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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مدیر –روابط عمومی 
مدیر -فنی و اجرایی

مالی و اداري با 
هماهنگی ریاست 

 سازمان
بند د اطالع رسانی و 
 نامه نگاري انجام شود

1 

الف) موضوع برگزاري جلسه هم اندیشی با اعضاي هیأت نفرجهت برگزاري جشن روز مهندس    30با توجه به محدودیت ناشی از بیماري کرونا درخصوص تجمعات بیش از  -1
که موضوع توسط بازرسین دوره هاي گذشته با رعایت پروتکل هاي بهداشتی در یک مکان مانند هتل کوهستان یا هتل سپهر توسط آقاي مهندس عباسی مطرح گردید مدیره و 

  هیأت مدیره مصوب شد .
با رویکرد تبریک و یادآوري نکات فنی در چند نقطه از سطح شهر  ب) ضمناً مقرر شد ارائه گزارش عملکرد سازمان در روزنامه هاي کثیر االنتشار استان و نصب بنر تبلیغاتی

  توسط روابط عمومی با هماهنگی با ریاست سازمان انجام شود .
ر رشته ) نیز ان (چند نفر در هج) پیشنهاد برگزاري مسابقه اي درخصوص اطالعات عمومی مقررات ملی در کلیه رشته ها و انتخاب چند نفر برنده و اعطاي جوایزي به برگذیدگ

  نفر) 6عمران -نفر 3معماري -نفر 3مکانیک -نفر 3تأسیسات برقی -نفر1شهرسازي -نفر 1مصوب گردید.(نقشه برداري 
  

1 

 2 مدیر فنی و اجرایی

مطرح گردید و مقرر شد  در صورتیکه  مده در نظارت پروژه هایی که نیاز به پایه یک در رشته معماري دارند موضوع توسط ریاست محترم سازمانآباتوجه به مشکل بوجود  -2
از راه و شهرسازي و هیأت  % 20معماري تکمیل گردد لذا با توجه به پیشنهاد قبلی هیأت مدیره به اداره کل راه و شهرسازي درخصوص افزایش به میزان  1ظرفیت مهندسین پایه 

تاخیر و ایجاد نارضایتی از مهندسین رشته عمران پایه یک بجاي معماري با پایه یک فقط براي نظارت  چهارنفره پیگیري گردد و تا آن زمان جهت رفع مشکل مالکین و جلوگیري از
  معماري ساختمانها از بین مهندسین  متقاضی  و داراي ظرفیت کاري استفاده گردد.

2  

مدیر فنی و اجرایی 
جهت اطالع و اعالم 
موضوع به کمیسیون 
 تخصصی برق

3 
این  94کمیسیون تخصصی برق درخصوص آزادسازي سهمیه ها در هیات مدیره مطرح گردید و با توجه به اینکه در اصالحیه آئین نامه اجرایی در سال  14/11/99صورتجلسه -3

  پیشرفت کار قید شده است لذا با موضوع فوق مخالفت گردید. % 95موضوع با 
3  

  

  
  
  
  

  

  
  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 

 
  


