
             AD-FR  : 00/01کد شناسه :                               20:00  : خاتمه            16:45 شروع :                           31/03/99مورخ شنبه روز 99 در سال صورتجلسه هیأت مدیره ینمدهزسی   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

امور فنی و 
اجرایی جهت اقدام 

روابط -الزم
عمومی جهت 

اطالع رسانی با 
 هماهنگی ریاست

1 

ایشان برنامه ها و اهداف خودشان  ،با توجه به دعوت بعمل آمده از آقاي مهندس غالمی از شهرستان فردوس جهت تصدي مدیریت دفتر نمایندگی-1
تر را بیان نمودند و به سواالت اعضاي هیأت مدیره پاسخ دادند و هیأت مدیره نیز نقطه نظرات خود را در مورد نحوه تعامل و فعال نمودن بیش

قرر شد حکم آقاي مهندس عباسعلی م در هیأت مدیره دفتر نمایندگی با سایر مسئولین شهرستان فردوس بیان نمودند و نهایتاً پس از رأي گیري
براي مدیریت سال گذشته غالمی بعنوان مدیر دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان فردوس براي سال جاري صادر و از زحمات آقاي مهندس مهجور 

  تشکر و قدردانی گردد.ایشان 
  
  

1  

امور فنی و 
اجرایی جهت 

روابط -اطالع
عمومی جهت 
 اطالع رسانی

2 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه هیأت  27آئین نامه اجرایی ماده  6، طبق ماده 27بررسی تعرفه کارشناسان ماده درخصوص -2
برابر حق الزحمه کارشناسان  27محترم دولت در هیأت مدیره بحث و بررسی گردید و مقرر شد حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسان ماده 

  ن گردید.رسمی دادگستري مصوب وتعیی
  
  
 
  
  

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  

  
  
 

  

  



                AD-FR:   00/01کد شناسه :                                20:00 خاتمه :            16:45 شروع :                           31/03/99مورخ شنبه روز 99 در سال صورتجلسه هیأت مدیرهسیزدهمین   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 
دستور 

 کار

امور فنی و اجرایی و 
جهت روابط عمومی 

و ابالغ  اطالع رسانی
 احکام

3 

 لیست اسامی پیشنهادي بحث و بررسی درخصوص اعضاي کمیته مجریان ذیصالح(سازندگان مسکن و ساختمان) در هیأت مدیره انجام شود و با توجه به -3
 نیز ذیل انتخاب گردیدند: خانم مهندس میرکاظمیو افرادي که قبالً درخواست نموده بودند اشخاص در زمینه اجراي ساختمان و داراي شرکت مجري افراد فعال 

 در کمیته فوق معرفی گردید. بعنوان نماینده هیأت مدیره

  درضا غیبی      الف:مهندس محمد فرخنده (نماینده انجمن)             ب: مهندس محمد فدویان        ج: مهندس مهدي علی آبادي            د: مهندس محم
  د. اقر نژاد       ر:مهندس یاسر بهدانی(نماینده انجمن)              مهندس محمد کاظمیان و احمد سورگی به عنوان علی البدل مشخص گردیدنو: مهندس محسن ب    

3  

امور فنی و 
روابط –اجرایی 

عمومی جهت 
و  اطالع رسانی
  ابالغ احکام

4 

گردند و  درخصوص انتخاب اعضاي کمیته دفاتر طراحی و جهت فعال نمودن کمیته مذکور بحث و بررسی گردید و مقرر شد افراد ذیل جهت کمیته فوق انتخاب -4
 بعنوان نماینده هیأت مدیره در کمیته فوق شرکت خواهد نمود.نیزآقاي دکتر احمد کاظمیان 

  بیکی        محمدرضا قدیري            د: مهندس مهدي برزگري              ج:  مهندس علیرضا فروزانفر              ب: مهندس فرید الف: دکتر 
  توکلی فرد حسین عابدینی             ز:مهندسمحمد براتی                ر: دکتر مرتضی و: دکتر 

4 

امور فنی و 
روابط –اجرایی 

عمومی جهت 
  رسانیاطالع 

5 

بررسی مشکالت اعالم شده از پروژه هاي شهرستان طبس و  مدیر دفتر نمایندگیخانم مهندس میرکاظمی گزارشی از بازدید کمیته نظارت عالیه و ایمنی به همراه -5
درخصوص نحوه گردش کار و اخذ دستور تهیه نقشه و بکارگیري و قبول نقشه ها از دفاتر و  26/3/99و جلسه اي که در شهرداري طبس در تاریخ  نامه تفاهمو

داشتند و مشکالتی که در زمینه طراحی و دفاتر طراحی و اخذ پروانه و موارد اجرایی و طراحان داراي صالحیت و پروانه معتبر از طرف دفتر نمایندگی سازمان 
د را مطرح نمودند که مقرر شد مواردي که الزم هست توسط ریاست سازمان به دفاتر نمایندگی ابالغ و پیگیري الزم انجام ایمنی در شهرستان مشاهده نموده بودن

شوراي انتظامی درخصوص تخلفات موجود در دفاتر طراحی یا مهندسین تذکر الزم به افراد داده شود و در صورت تکرار یا عدم همکاري با سازمان متخلفین به شود.
  ارائه توضیحات و بررسی بیشتر معرفی گردند.جهت 

  

5  

  
  :اسامی میهمانان

  مهندس 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  

 
  


