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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
 وشماره

 دستور کار

مدیر فنی و 
اجرایی جهت 

اطالع و اقدام الزم 
با هماهنگی 

  ریاست سازمان
  
  
  
  
  

1 

خانم مهندس میرکاظمی گزارشی از بازدیدهاي بعمل آمده از پروژه هاي شهرستان هاي قائن و فردوس در هفته گذشته ،ارائه نمودند که  -1
 گردید:درخصوص مشکالت موجود در پروژه ها پیشنهادات ذیل مطرح 

الف: جهت بررسی نتایج آزمایش هاي تست جوش و تست بتن،تهیه فرمهاي مورد نیاز در این خصوص و کنترل هاي مورد نیاز توسط ناظرین 
  درخواست گردید.

ب: در مورد انجام پروژه ها توسط مجریان ذیصالح و اطالع رسانی الزم در این خصوص براي پروژه هایی که نیاز به سازنده ذیصالح دارد 
  گردد.و انجام نیز مقرر شد اقدامات الزم توسط نمایندگی شهرستان مدیریت 

راه اندازي نمایندگی با موضوع فوق مخالفت  هه به عدم توجیج: درخصوص درخواست اعضاي شهر اسالمیه براي تأسیس نمایندگی نیز با توج
  گردید.

د: درخصوص عدم توجه شهرداري فردوس به مکاتبات مهندسین ناظر هماهنگ کننده و سایر ناظرین نیز با توجه به هماهنگی هاي انجام شده 
ق نمایندگی با شهرداري شهرستان انجام و درخواست قبلی ،مقرر شد پیگیري ها و مکاتبات الزم در اینخصوص مطابق مقررات ملی از طری

  مقررات ملی توسط شهرداري بعنوان مرجع صدور پروانه مطابق قانون انجام شود. 2رسیدگی به مکاتبات فوق مطابق مبحث 
  

1 

مدیر فنی و 
اجرایی با 

هماهنگی ریاست 
 سازمان

2 

  
درخصوص الزام استفاده از مجریان ذیصالح(نامه پیوست) مقرر شد از طریق شوراي مرکزي  25/2/1400/س ن مورخ 39227نامه شماره -2

ریاست سازمان مکاتبه و پیگیري الزم از طریق اداره کل راه و شهرسازي و معاونت عمرانی استانداري درخواست تشکیل جلسه در اینخصوص 
اجرایی کردن استفاده از مجري براي کلیه ساختمان ها انجام  از هیأت مدیره قبل براي گروه الف جهت مورد با توجه به وجود مصوبه در این

  شود.
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  اسامی میهمانان:

   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                      غمهندس وحید ناصري                 دکتر سیدرضا سرافرازي 
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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مدیر فنی و اجرایی 
جهت پیگیري و 

  هماهنگی الزم
3 

با توجه به موارد مطرح شده و مشکالت موجود درخصوص صدور شناسنامه فنی و ملکی و ایراداتی که در زمان صدور شناسنامه و -3
شناسنامه فنی و ملکی و کنترل نقشه هاي ازبیلت و مواردي که در اینخصوص وجود دارد مقرر شد جلسه مشترکی بین همکاران کمیته 

  کمیته نظارت عالیه در اینخصوص جهت بررسی و رفع مشکل مذکور تشکیل گردد.
الزم است جهت جلوگیري از بروز مشکالت در پایان کار و در زمان صدور شناسنامه فنی و ملکی و یا جلوگیري از مشکالت موجود در 

ادات مشاهده شده و پرتکرار در بازدیدهاي بعمل آمده را جهت ارائه و آموزش به ایر ،کمیته نظارت عالیه و کمیته شناسنامه فنی و ملکی
  ناظرین و مجریان و اطالع رسانی به همکاران در سایت سازمان تهیه و به مدیر فنی و اجرایی سازمان ارائه نمایند.

کنترل کلیه رشته ها نیز ایرادات پر تکرار در  ضمناً جهت جلوگیري از مشکالت بوجود آمده در زمان اجرا و نظارت الزم است کمیته هاي
زمان بررسی و کنترل نقشه هاي ارایه شده توسط دفاتر طراحی مهندسی را نیز تهیه و جهت اطالع رسانی و جلوگیري از ایرادات پر تکرار 

  و ابالغ گردد . و ایجاد وحدت رویه در امور طراحی نقشه ها توسط مدیر فنی و اجرایی سازمان به دفاتر طراحی ارسال
  

3 

ریاست محترم 
جهت مکاتبه با 

شهرداري و 
 معرفی نمایندگان

4 

درخصوص معرفی نماینده سازمان نظام مهندسی جهت عضویت در کمیته سیما و منظر شهري با توجه به صورتجلسه کمیته سیما -4
گیري درخصوص انتخاب نماینده هیأت مدیره و منظر شهري سازمان (صورتجلسه و پیشنهاد پیوست) پس از بحث و بررسی و رأي 

آقاي مهندس پیرعطا و خانم مهندس جمشیدي بعنوان نمایندگان سازمان جهت عضویت در کمیته فوق به شهرداري معرفی  :مقرر شد
  گردند.
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  اسامی میهمانان:

   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                       غمهندس وحید ناصري                 دکتر سیدرضا سرافرازي 
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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مدیر فنی و اجرایی 
 5  جهت اقدام الزم

آقاي مهندس بیکی درخواست تشکیل جلسات هم اندیشی و هماهنگی و یا هر شش ماه یکبار با دبیر و ریاست گروهها و کمیته هاي تخصصی  -5
هاي مختلف را داشتند که مقرر شد جهت موضوع فوق هماهنگی الزم توسط مدیر فنی و اجرایی و مسئول کمیته ها و گروهها انجام  کلیه رشته

  و بازخورد ها و نتایج جلسات هم اندیشی فوق جهت اقدامات و تصمیم گیري هاي بعدي به هیأت مدیره ارائه گردد.
  

5 

مدیر فنی و 
اجرایی نسبت به 
تشکیل کارگروه 
مذکور در اسرع 
وقت هماهنگی و 

 فرماینداقدام الزم 

6 

آقاي مهندس بیکی درخصوص انتخاب افراد جهت کمیته هاي کنترل نقشه در رشته هاي مختلف جهت استفاده از همه پتانسیل  و توانایی  -6
در هر رشته را مطرح نمودند و با توجه به اینکه جهت انتخاب اعضاي فوق آئین نامه و هاي کلیه اعضاي سازمان و افراد متقاضی و توانمند 

دستور العمل و روش مشخصی از قبل وجود نداشته است و براي یکسان سازي و اجماع نظرات و جلوگیري از پراکندگی و اعمال سلیقه هاي 
سی مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان هیأت مدیره از کلیه رشته پس از بحث و برردر رشته هاي مختلف ،افراد مختلف در موضوع فوق 

مدیر فنی  و پیگیري ده کمیته هاي رشته هاي مختلف (اختیاري با انتخاب نماینده  هیأت مدیره) با حضور و دبیري و هماهنگیـــــها و نماین
و اجرایی سازمان تهیه و پیش نویس مورد نیاز در اینخصوص تشکیل و نظام نامه فوق تهیه و به هیأت مدیره ارائه گردد . الزم است براي 

یست هاي طراحی و کنترل براي رشته هاي مختلف در لمبنا سازي جهت انجام کنترل نقشه ها در رشته هاي مختلف، راهنماي کنترل و چک 
  اعضاي ذیل جهت کارگروه ذیل انتخاب گردیدند: .نامه فوق دیده و تهیه گرددنظام 

  ایشان پیشنهادرشته عمران:آقاي دکتر سرافرازي و یک نفر دیگر از گروه کنترل با -1
  دکتر کاظمیان و آقاي مهندس زراعتکار انرشته معماري: آقای-2
  مهندس بیکی و مهندس ناصري انرشته مکانیک: آقای-3
  رشته برق: آقاي مهندس کریمدادي و یک نفر دیگر از گروه کنترل با نظر ایشان -4
   مصطفاییاکبري و  دکتر  انرشته نقشه برداري: آقای-5
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  اسامی میهمانان:

   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                      غمهندس وحید ناصري                 دکتر سیدرضا سرافرازي 

 
  


