
             AD-FR:   00/01کد شناسه :                                           17:00 شروع :                                   11/02/1400مورخ روز شنبه  1400صورتجلسه هیأت مدیره در سال  نمیپنج   
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
 وشماره

 دستور کار

مدیر فنی و 
اجرایی جهت 

اطالع و اقدام و 
هماهنگی الزم در 

  اینخصوص

1 

آقاي مهندس عباسی گزارشی از مشکالتی که درخصوص کنترل سازه هاي پروژه کمیته امداد امام خمینی(ره) که در کانون کاردانها در سنوات  -1
در جلسه هیأت  ،گذشته بوجود آمده بود و در جلسه اي که از سوي دستگاههاي نظارتی در اداره کل راه وشهرسازي مورد بررسی قرار گرفته 

کنترل نقشه هاي کانون کاردانها  ه استنمودند و اعالم گردید طبق جلسه مذکور و تصمیمات اخذ شده در جلسه فوق مقرر گردید مدیره مطرح
که مقرر شد توسط مدیر اجرایی سازمان با هماهنگی  در سازمان نظام مهندسی  استان و یا توسط نمایندگان کنترل سازمان استان انجام گردد

 ریاست برنامه ریزي الزم در اینخصوص انجام شود.

  

1 

امور مالی و اداري 
جهت اطالع و 

  اقدام الزم
2 

درخواست آقاي دکتر محمد اکبري (رشته نقشه برداري) براي گذراندن فرصت مطالعاتی ایشان جهت ارتباط صنعت با دانشگاه توسط آقاي  -2
با توجه به توضیحات و نحوه کار و اقداماتی که توسط آقاي دکتر اکبري پیشنهاد داده بودند که در طول مدت مهندس عباسی مطرح گردید که 

به نتیجه خواهند رساند که براي واردي که در دوره قبلی در شوراي مرکزي براي رشته نقشه برداري پیگیري نموده اند و مو دوره فوق و 
 سازمان مفید خواهد بود پس از بحث و بررسی در هیأت مدیره با کلیت موضوع موافقت گردید.

 
  

2  

امور مالی و اداري 
 3  جهت اطالع و اقدام الزم

ح الاداري،استخدامی ،تشکیالتی و حقوق و دستمزد سازمان استان مطابق مدارك پیوست در هیأت مدیره مورد بحث و بررسی و اصنظام نامه  -3
براساس نظام نامه مذکور تهیه و تنظیم  1400مقرر شد قراردادها و احکام همکاران شاغل در سازمان براي سال  قرار گرفت و مصوب گردید.
 ان امضاء و ابالغ گردد.گردد و توسط ریاست سازم

  
  

3  

  
  اسامی میهمانان:

   مهندس حسین صباغ 
  غمهندس 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 

 
  



             AD-FR:   00/01کد شناسه :                                           17:00شروع :                                    11/02/1400مورخ روز شنبه  1400صورتجلسه هیأت مدیره در سال پنجمین    
 

شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

امور مالی و اداري 
جهت هماهنگی و 

اقدام الزم با 
خزانه دار و 

  ریاست سازمان

4 

پیشنهادي از سوي هیأت اجرایی انتخابات (نامه شماره  1400بودجه برگزاري انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره سازمان استان در سال  -4
در هیأت مدیره مطرح گردید و پس از بحث و مهندس عباسی ) به ریاست سازمان تقدیم گردیده بود توسط  9/2/1400مورخ  103/1400/9

 مقرر شد:با کلیت کار موافقت گردید و  بررسی در هیأت مدیره و با توجه به اینکه مجمع عمومی و بودجه سال جاري تصویب نشده است 

  الف)هزینه هاي مورد نیاز با توجه به پیشنهاد ارائه شده توسط کارپرداز سازمان پیگیري و پرداخت گردد.
  ملزومات و تجهیزات اداري مورد نیاز از امکانات و تجهیزات موجود سازمان تهیه و در اختیار هیأت اجرایی قرار گیرد. ب)

  
  
  
  
  
  

4 

امور مالی و 
اجرایی جهت 

  اطالع و اقدام الزم 
  
 

5 

 موافقت گردید.درخصوص پیشنهاد کمیسیون بودجه سازمان در مورد حقوق مدیران و نمایندگی ها (پیشنهاد پیوست)  -5

  
  
  
  
  
  

5 

  
  اسامی میهمانان:

   مهندس حسین صباغ 
  غمهندس 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 

 
  


