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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مدیر فنی و اجرایی 
جهت ارسال به 

 کمیسیون انرژي جهت
اقدام  اصالحات الزم و

و ارسال نسخه غیر 
قابل استناد دستور 

العمل به دفاتر طراحی 
جهت اخذ نظریه هاي 
پیشنهادي و سپس 

جمع بندي پیشنهادات 
و اصالح دستور العمل 
جهت اجرایی شدن در 
زمان مشخص شده در 

 مصوبه

1 

مقررات ملی ساختمان (روش تجویزي) که توسط کمیسیون انرژي  19دستور العمل جزئیات عایق کاري حرارتی ساختمان مطابق با مبحث  -1
در این خصوص در تهیه شده بود شوراي مرکزي و وزارت راه و شهرسازي استاندارد مصالح و محیط زیست سازمان با توجه به پیگیري هاي ،

فاتر به ددر قالب نسخه غیر قابل استناد دید(فایل پیوست) که مقرر شد دستور العمل فوق در کمیسیون مذکور اصالح و سپس هیأت مدیره ارائه گر
الزم ارسال و پس از جمع بندي موارد و پیشنهادات اخذ شده ،دستور العمل اصالحی و  فنی جهت اخذ نظریه و پیشنهاداتمهندسی استان  طراحی 

  نهایی پس از تصویب در هیأت مدیره از اول اردیبهشت به دفاتر طراحی ارسال و جهت اعمال در نقشه هاي ساختمان ها ابالغ گردد.
  

1 

مدیر فنی و اجرایی 
جهت اطالع و اقدام 

کمیسیون -الزم
 تخصصی نقشه

 برداري جهت اطالع

2 

و  30/11/99پیشنهاد کمیسیون تخصصی نقشه برداري جهت آزادسازي ظرفیت مهندسین نقشه بردار پس از مرحله سفت کاري (جلسه  -2
  صورتجلسه پیوست) مورد موافقت هیأت مدیره قرار گرفت.

  
  
  
  
  
  

2  

  
  اسامی میهمانان:

  غ صباغ مهندس حسین 
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

و امضاء حاضرین:نام   
  غمهندس 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 
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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مدیر فنی و اجرایی 
جهت ارسال به 
کمیسیون نقشه 

برداري و پیگیري 
موضوع جهت برگشت 

 به هیأت مدیره

3 
وصورتجلسه  20/12/99ساختمانها با توجه به مشکالت موجود (جلسه پیشنهاد کمیسیون تخصصی معماري جهت بکارگیري مهندسین نقشه بردار در کلیه  -3

  مقرر شد موضوع به کمیسیون تخصصی نقشه برداري جهت اخذ نظریه کمیسیون مذکور ارسال گردد. در هیأت مدیره مطرح گردید وپیوست)
3  

مدیر فنی و اجرایی 
جهت اطالع و اقدام 

  الزم
4 

 مقرر شد جهت بررسی بیشتردر هیأت مدیره مطرح گردید و  برداري درخصوص تعیین هزینه پیش پایانکارپیشنهاد کمیسیون تخصصی نقشه  -4
مجدد به هیأت مدیره برگشت بررسی به کمیسیون فوق برگشت داده شود و پس از همین صورتجلسه  3با توجه به مصوبه بند 

  کمیسیون نقشه برداري) 30/11/99(صورتجلسه گردد
4 

رایی مدیر فنی و اج
جهت اطالع و اقدام 

 الزم
5 

 و سهمیه همکاران نقشه برداري با توجه به مشکالت و تقسیم با توجه به پیشنهاد کمیسیون تخصصی نقشه برداري درخصوص تخصیص -5
  کمیسیون در هیأت مدیره موافقت گردید. 30/11/99براي طراحی برابر صورتجلسه  %50براي نظارت و  %50 ،موجود کمبودهاي

5 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  اسامی میهمانان:

  غ مهندس حسین صباغ 
   مهندس محمدرضا بیکی  

  

 نام و امضاء حاضرین:
  غمهندس 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 

 
  


