دستور العمل فوق را به روز و در سایت سازمان به
  از افراد شرکت کننده در دوره ها اخذ گردد. ی.هزینه هاي دوره هاي مربوطه محاسبه و بصورت حمایتدهند قرار

  

2 

  
  :اسامی میهمانان

  غمهندس حسین صباغ    
  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            مهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصري          دکتر سیدرضا سرافرازي 
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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مدیر فنی و 
اجرایی جهت 

مکاتبه و ابالغ 
موضوع فوق به 

دفاتر طراحی 
  مهندسی استان

3 

یده بود در با توجه به ارائه پیشنهاد اصالح نقشه هاي ارائه شده از طرف دفاتر طراحی مهندسی که در هفته گذشته توسط کمیته دفاتر طراحی ارائه گرد -3
را گردد و براي اجA4قرار گرفت که مقرر شد برابر طرح پیشنهادي پیوست براي ساختمانهاي گروه الف و ب طرح فوق در برگه جلسه مورد بحث و بررسی 

ساختمانهاي ج و د اگر مقیاس

  تهیه و ارائه گردد.  A3رعایت نگردد حتماً نقشه ها در برگه  

  مقرر شد موارد فوق به دفاتر طراحی استان اعالم و کتباً ابالغ گردد.
  
  

3 

   4 

که  دپیشنهاد کمیته دفاتر طراحی درخصوص حق الزحمه نقشه هاي اجرایی و ازبیلت برابر جدول پیوست توضیحاتی توسط آقاي مهندس بیکی ارائه گردی -4
انجام  در اینخصوص مقرر شد در هفته آینده بحث و بررسی بیشتريبه جهت رعایت پروتکل هاي بهداشتی و رعایت سقف زمان جلسه پس از بحث و بررسی 

  شود.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4  

  
  :اسامی میهمانان

  غمهندس حسین صباغ    
  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            مهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصري          دکتر سیدرضا سرافرازي 

 
  


