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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مشاور حقوقی 
سازمان با هماهنگی 

با آقاي مهندس 
 الهامی زاده

1 
ضاي درخصوص تماس هاي یک فرد ناشناس با اعضاي هیأت مدیره و اعضاي سازمان که قصد کالهبرداري بنام افراد هیأت مدیره از اعضاي سازمان و اع -1

  حقوقی سازمان از طریق پلیس فتا پیگیري الزم انجام گردد.هیأت مدیره داشته است مقرر شد موضوع توسط مشاور 
1 

مدیر فنی و اجرایی 
 جهت اقدام الزم

2 
قرارداد نظارت پس از بررسی توسط مشاور حقوقی سازمان به هیأت مدیره ارجاع داده شد که درخصوص بحث داوري در صورت بروز اختالف بحث و  -2

  بررسی و نهایی گردید.
2  

اجرایی مدیر فنی و 
هماهنگی جهت 
برگزاري جلسه 

بعدي تفاهم نامه 
جهت نهایی کردن 

 موضوع

3 
ه آینده سه تفاهم نامه سه جانبه با سازمان فنی و حرفه اي و کانون انجمن هاي کارگران ساختمانی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلس -3

  .جانبه موارد اصالحی مطابق نظر هیأت مدیره انجام شود
3  

 
مدیر فنی و اجرایی 
هماهنگی الزم جهت 

 موضوع

  4  نظام نامه ارزیابی دفاتر مهندسی طراحی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد با تغییرات جدید براي جلسه آینده ارائه گردد. -4 4

مدیر فنی و اجرایی 
موضوع را بررسی 
و در جلسه آینده 
کمیته مذکور بحث و 
 بررسی گردد.

5 
درخصوص مهندسین شناور توسط آقاي مهندس عباسی قرائت گردید و مقرر شد کمیته ارزیابی دفاتر موضوع را مورد  28/5/96مورخ  19294نامه شماره  -5

  درخصوص اعضاي شناور دفاتر طراحی مورد بازنگري قرار گیرد)اخیر بررسی و گزارش الزم را به هیأت مدیره ارائه نماید .(مصوبه هیأت مدیره 
5  

  
  :اسامی میهمانان

  مهندس حسین صباغ    
  مهندس محمدرضا بیکی   

  مهندس مهدي وحیدي 

 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  

 
  

  


