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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

امور مالی و اداري 
با هماهنگی 

ریاست محترم 
سازمان جهت 
  اقدام مقتضی

  

1 

نفر) توسط کمیته مشورتی  180زن،پیشنهاد تهیه هدیه براي کلیه اعضاي پروانه دار خانم عضو سازمان(حدود مقام با توجه به نزدیک بودن روز بزرگداشت -1
از بحث و بررسی و ارائه توضیحات الزم توسط آقاي مهندس الهامی زاده خزانه دار سازمان و ریاست بانوان توسط خانم مهندس میرکاظمی ارائه گردید که پس 

نمایندگی سایر به هر رشته  در و بررسی پیشنهادات سایر اعضاي هیأت مدیره مقرر شد از با سابقه ترین خانم هاي عضو محترم سازمان آقاي مهندس عباسی
  ناسبت بزرگداشت روز و مقام زن ،قدردانی صورت پذیرد.سازمان انتخاب و به م خانم اعضاي

  
  

1 

مدیر فنی و 
اجرایی با 

هماهنگی ریاست 
محترم سازمان 
 جهت اقدام الزم

2 

در هیأت مدیره بررسی که در حال حاضر در شوراي مرکزي و مجلس شوراي اسالمی در حال بررسی می باشدطرح اصالح قانون مهندسی و کنترل ساختمان -2
گردید ،توسط ریاست سازمان طی نامه اي به شوراي  و احصا  و مقرر شد اصالحات مورد نیاز که در جلسه هیأت مدیره توسط اعضاي هیأت مدیره مطرح گردید

  ارسال گردد.بعنوان پیشنهادات اصالحی مرکزي 
  
  

2 

دفتر ریاست 
محترم سازمان 
جهت پیگیري و 
تنظیم و ارسال 

نامه مورد نیاز به 
شهرسازيراه و   

3 

به تعرفه خدمات مهندسی  %25 افزایش شوراي مرکزي درخواست 3/2/95/د/ش م مورخ 3672نامه شماره  براساسبرابر پیشنهاد کمیسیون تخصصی برق -3
یشتر مصوب نشده بود ب %10توسط هیأت مدیره مصوب گردیده بود و در هیأت چهار نفره به میزان حدود  97رشته برق بدالیل مندرج در نامه فوق که در سال 

و مقرر شد با توجه مصوبه قبلی هیأت مدیره نمود مصوب مجددا را  قمجدداً توسط کمیسیون تخصصی برق درخواست شده بود که هیأت مدیره موضوع فو
  خدمات مهندسی جدید ارسال گردد.   هزینه نفره و در زمان تصویب 4موضوع به کارگروه کارشناسی هیأت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازي،جهت طرح در هیأت 

  

3  

مدیر فنی و 
اجرایی جهت اقدام 

 و مکاتبه الزم
4 

  زراعتکار معرفی گردید.،آقاي مهندس  ،مصالح و محیط زیست سازمانبه درخواست کمیسیون انرژي مقرر شد نماینده هیأت مدیره سازمان در کمیته انرژي  -4
  
  

4  

  
  اسامی میهمانان:

  مهندس حسین 
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

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

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

 
  


