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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

امور مالی و اداري 
جهت اقدام و اطالع 

  رسانی الزم
1 

درخصوص ساعات کاري در ماه مبارك رمضان آقاي مهندس عباسی موضوع را در هیأت مدیره مطرح نمودند که پس از بحث و بررسی در  -1
نیز در ایام و روزهاي کاري در محل کار حاضر باشد و کلیه پرسنل  14تا  8هیأت مدیره مقرر شد ساعات کار در ماه مبارك رمضان از ساعت 

 باشند بجز افرادي که بیماري زمینه اي دارند و یا مریضی خاصی دارند که بیماري کرونا براي آنها مشکل ساز می باشند یا کار را خارج از
 ر در سازمان کنترل و مدیریت گردد.سازمان میتوانند انجام بدهند که به تشخیص ریاست سازمان و معاونت اداري،دورکاري و یا عدم حضو

  

1 

امور مالی و اداري 
جهت اقدام و اطالع 

 رسانی الزم
2 

بل از سازمان دریافت ننموده اند را قبه  97دوم حق الزحمه خدمات مهندسی خودشان را از سال  % 50درخصوص مانده مطالبات مهندسینی که  -2
مدیره بحث و بررسی شد و مقرر گردید به حساب مهندسین مذکور واریز گردد . الزم است و در حسابهاي سازمان بالتکلیف می باشد در هیأت 

 موضوع پس از واریز وجه به مهندسین بصورت پیامکی نیز اطالع رسانی گردد.

  

2 

امور مالی و اداري 
جهت اقدام و اطالع 

 رسانی الزم
3 

شیروانی گزارشی ارائه نمودند (لیست پیش دریافتی هاي پیوست) که مقرر با توجه به گزارش حسابرسی درخصوص بدهکاري هاي راکد آقاي -3
را به حساب سازمان بعنوان درآمد واریز گردد . مقرر شد براي سایر موارد نیز پس از بررسی   97تا  94ریال از سالهاي  5,000,000شد مبالغ زیر 

 99و  98یره جهت تصمیم گیري الزم ارائه گردد. براي مبالغ بالتکلیف سالهاي الزم ،گزارش بررسی جهت اقدامات بعدي در هفته آینده به هیأت مد
  ریال به حساب درآمد واریز گردد . 1,000,000نیز مقرر شد مبالغ زیر 

ق فو ضمناًدر موارد فوق در صورتی که متقاضیان با ارائه مستندات الزم مراجعه نمودند پس از بررسی الزم نسبت به برگشت مبالغ به متقاضی
  اقدام گردد.

  

3  

  
  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             غمهندس بنفشه میرکاظمی                       غمهندس وحید ناصري                 دکتر سیدرضا سرافرازي 

 
  



             AD-FR:   00/01کد شناسه :                                           17:00شروع :                                    28/1/1400مورخ روز شنبه  1400صورتجلسه هیأت مدیره در سال ومین س   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

آقاي مهندس وحیدي 
جهت اطالع و هماهنگی 

الزم جهت تشکیل 
در هفته جاري و جلسه 

اطالع به مهندس بیکی 
براي هماهنگی هاي 

 الزم

4 

در هیأت مدیره  (نامه پیوست) دفاتر طراحی درخصوص مصوبه اخذ پیش پرداخت هزینه هاي طراحی 25/1/1400مورخ 00678نامه شماره -4
به کمیته دفاتر طراحی ارجاع گردد و موضوع با حضور آقایان مهندس وحیدي و آقاي  موضوع ،مقرر شد توسط مهندس عباسی قرائت گردید

 شیروانی بررسی و پیشنهادات الزم به هیأت مدیره جهت اقدامات و تصمیمات الزم ارسال گردد.

  

4  

–امور مالی و اداري 

مدیر فنی و اجرایی 
جهت اطالع و اقدام 

  الزم

5 

نفره مطابق  4معاون مسکن و ساختمان در هیأت مدیره مطرح شد و مقرر شد تا تعیین تکلیف در هیأت  21/1/1400مورخ  400/5814نامه شماره -5
 نامه شوراي مرکزي در اینخصوص اقدام گردد.

  
5 

-امور مالی و اداري
مدیر فنی و اجرایی 
جهت هماهنگی و 

 اقدام الزم

6 

  
  
و ارائه پکیج آموزشی حاوي مطالب تخصصی مورد نیاز براي همکاران شاغل  پیرو درخواست کمیسیون تخصصی معماري درخصوص تهیه -6

  در رشته معماري(داراي پروانه) ،با موضوع فوق توسط هیأت مدیره موافقت گردید.(مصوبه پیوست)
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  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             غمهندس بنفشه میرکاظمی                       غمهندس وحید ناصري                 دکتر سیدرضا سرافرازي 

 
  


