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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مدیر فنی و اجرایی 
با فوریت و با توجه 
به مدت باقی مانده 

از طریق دبیران 
کمیسیون هاي 
تخصصی اقدام 

 گردد

1 

به منظور دستیابی به اهداف  DGNBبراساس استاندارد » ساختمان پایدار«دوره آموزشی آنالین مدرسان رسمی و بین المللی درخصوص  -1
/ س ن 34774برگزار خواهد گردید مقرر شد افراد با مشخصات مندرج در نامه شماره  1399توسعه پایدار با مشخصات زیر که در شهریور ماه 

  ی اقدام گردد.جهت شناسایی افراد واجد شرایط در مهلت مقرر از طریق اعضاي هیأت مدیره و گروهها و کمیسیونهاي تخصص 17/4/99مورخ 
1 

مدیر فنی و اجرایی 
هماهنگی الزم در 

این خصوص تشکیل 
 جلسه فوري

2 

آئین  16و  14درخصوص امضاء نقشه ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی طراح و ناظر براساس مواد  25/4/99/س ن مورخ 34886نامه شماره -2
نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط آقاي مهندس عباسی قرائت گردید که مقرر شد در این خصوص کارگروه ارزیابی دفاتر 

  الزم انجام و نتیجه را به هیأت مدیره اعالم نمایند طراحی بررسی 
2  

مدیر فنی و اجرایی 
 جهت ابالغ الزم

3 

نفر در کمیسیون انرژي و مصالح استاندارد و پیشنهاد واصله از سوي کمیسیون فوق (صورتجلسه پیوست)  2با توجه به نیاز به جایگزین  -3
ن در آقایان دکتر ذوالفقاري از رشته مکانیک (در حوزه انرژي) و آقاي مهندس کارجو از رشته عمران (در حوزه استاندارد) بعنوان افراد جایگزی

  سیون فوق انتخاب و جایگزین گردیدند. کمی
  

3  

خزانه دار محترم 
 جهت اقدام الزم

4 

خصوص ارائه تسهیالت به اعضاي سازمان ،ریاست و مسئول تسهیالت دربا توجه به درخواست همکاري بانک شهر و هماهنگی به عمل آمده  -4
هایی که می توانند به سازمان و اعضاي سازمان ارائه نمایند پرداختند بانک فوق در جلسه هیأت مدیره حضور یافتند و به بیان خدمات و طرح 

صورتی که براي اعضاء درو  نجاممقرر شد ریاست محترم سازمان و آقاي مهندس الهامی زاده مذاکره و پیگیري الزم با ریاست محترم بانک شهر ا
  م صورت پذیرد.و سازمان منفعت و مفید فایده باشد با هماهنگی هیأت مدیره اقدام الز

  

4  

  
  :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  

 
  

  



           AD-FR:   00/01کد شناسه :                                     20:30خاتمه :            17:30 شروع :                           28/04/99مورخ شنبه روز 99 در سال صورتجلسه هیأت مدیرههفدهمین   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

ریاست سازمان 
 ابالغ الزم

5 

ایگزینی توسط توجه به اینکه آقاي رستمی مدیر مالی و اداري سازمان بدلیل بیماري و مشکالت توانایی همکاري با سازمان را ندارند . پیشنهاداتی جهت جبا -5
پرست اداري و مالی تا ریاست سازمان ارائه گردید که پس از بحث و بررسی در این زمینه مقرر شد با توجه به پیشنهادات ارائه شده،خانم فرمهر بعنوان سر

  نجام گردد.مشخص شدن معاونت مالی و اداري جدید در یک دوره دو یا سه ماهه و ارائه گزارش و پیشنهاد جدید در این زمینه اقدام مورد نیاز سازمان ا
5  

مدیر فنی و اجرایی 
سازمان جهت 

پیگیري و هماهنگی 
 الزم

6 

  ذیل مطرح و تصمیم گیري شد:درخواست کمیسیون تخصصی نقشه برداري بشرح  -6
درصد بوده است مقرر شد موضوع  20براي بازنگري در هزینه هاي همکار نقشه بردار در تفکیک اراضی شهري که مطابق مصوبات قبلی سازمان  -1

ن برداري و نمایندگاتوسط کمیسیون تخصصی نقشه برداري در مرحله اول بررسی گردد و پیشنهادات الزم در کارگروه مشترکی بین کمیسیون نقشه 
 رشته شهرسازي بررسی و نتیجه جهت تصمیم گیري نهایی به هیأت مدیره ارسال گردد.

 درخواست کمیسیون نقشه برداري براي داشتن نماینده در کمیته سیما و منظر نیز مطرح شده بود که مقرر شد در صورت نیاز حتماً به درخواست -2
 از کمیسیون نقشه برداري در جلسه شرکت نمایند .کمیته سیما و منظر،نماینده نقشه بردار 

ي درخواست حل ابهامات درخصوص موارد موجود در زمینه درز انقطاع و سایر موارد نیز مطرح شد که مقرر شد جلسه مشترکی با کارشناسان شهردار -3
  برگزار شود تا رفع مشکل و رفع ابهام گردد.

6  

دفتر ریاست با 
هماهنگی با مهندس 

جهت تهیه کریمدادي 
 پیش نویس

7 

شرکت توزیع برق استان (تفاهم نامه سه جانبه و برق اماکن ) که از طرف کمیسیون تخصصی برق   14/4/99مورخ  99/1411/1601درخصوص نامه شماره -7
شد و با توجه به مشکالت و موارد به هیأت مدیره ارجاع شده بود،موضوع توسط آقاي مهندس کریمدادي در هیأت مدیره مطرح گردید و توضیحات الزم ارائه 

  م گردد.مطرح شده و مسئولیت هاي حقوقی که براي مهندسین طراح و ناظر در بر خواهد داشت مقرر شد از شوراي مرکزي استعالم الزم در اینخصوص انجا
7  

  

  
  
  
  

  

  
  :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  

 
  


