
             AD-FR:   00/01کد شناسه :                                           17:00 شروع :                                   21/1/1400مورخ روز شنبه  1400صورتجلسه هیأت مدیره در سال  ندومی   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مدیر فنی و اجرایی  و 
معاون مالی و اداري 

سازمان جهت اطالع و 
در مرکز  اقدام الزم 

استان و سایر دفاتر 
  نمایندگی

1 

توضیحاتی توسط آقاي مهندس عباسی مطابق با لیست پیوست ارائه گردید و با  1400درخصوص تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی سال  -1
نامه شماره                              طیتوجه به پیگیري ها و مذاکرات بعمل آمده ،هیأت مدیره با اعمال قیمت اعالم شده بعنوان مبناي شوراي مرکزي 

مبلغ شوراي  %80براي شهرستانهاي قائن و طبس و فردوس غیر از مرکز استان  موافقت نمودند.ضمناً مقرر شد  27/12/99/ س ن مورخ 38716
 در نظر گرفته شود. 1400سال  خدمات بعنوان مبلغ حق الزحمه آن  %75مرکزي و براي سایر شهرها 

  

1 

با هماهنگی ریاست و 
خزانه دار محترم 

 سازمان
2 

برابر نامه شماره  (نقشه برداري،شهرسازي،ترافیک و نظارت گاز)براي سایر رشته ها  1400درخصوص حق الزحمه خدمات مهندسی سال  -2
 شوراي مرکزي اقدام گردد.  16/1/1400/ س ن مورخ 38821

 
  

2 

مدیر فنی و اجرایی 
سازمان جهت اقدام و 

 مکاتبه الزم
3 

کارگروههاي سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ، براساس درخواست سازمان فوق در هیأت مدیره موضوع  درخصوص معرفی نمایندگان سازمان براي -3
 براي  کارگروههاي فوق معرفی گردند: 1400مطرح گردید و مقرر شد افراد ذیل جهت سال 

  الف: کارگروه نظارت                                خانم مهندس میرکاظمی
  زش                                 آقاي دکتر سرافرازيب: کارگروه آمو

  ج: کارگروه مصالح ساختمانی               آقاي مهندس الهامی زاده
  
  
  

4  

  
  اسامی میهمانان:

  غ صباغ مهندس حسین 
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

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

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

 
  



             AD-FR:   00/01کد شناسه :                                           17:00شروع :                                    21/1/1400مورخ روز شنبه  1400صورتجلسه هیأت مدیره در سال دومین    
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

دکتر کاظمیان جهت 
-اقدام الزم و عاجل

دفتر ریاست جهت 
معرفی نامه نماینده 

  سازمان

4 

پیگیري و متره و برآورد ساخت  مقرر شد جهت موضوع فوق توسط آقاي دکتر کاظمیان 18/1/1400/س ن مورخ 38879درخصوص نامه شماره  -4
سازمان برنامه و بودجه براي کلیه گروههاي ساختمانی با کاربري مسکونی ،با همکاري آقاي مهندس مودي  1400براساس فهرست بهاي سال 

آقاي مهندس الهامی  انجام و در نهایت پس از بررسی و کنترل در هیأت مدیره موضوع به شوراي مرکزي در زمان مقرر شده ارسال گردد . ضمناً
  زاده بعنوان کارشناس  و نماینده سازمان جهت عضویت در کمیته کشوري معرفی گردند.

4 

مدیر فنی و اجرایی 
سازمان ارجاع به 
جهت  BIMکمیته 

بررسی و اعالم نظر 
آقاي دکتر اکبري 
جهت بررسی و 
 اعالم نظر الزم 

5 
) کشور ارسالی از شوراي مرکزي مقرر شد موضوع توسط کمیته BIMتوسعه بی آي ام (درخصوص تدوین سند راهبردي ایجاد و کاربست و  -5

BIM .سازمان بررسی و نقطه نظرات الزم به ریاست سازمان جهت ارسال به شوراي مرکزي ارسال گردد  
5 

ریاست محترم سازمان 
 6 جهت پیگیري الزم 

  
قسمت هاي اداري مقرر شد طراحی تجهیزات فوق توسط یکی از طراحان داراي رزومه و درخصوص خرید تجهیزات اداري ساختمان جدید و کمد و میز  -6

رعایت صرفه و صالح  سابقه در این زمینه انجام شود و اقدامات مورد نیاز جهت خرید و اجراي مربوطه را نیز برابر دستور العمل مالی و معامالتی سازمان و با
 به هیأت مدیره گزارش گردد. سازمان توسط ریاست سازمان انجام و نتیجه

  

6  

  

  
  
  
  

  

  
  اسامی میهمانان:

  غ مهندس حسین صباغ 
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

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

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

 
  


