
           AD-FR:   00/01کد شناسه :                                   20:00  خاتمه :            17:30 شروع :                           14/04/99مورخ شنبه روز 99 در سال صورتجلسه هیأت مدیرهپانزدهمین   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

 ردیف
وشماره 

 دستور کار

امور فنی و اجرایی 
جهت اقدام الزم با 
 هماهنگی ریاست

1 
از سوي سازمان صنعت ،معدن و تجارت  99و  98،97آقاي مهندس عباسی توضیحاتی درخصوص درخواست ارسال تعرفه هاي نظام مهندسی سنوات  -1

  هیأت مدیره مطرح نمودند.استان را ارائه نمودند و اقدامی که در اینخصوص انجام خواهد شد را در 
1 

- 2 
با توجه به مواردي که از سوي وزارت راه و شهرسازي و اقداماتی که در شوراي  99آقاي مهندس عباسی توضیحاتی درخصوص موضوع تعرفه هاي سال  -2

  شد.مرکزي در اینخصوص در حال اجرا می باشد را ارائه نمودند و بحث و بررسی در هیأت مدیره در اینخصوص انجام 
2  

دفتر ریاست جهت 
مکاتبه و پاسخ 
 شوراي مرکزي

3 
شوراي مرکزي با توجه به سوابق آقاي مهندس زراعتکار بعنوان نماینده امور ایثارگران استان به شوراي  9/4/99مورخ  34643درخصوص نامه شماره  -3

  مرکزي معرفی گردند.
3  

امور فنی و اجرایی 
جهت درج در متن 

 قرارداد نظارت
4 

 افه شود:توجه به ابالغ و اجرایی شدن قانون پیش فروش آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن مقرر شد در تعهدات مالک (قرارداد نظارت) مطلب زیر اضبا  -4

شهرداري نسبت با توجه به اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان و آئین نامه اجرایی آن مالک متعهد است برابر مندرجات شناسنامه فنی صادره توسط « 
  »بودبه اجراي ساختمان بدون هرگونه تغییري اقدام نماید و در صورت تخلف از این موضوع پاسخگویی در کلیه مراجع قانونی بر عهده مالک خواهد 

  

4  

امور مالی و اداري 
 جهت اطالع

5 

)از مهمانسراي موجود در مشهد مقدس آن Bسازمان نظام مهندسی استان یزد درخصوص اجاره یک واحد (سوئیت  5/4/99مورخ  6217/99نامه شماره -5
  سازمان،مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیگیري شود موضوع اجرایی گردد.

  
  
  
  

5  

  
  :اسامی میهمانان

  مهندس حسین صباغ    
  مهندس محمدرضا بیکی   

  مهندس مهدي وحیدي 
  مهندس محسن دهقانی گسک

 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 :            17:30 شروع :                           14/04/99مورخ شنبه روز 99 در سال صورتجلسه هیأت مدیرهپانزدهمین   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مدیر فنی و اجرایی 
 جهت هماهنگی الزم 

 

6 

ارائه گردید نحوه امتیاز دهی و بررسی دفاتر طراحی در آئین نامه ارزیابی دفاتر طراحی مهندسی سازمان از کارگروه مربوطه توسط آقاي دکتر سرافرازي -6
گرفت و مقرر شد پس از بررسی و تکمیل مواد آئین نامه فوق در کمیته که پس از بحث و بررسی آئین نامه فوق مطابق پیشنهادات کمیته فوق مورد بررسی قرار 

 مجدداً به هیأت مدیره ارسال گردد.

ر از نحوه مقرر شد پس از ابالغ آئین نامه فوق به دفاتر،ارزیابی اولیه انجام و بصورت فصلی نتایج بررسی هاي بعمل آمده جهت اطالع مالکین و دفات
  ایت سازمان درج گردد و قابل رویت و مشاهده براي عموم در سالن مراجعات و صفحه نمایش موجود درسازمان باشد.عملکرد و ارزیابی فوق در س

  

6 

      

      

      

      

  
  :اسامی میهمانان

  مهندس حسین صباغ    
  مهندس محمدرضا بیکی   

  مهندس مهدي وحیدي 
  مهندس محسن دهقانی گسک

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

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

 
  


