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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

امور فنی و اجرایی با 
هماهنگی ریاست 

محترم سازمان جهت 
 پیگیري الزم

1 

موارد و پیگیري هایی که جهت صدور شناسنامه  همکاران، در ابتداي جلسه آقاي مهندس عباسی  ضمن تبریک تولد امام حسن (ع) و قبولی طاعات و عبادات -1
داشته  98مذاکراتی که با مهندس میرجعفریان درخصوص نرخ نامه خدمات مهندسی براي سال همچنین فنی و ملکی در شهرستانهاي استان انجام شده و 

سازمان انجام اي الزم در این خصوص توسط ریاست پیگیري ه گردیداند را به هیأت مدیره گزارش نمودند و در این مورد بحث و بررسی شد که مقرر 
  شود.

1 

امور فنی و اجرایی 
 جهت اقدام الزم

2 

 آقاي مهندس عباسی درخصوص جلسه مشترکی که با سازمان فنی و حرفه اي و کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان در مورد تفاهم نامه و -2
که براي کارگران ساختمانی در رشته هاي مختلف درگیر در امر ساخت و ساز ساختمان می باشد  ارتقاء پایه و پروانه مهارت  برگزاري دوره هاي آموزشی

مهندس -1ند. توضیحاتی ارائه نمودند که با توجه به مذاکرات اولیه مقرر شد سه نفر از طرف سازمان جهت تهیه تفاهم نامه مذکور به شرح ذیل معرفی گرد
دکتر سیدرضا سرافرازي درخصوص موارد مورد نظر هیأت مدیره در تفاهم نامه و مواردي که در آینده باید در  -4مهندس علی  کریمدادي-2یدي مهدي وح

  و همکاران نظرات خود را در اینخصوص بیان نمودند. شدانجام  تفاهم نامه مذکور ذکر گردد نیز در هیأت مدیره بحث و بررسی و مذاکره الزم 

2  

امور فنی و اجرایی 
جهت اقدام و اعالم 

  الزم
3 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان (نامه پیوست) درخصوص تعرفه هاي جدید خدمات نظام فنی روستایی جهت سال  11/2/99مورخ  1318/39نامه شماره  -3
  .بررسی گردید و به اتفاق آرا تصویب شد مطرح و بحث و بشرح جدول پیوست در هیأت مدیره  1399

3  

امور فنی و اجرایی 
جهت اقدام و اعمال 

  اصالح الزم
 

4 
 شروع و بشرح پیوست اصالح گردید. 7ادامه بحث و بررسی بازنگري دفترچه قرارداد نظارت از بند  -4

  
4  

موضوع در دستور 
کار جلسه فوق 

العاده همین هفته 
  قرار گیرد.

5 
جلسه  درصورتجلسه هیأت داوري مسابقه مذکور(صورتجلسه پیوست)در هیأت مدیره قرائت گردید و مقرر شد  ،درخصوص مسابقه نماي ساختمان جدید -5

  موضوع بررسی و نتیجه نهایی اعالم گردد.) 20:45ساعت  24/2/99(چهارشنبه مورخ فوق العاده در همین هفته 
5  

  
  :اسامی میهمانان

      مهندس حسین صباغ
     مهندس محمدرضا بیکی

  خانم دکتر هروي 

 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  

  
 

  


