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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

  کمیته بیمه
  خزانه دار

کارشناس حقوقی 
و معاونت مالی و 

  اداري
جهت اطالع و 

  اقدام الزم

1 

خانم مهندس میرکاظمی گزارشی از روند انجام شده در استعالم بعمل آمده درخصوص بیمه مسئولیت مهندسین ارائه نمودند که با توجه به -1
بررسی هاي بعمل آمده توسط کمیته بیمه و با توجه به گزارش کمیسیون معامالت (گزارش پیوست) نهایتاً مقرر شد پس از بررسی دقیق موضوع 

با بیمه البرز که کلیه مشکلی براي تعهدات بیمه دانا ایجاد نشود س حقوقی سازمان و اخذ نظر کارشناسی از ایشان و در صورتی که توسط کارشنا
  گردد.اسناد و شرایط سازمان را در استعالم پذیرفته و مبلغ پیشنهادي ایشان از سایر بیمه ها مناسب تر و پایین تر بوده قرارداد جدید منعقد 

ي دمدیره تأکید نمود اعضاي محترم کمیته بیمه با هماهنگی مشاور محترم حقوقی بررسی نمایند با عنایت به قرارداد بیمه دانا و قرارداد جدیهیأت 
ئه ارا عدمکه با بیمه البرز منعقد می گردد مشکلی از بابت ارائه خدمات به اعضاء سازمان در آینده بوجود نیاید و جابجایی قرارداد مستمسکی براي 

  بوجود نیاورد. عديخدمات توسط بیمه دانا براي پروژه هاي ب
  
  

1 

خزانه دار محترم 
و معاون اداري 
مالی جهت اقدام 

 الزم

2 

و توضیحات ارائه شده  خرید تجهیزات برقی بشرح ذیل مطرح نمودند و مقرر شد با توجه به استعالمهاي انجام شده آقاي مهندس عباسی درخصوص-2
  الزم اخذ گردید.اقدامات 

  
  

2 

 3 دفتر ریاست

فی مابین موضوع شوراي رابط بین سازمان نظام مهندسی و کانون کاردانهاي استان جهت پیگیري امور وظایف قانونی و انجام هماهنگی الزم -3
سازمان استان  گانبعنوان نمایندبراساس قانون توسط آقاي مهندس عباسی مطرح گردید و مقرر شد آقاي مهندس عباسی و آقاي دکتر سرافرازي 

  به اداره کل راه و شهرسازي استان جهت برگزاري جلسات مورد نیاز معرفی گردند.
  

3  

  
  :اسامی میهمانان

  غمهندس حسین صباغ    
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

 نام و امضاء حاضرین:
  مهندس علی کریمدادي                  غمهندس 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

ریاست محترم 
 سازمان

4 

آقاي دکتر سرافرازي موضوعاتی در مورد ارائه خدمات مهندسی نظام مهندسی ساختمان که توسط سایر ارگانها و نهادها در زمینه ساخت و -4
 هیاتساز ارائه می شود و از کیفیت پایین و غیر قابل قبولی برخوردار هستند مطالبی را ارائه نمودند و درخواست ورود به این موضوع توسط 

داشتند که در اینخصوص بحث و بررسی گردید و توسط سازمان استان سازماندهی و ارتقاء کیفیت هاي خدمات مهندسی را مدیره سازمان و 
  در آینده مطرح و پیگیري گردد. 3مقرر شد موضوع در شوراي رابط بند 

  
  

4  

دردستور کار 
جلسات اینده 

هیات مدیره قرار 
 گیرد

5 

با بحث و بررسی و ارائه نقطه نظرات حتی تهیه موضوع کیفیت مصالح مصرفی در ساختمانها توسط آقاي دکتر سرافرازي مطرح گردید و  -5
مقرر شد در اینخصوص لیست تجهیزات استاندارد و مورد تائید در سازمان و درج لیست انها در کلیه رشته ها در سایت سازمان مطرح گردید که 

دقیقتر و بررسی مورد پیشنهادي توسط اعضاي سازمان تهیه و در جلسات آینده موضوع  و روشهاي اجرایی راهکارهاارائه ري با بررسی بیشت
  .کاملتري تا رسیدن به روش اجرایی و کنترلی الزم قرار گیرد

  
  

5 

  

  
  
  

  

  
  :اسامی میهمانان

  غمهندس حسین صباغ    
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

حاضرین:نام و امضاء   
  مهندس علی کریمدادي                 غمهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                       مهندس محمدحسین زراعتکار              حسین عباسی مهندس 

 
  مهندس محمد خوشنام            مهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصري          دکتر سیدرضا سرافرازي 

 
  

  


