
 

            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    10/01/0011مورخ شنبه  روز  0011صورتجلسه هیأت مدیره در سال دهمین     

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

دستور کار ردیف وشماره  

- 1 

گزارش حضور آقای مهندس عامری و مهندس نصرآبادی و مهندس صالحی در جلسه هم اندیشی سازمانهای نظام مهندسی  -

 شرق کشور در مشهد به جلسه ارائه شد.

ائه ار گزارشی از عملکرد کمیته مجریان سازمان توسط آقای مهندس فرخنده که مربوط به عملکرد سه سال گذشته بود به جلسه-

 گردید.

 گزارش امور جاری -1

 

 2 امور اجرایی

 

 اعضای کارگروه پایش اخالق حرفه ای سازمان مجدداً برای یکسال آینده ابقاء شدند.
 کارگروه پایش اخالق حرفه ای-2

 3 امور اجرایی

 

ساختمان مورد بحث و متن پیمان ،اجرای کارهای ساختمانی بصورت فنی اجرایی واصله از انجمن صنفی سازندگان مسکن و 

مورد بررسی قرار گرفت و اصالحاتی )برابر نسخه پیوست(  5و   4و  3و  2و 1بررسی قرار گرفت. قسمتهای تعاریف  و ماده های 

 موکول گردید. 5/11/1411انجام شد و ادامه بررسی به روز یکشنبه 

 بررسی قرارداد مجریان-3

 مهندس صباغ  

 

 مهندس بیکی   

امضاء حاضرین:نام و   

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                       محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

  یدا... محمودیمهندس                    مهندس محمدرضا نسیمی                         محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی



 

            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          06:11شروع :                                    10/01/0011مورخ شنبه  روز  0011در سال  ) فوق العاده( صورتجلسه هیأت مدیرهیازدهمین     

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

 1 مدیر فنی و اجرایی

وزیع ت ابتدا پیشنهاداتی توسط آقای دکتر اکبری به هیأت مدیره ارائه گردید که پس از بحث و بررسی مقرر گردید بخش کنترل

نقشه با دریافت گزارش اتمام اسکلت امکان آزاد سازی ظرفیت ناظر نقشه را بررسی و در صورتی که مشکل حل نشد با در نظر 

 گرفتن تناسب بین پایه های یک و دو و سه ارجاع کار انجام شود و نتیجه نهایی در جلسه بعدی بررسی و اعالم خواهد شد.

بررسی وضعیت ظرفیت -1

 دسین نقشه برداراشتغال مهن

 2 مدیر فنی و اجرایی
مقرر شد موضوع به کمیته دفاتر و کمیسیونهای تخصصی ارجاع و راهکارهای تهیه نقشه های ازبیلت جهت تصمیم گیری نهائی 

 به هیأت مدیره ارائه گردد. ضمناً درخصوص تأیید یا عدم تأیید نقشه های ازبیلت توسط طراح اعالم نظر نمایند.

تهیه نقشه های ازبیلت و نحوه -2

 تعیین تکلیف تأیید کننده آن

 3 دبیر هیأت مدیره

 11/1411/،مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات الزم اعمال گردید و بررسی مواد باقیمانده به چهارشنبه  11و  1،،،،،،،11ماده های 

 موکول گردید.

 

 ادامه بررسی پیمان مجریان-3

 مهندس صباغ  

 

 غ مهندس بیکی  

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                       محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

 غ یدا... محمودیمهندس                    مهندس محمدرضا نسیمی                         محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی



            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    10/01/0011مورخ شنبه چهار روز  0011در سال  ) فوق العاده( صورتجلسه هیأت مدیرهدوازدهمین     

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

مالی-اداری  

 امور اجرایی
1 

 

ساختمانی بحث و بررسی درخصوص محاسبه تعرفه برای ساختمانهایی که به لحاظ متراژ از یک گروه ساختمانی به گروه 

قسمت تقسیم می گردند چنانچه  3و  2هر کدام از گروهها به « د» و « ج»باالتر ارتقاء پیدا می کنند صورت گرفت.چون در گروه 

گردد . اولین ردیف تعرفه مالک محاسبه حق الزحمه طراحی و نظارت خواهد « د» یا « ج» به لحاظ متراژ ساختمانی وارد گروه 

 بود.

 امور جاری-1

تعیین تکلیف تعرفه های 

ساختمانی که گروه بندی آنها بر 

اساس طبقات و متراژ متفاوت 

 است

 2 امور اجرایی

 

قرارداد مزبور تا انتهای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصالحات الزم انجام شد . یک نسخه از قرارداد به ضمیمه  14از ماده 

 می باشد.

ادامه بررسی قرارداد مجریان -2

ذیصالح واصله از انجمن صنفی 

سازندگان و کمیته مجریان 

 سازمان

    

 مهندس صباغ  

 

 مهندس بیکی  

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                       محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

  یدا... محمودیمهندس                    مهندس محمدرضا نسیمی                         محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 



 AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    00/01/0011مورخ شنبه  روز  0011صورتجلسه هیأت مدیره در سال سیزدهمین 

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

 1 اجرایی امور
 ،گرفت و فرم پیوست برای انتشار با بحث و بررسی در خصوص فرم فراخوان همکاری در واحد کنترل نقشه سازمان انجام 

 رأی موافق مورد تصویب قرار گرفت.

 گزارش امور جاری

 

 

 2 مالی -امور اداری

 

با توجه به شرایط خاص زمان حاضر در خصوص ساخت واحدهای مسکونی جهش تولید مسکن ملی در شهرستان سربیشه، با 

 رأی ،کارشناسی روز شهرستان موافقت گردید. آرای موافق خرید زمین اداری دارای شرایط ساخت سه ساله و با قیمت 

بررسی موضوع خرید زمین 

 نمایندگی در سربیشه

 3 امور اجرایی

 

قرارداد مجریان ذیصالح که در جلسات قبل بررسی شده بود مجدداً بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. یک نسخه ضمیمه می 

 باشد.

 

 بررسی قرارداد مجریان

 غمهندس صباغ  

 

 مهندس بیکی   غ

 

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                       محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

  یدا... محمودیمهندس                    مهندس محمدرضا نسیمی                         محمدرضا کارجومهندس              غ  مهندس ذوالفقار آهنی

 



            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          00:01شروع :                                    01/01/0011مورخ شنبه چهار روز  0011در سال  ) فوق العاده( صورتجلسه هیأت مدیرهچهاردهمین     

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

 1 

 

ماه و با  1به ریاست محترم سازمان اختیار تام داده شد که به منظور انجام امور دبیرخانه بصورت موقت و حجمی و به مدت 

 ضوابط و قوانین کار نسبت به استخدام نیروی انسانی مناسب اقدام نماید.رعایت 

ماهه  1مجوز استخدام موقت 

 در واحد دبیرخانه

 2 

 

پروژه تجاوز  5متر مربع باشد و حداکثر از تعداد  511مقرر گردید در صورتیکه مجموع متراژ زیربنای پروژه ها کمتر یا مساوی 

مجری محسوب می شود و تخفیفات از سوی انجمن بررسی خواهد شد که این موضوع در صورت ننماید یک کار برای ظرفیت 

 تأیید هیأت چهار نفره قابلیت اجرا خواهد داشت.

بررسی ظرفیت کار مجریان 

 حقوقی

می شده جزو مقرر گردید از تاریخ صورتجلسه به بعد تمامی پروژه هایی که تاکنون تحت عنوان خارج سهمیه به مجریان ارجاع  3 

 رأی تصویب گردید ،سهمیه آنان محسوب و هیچگونه ارجاعی به عنوان خارج سهمیه انجام نشود که این مصوبه با 

بررسی وضعیت پروژه های 

 مازاد بر سهمیه

 مهندس صباغ    غ

 

 مهندس بیکی     غ

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                       محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

  محمودییدا... مهندس                    مهندس محمدرضا نسیمی                         محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 



            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    00/01/0011مورخ شنبه  روز  0011در سال  صورتجلسه هیأت مدیرهپانزدهمین     

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

 1 امور اجرایی

مقرر گردید کمیسیون تخصصی عمران با برگزاری جلسات فشرده نسبت به تعیین تکلیف طراحی سازه ساختمانها مطابق  -الف

 )موضوع قاب های ویژه( اقدام نمایند. 2،11با ویرایش جدید مبحث های نهم و دهم و آئین نامه 

 برگزار خواهد شد. ،1ساعت  11/1411/،1جلسه فوق العاده هیأت مدیره در این هفته روز یکشنبه  -ب

 گزارش امور جاری

مالی -امور اداری   2 
پس از بررسی پیشنهادات بانک های ملی، رفاه، و تجارت که کامل ترین پیشنهادات را برای بانک عاملی، ارائه کرده بودند، بانک 

 مذاکرات نهایی انتخاب شد.رفاه جهت انجام 
 انتخاب بانک عامل

حدود صالحیت سرپرست کارگاه، واصله از امور مجریان ذیصالح سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نهایت با اصالحاتی  3 امور اجرایی

 برابر جدول پیوست به تصویب رسید.

بررسی سرپرست کارگاه 

 مجریان ذیصالح

 مهندس صباغ    

 

 بیکی     غمهندس 

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                       محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

  یدا... محمودیمهندس                   غ مهندس محمدرضا نسیمی                         کارجومحمدرضا مهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 



            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    01/01/0011مورخ شنبه یک روز  0011در سال  صورتجلسه هیأت مدیرهشانزدهمین     

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

 1 امور اجرایی

پس از بحث و بررسی از آنجائیکه امضاء نقشه های چون ساخت توسط طراح )که متفاوت از نقشه منضم به پروانه می باشد(، در مرحله ی 

وجاهت قانونی ندارد، لذا مقرر گردید برای هرگونه تغییر در نقشه های مصوب در حین اجرای کار صاحب کار مجری وناظرین می پایانکار 

بایست نسبت به اخذ تأییدیه کتبی طراح، دفاتر طراحی و سازمان نظام مهندسی برای تغییرات ایجاد شده، اقدام نمایند. بدیهی است پس از 

ه صد قانون شهرداریها، تأئیدیه برای نقشه ها )امضاء طراح( در همه آلبوم ها می بایست دریافت گردد و ادامه صدور رأی کمیسیون ماد

 عملیات اجرایی لزوماً باید باستناد نقشه های مورد تأیید طراح و سازمان نظام مهندسی باشد.

امضاء نقشه های چون ساخت 

 توسط مهندسان طراح

 روابط عمومی

 امور اجرایی
2 

آقایان مهندس محمدرضا فاطمی، ولی ا... جعفری، علیرضا گمنام مقدم،محمد علی توسلی راد، محمود نخعی و حسن رضا بهروزی، مهدی 

 برای انتخاب بازرس هیأت مدیره انتخاب شدند. ءهاشمی مقدم، وحید ناصری و کامران بلوری با اتفاق آرا

پیشنهاد افراد جهت انتخابات 

 بازرس در مجمع عمومی

مالی -اموراداری  

 امور اجرایی
3 

موارد ذیل  ،،11/13/13مورخ   سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 3ردیف به استناد 

 ین مجمع عمومی به تصویب هیأت مدیره رسید:لجهت طرح در او

 از قرارداد مجری ذیصالح % 3کسر -1

 خدمات ارجاع نظارتاز تعرفه  % 5کسر -2

 از تعرفه خدمات طراحی جهت بازبینی، اصالح و آموزش % 5/4از تعرفه خدمات طراحی جهت ارائه خدمات طراحی و  % 5/5کسر -3

 موارد فوق می بایست در بودجه سازمان درج و در مصارف هزینه گردد.

تعیین سهم سازمان از محل 

حق الزحمه ی خدمات 

 مهندسی

  مهندس صباغ    

 

    مهندس بیکی    

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                      غ   محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

  یدا... محمودیمهندس                       مهندس محمدرضا نسیمی                         محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 



            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    01/01/0011مورخ شنبه یک روز  0011در سال  صورتجلسه هیأت مدیرهشانزدهمین     

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

 4 روابط عمومی
ایثارگران،انتخاب آقای مهندس غالمرضا جاللیان پور بعنوان نماینده سازمان استان در امور ایثارگران موضوع نظام نامه کمیته 

 شدند.

نماینده سازمان در کمیته ی 

 ایثارگران

 -اموراداری

 مالی

 امور اجرایی

5 

درخصوص تهیه زمین برای ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان سرایان بحث و بررسی انجام و با توجه به اینکه هزینه های 

دیده شده است، اعضاء هیأت مدیره با اختصاص مبلغ ساخت و ساز دفتر نمایندگی سرایان در بودجه ی سال جاری سازمان 

مترموافقت نمودند و مقرر  1111)ده میلیارد( ریال اعتبار اولیه برای ساخت و ساز ساختمان در زمینی به متراژ  11011101110111

 گردید مکاتبات الزم در این خصوص با اداره کل راه و شهرسازی انجام شود.

 زمین دفتر نمایندگی سرایان

    

     مهندس صباغ    

 

 مهندس بیکی     

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                    غ   محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

  یدا... محمودیمهندس                   مهندس محمدرضا نسیمی                          محمدرضا کارجومهندس                آهنیمهندس ذوالفقار 

 

 



           AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    10/01/0011مورخ شنبه  روز  0011در سال  صورتجلسه هیأت مدیرههفدهمین     

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

مالی -امور اداری   1 

 بررسی پرداخت هزینه قرارداد طراحی و راه اندازی سامانه انتخابات -الف

فی مابین هیأت اجرایی انتخابات استان و خانم منیره اکبری و رأی داوری صادره  21/13/1411مورخ  121شماره با توجه به موضوع قرارداد 

 ( قرارداد موافقت گردید.% 1،ریال بابت هفتاد درصد) 401110111،در این خصوص، ابالغی از راه و شهرسازی استان با پرداخت 

 ثریت آراء موافقت گردید.با اجاره یا رهن ساختمان قدیم سازمان با اک -ب

 
 

 امور جاری سازمان

 

مالی -امور اداری   2 

درصد حق الزحمه ی تفکیک )تعرفه  21پس از بحث و بررسی موافقت گردید برای انجام حق الزحمه خدمات پیش پایانکار سازمان مجاز است 

قشه بردار پرداخت شود. حداقل دریافتی بابت این خدمات مصوب هیأت چهارنفره( را از مالک دریافت و پس از کسر سهم نظام به مهندسین ن

 هزار تومان خواهد بود و برای مبالغ باالتر برابر تعرفه محاسبه خواهد شد. 1،1

بررسی نتیجه کمیسیون نقشه 

برداری در خصوص حق 

 الزحمه پیش پایانکار

 3 امور اجرایی
گرفته و به هیأت مدیره ارائه گردید. هیأت مدیره سازمان با تعرفه های تعرفه های مورد نظر در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار 

رأی موافقت نمودند.شرح خدمات این تعرفه ها تا پایان سال از جانب آقای مهندس کارجو پیشنهاد و  ،( با تعداد 1411پیوست )برای سال 

 شد. توسط کمیسیون تخصصی عمران بررسی و جهت تأیید به هیأت مدیره ارائه خواهد

 تعرفه خدمات آزمایشگاهی

  مهندس صباغ    

 

    مهندس بیکی    

 نام و امضاء حاضرین:

  بهدانیعلی مهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                         محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

  یدا... محمودیمهندس                       مهندس محمدرضا نسیمی                         محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 



            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    17/01/0011مورخ شنبه دو روز  0011در سال )فوق العاده(  صورتجلسه هیأت مدیرههجدهمین     

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

مالی -امور اداری   1 

الزحمه و حق الجلسات اعضاء هیأت مدیره، رئیس و خزانه دار،بازرسان و اعضای شورای انتظامی در اجرای نظام نامه نحوه محاسبه حق 

ساعت فوق العاده اضافه کار در هر ماه تا پایان  121، برای رئیس سازمان5سازمان نظام مهندسی ساختمان، در خصوص لحاظ نمودن ماده 

 محاسبه و پرداخت خواهد شد. 1411سال 

 سازمانحقوق ریاست 

 2 امور اجرایی
آقایان محمدرضا فاطمی، ولی ا... جعفری، مهدی هاشمی مقدم، علیرضا گمنام مقدم، وحید ناصری، محمود نخعی بعنوان کاندید بازرسین 

 سازمان انتخاب گردیدند.

انتخاب کاندیداهای نهایی 

 بازرسین سازمان

مالی -امور اداری  گروههای تخصصی، کمیته ها، نظارت عالیه نمایندگان و کارکنان سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت مبلغ حق مأموریت ارکان سازمان  3 

 رأی ،و برابر جدول پیوست تصویب گردید. آرای موافق 

حق مأموریت ارکان سازمان، 

 گروههای تخصصی و ...

 مهندس صباغ    غ 

 

 مهندس بیکی    غ  

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                         محسن نصرآبادیمهندس             عامریعباس مهندس 

 

  یدا... محمودیمهندس                       مهندس محمدرضا نسیمی                         محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 



            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    17/01/0011مورخ شنبه دو روز  0011در سال )فوق العاده(  صورتجلسه هیأت مدیرههجدهمین     

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

 -امور اداری 

 مالی
 ،،13تفریغ بودجه سال  کل استان ارائه و توسط هیأت مدیره با اکثریت آراء تصویب گردید. ،،13گزارش تفریغ بودجه سال  4

 1411بودجه پیشنهادی سال  مرکز استان و سایر دفاتر نمایندگی شهرستانها مورد بررسی و باتفاق آراء تصویب گردید. 1411بودجه پیشنهادی سال  5 

    

 مهندس صباغ    غ    

 

 مهندس بیکی     غ

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      نیک شعارمهندس علیرضا                        محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

  یدا... محمودیمهندس                   مهندس محمدرضا نسیمی                          محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 

 



           AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    11/00/0011مورخ شنبه  روز  0011در سال  هیأت مدیره صورتجلسهنوزدهمین     

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

مالی - امور اداری  1 
شورای مرکزی در خصوص سهام شرکت کارگزاری رسمی بیمه مطرح و مقرر شد  21/11/1411/س ن مورخ 42،11نامه شماره 

 موضوع به کمیته ی بیمه سازمان جهت بررسی بیشتر ارجاع گردد.
 امور جاری سازمان

مالی -امور اداری   2 

کاهش نسبت  % 11)با ،،13 و هزینه های دوره های مجازی سال 1411و سال  ،،13سازمان در سال ارکان نرخ حق الزحمه های 

( مطرح و مصوب گردید که برای تصویب نهایی به مجمع عمومی ،،13افزایش نسبت به سال  % 25)با  1411 ( و سال،،13به 

 اختیار گردد. درخواست تفویض 1411ضمناً مقررشد از مجمع عمومی برای تعیین نرخ دوره های آموزشی سال ارائه گردد.

 امور جاری سازمان

مالی -امور اداری   3 
 به شرح ذیل بررسی و تصوب گردید: 1411و  1411سایر موارد بودجه سال 

 ریال 201110111مبلغ  1411ریال و پیشنهادی سال  104110111مبلغ  1411حق عضوت اعضای حقیقی هر نفر برای سال  -الف

 ریال 305110111مبلغ  1411ریال و پیشنهادی سال  20،110111مبلغ  1411نفر برای سال حق ورودی اعضاء جدید حقیقی هر  -ب

 امور جاری سازمان

  مهندس صباغ    

 

   مهندس بیکی    

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                         محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

  یدا... محمودیمهندس                       مهندس محمدرضا نسیمی                         محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 



            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    11/00/0011مورخ شنبه  روز  0011در سال  مدیرهصورتجلسه هیأت نوزدهمین     

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

 –امور اداری 

 مالی

 امور اجرایی

4 

 نمایندگان هیأت مدیره در امور دفاتر نمایندگی شهرستان با موضوعات زیر انتخاب گردیدند:

در مسائل رشته ها به هر یک از نمایندگان رشته ها عمران: آقای مهندس محمودی، برق:آقای مهندس نیک شعار، مکانیک:آقای  -الف

 مهندس نصرآبادی، معماری: مهندس عامری

 در مسائل مرتبط با مجریان و امور مالی و اداری : آقای مهندس صالحی -ب

 در مسائل آموزشی، نقشه برداری و شناسنامه فنی و ملکی: آقای مهندس آهنی -ج

 در مسائل مرتبط با رفاهی: آقای مهندس محمودی -د

 در مسائل مرتبط با نظارت عالیه: آقای مهندس بهدانی -ه

 در مسائل مرتبط با دفاتر: آقای مهندس کارجو –ی 

 امور دفاتر نمایندگی نظام مهندسی

در خصوص اجرایی شدن مباحث مطرح شده در مبحث بیست و دوم، آقای مهندس نصرآبادی بعنوان مسئول پیگیری و بررسی  5 امور اجرایی

 سوابق گذشته و ضرورت تشکیل کارگروه این موضوع، انتخاب گردیدند.
 مبحث بیست و دوم

    مهندس صباغ    

 

 مهندس بیکی     

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                       محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

  یدا... محمودیمهندس                   مهندس محمدرضا نسیمی                          محمدرضا کارجومهندس                ذوالفقار آهنیمهندس 

 



            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    11/00/0011مورخ شنبه  روز  0011در سال  صورتجلسه هیأت مدیرهنوزدهمین     

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

 1 امور اجرایی
هیأت مدیره ارائه مقرر گردید شرح خدمات کارگروه مزبور جهت تصمیم نهایی از طرف کمیسیون تخصصی عمران تهیه و به 

 گردد.
 کارگروه ژئوتکنیک

 سازمان توسط بازرسین سازمان ارائه گردید. ،،13گزارش حسابرسی سال  ، 
گزارش بازرسین در خصوص 

 گزارش حسابرسان سازمان

    

    

    مهندس صباغ    

 

 مهندس بیکی     

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                       محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

  یدا... محمودیمهندس                   مهندس محمدرضا نسیمی                          محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 



            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    11/00/0011مورخ شنبه  روز  0011در سال  صورتجلسه هیأت مدیرهبیست و یکمین     

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

 گزارش امور جاری گزارش برگزاری مجمع عمومی و سفر ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، آقای مهندس خرم توسط ریاست سازمان ارائه شد 1 

 شمسنامه نشریه  مقرر گردید نظر اعضاء هیأت مدیره در خصوص نامه مزبور اخذ گردد. 2 

 -امور اداری 

 مالی
پیرو مصوبه پانزدهمین جلسه هیأت مدیره، بانک رفاه به لحاظ پیشنهادات مورد قبول واقع نشد و بانک تجارت جهت انجام مذاکرات نهایی  3

 انتخاب گردید.
 انتخاب بانک عامل

 -امور اداری 

 مالی
 تیمورپور، به مدت دو سال و با مبلغ اجاره کارشناسی موافقت گردیدبا اجاره دادن ساختمان اداری سازمان واقع در خیابان شهید  4

اجاره ساختمان اداری شهید 

 تیمورپور

 مهندس صباغ    

 

 مهندس بیکی    غ  

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                      غ   محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

  یدا... محمودیمهندس                       مهندس محمدرضا نسیمی                         محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 



            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    11/00/0011مورخ شنبه  روز  0011سال  در هیأت مدیرهصورتجلسه بیست و یکمین     

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

 -اداری امور 

 مالی
 اعضاء کمیته نظارت عالیه و کمیته مجریان و مصالح و انرژی با اکثریت آراء مورد تأیید قرار گرفت. 5

تعیین تکلیف اعضاء کمیته / 

 کمیسیون

 1 
نامه دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات مهندسی ساختمان مطرح و با توجه به زمان برگزاری دوره هیأت مدیره با حضور 

 دوره مذکور موافقت نکردند. در
 طرح نامه صادرات خدمات مهندسی

 ، 

 با حضورنماینده کمیسیون مصالح و انرژی در بازدیدهای نظارت عالیه موافقت گردید.-

 به شکلی که دبیر کمیسیون مصالح باید یک روز قبل از بازدید با دبیر نظارت عالیه سازمان هماهنگی الزم را بعمل آورد.

 پیشنهاد کمیسییون مصالح در خصوص برگزاری دوره آموزشی شرکت هبلکس رضوی موافقت گردیدبا -

مقرر گردید امور اجرایی و مباحث مورد درخواست آموزشی، توسط کمیسیون معماری بررسی گردد و نتیجه برای انجام به 

 سازمان ارائه گردد.

مصوبات کمیسیون مصالح و 

 انرژی

   مهندس صباغ    

 

 مهندس بیکی     غ

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                     غ  محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

  یدا... محمودیمهندس                   مهندس محمدرضا نسیمی                          محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 



            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    06/00/0011مورخ شنبه  روز  0011در سال  صورتجلسه هیأت مدیرهبیست و دومین     

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

 گزارش امور جاری گزارشی از عملکرد کمیته آموزش توسط اعضاء کمیته آموزش به هیأت مدیره ارائه شد. 1 

 -امور اداری

 مالی

 امور اجرایی

2 

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و به جهت اهمین افزایش کیفیت خدمات نظارت ناظران موضوع نحوه پرداخت حق  3-11با عنایت به بند 

 به تصویب رسید: 1411الزحمه ناظران به شرح ذیل طرح و جهت اجرا از ابتدای سال 

 برای گروه الف و ب(

 درصد ابتدا 51 (1

 (1-،-13عملیات سفتکاری )گزارش ت از بند درصد بعد از یکسال یا پایان  41 (2

 درصد در گزارش پایان عملیات اجرایی یا پایان قرارداد 11 (3

 برای گروه ج و د(

 درصد ابتدا 51 (1

 (2-،-13درصد بعد از یکسال یا گزارش پایان عملیات سفتکاری )گزارش ج از بند  31 (2

 درصد بعد از دوسال یا گزارش پایان عملیات اجرایی 21 (3

ساختار شکست مطابق  پیشنهاد

 مبحث دوم

 مهندس صباغ    

 

   مهندس بیکی    

 نام و امضاء حاضرین:

  بهدانیعلی مهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                         محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

  یدا... محمودیمهندس                       مهندس محمدرضا نسیمی                         محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 



            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    06/00/0011مورخ شنبه  روز  0011سال  در صورتجلسه هیأت مدیرهبیست و دومین     

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

 رأی مخالف 5گردید. با با سرمایه گذاری در کارگزاری بیمه شورای مرکزی مخالفت  3 
مراحل کارگزاری بیمه شورای 

 مرکزی

 -امور اداری 

 مالی
 نامه هیأت نظارت انتخابات رأی مصوب گردید. ،نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص هیأت نظارت مطرح و با  4

    

   مهندس صباغ    

 

 مهندس بیکی     

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                      محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

  یدا... محمودیمهندس                   مهندس محمدرضا نسیمی                          محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 

 



            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    10/00/0011مورخ شنبه  روز  0011در سال  صورتجلسه هیأت مدیرهبیست و سومین     

پیگیریمسئول  شماره  

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

 1 

( توسط آقای مهندس صالحی ارائه شد. همچنین آقای مهندس صالحی گزارش 11/1411/،1گزارش حضور در جلسه شورای مرکزی)-1

 حضور در جلسه انرژی برگزار شده را ارائه نمودند.

 جلسه کمیسیون شهرسازی در استان تهران را ارائه نمودند.آقای مهندس نسیمی گزارش حضور در -2

 مصوب شد در خصوص بهره گیری از تجارب استان اصفهان در قسمت اصالح مصرف انرژی مکاتبه و ارتباط برقرارگردد.-3

کشور هم توسط آقای مهندس عامری گزارشی از حضور در جلسه روسای استان را ارائه نمودند، همچنین جلسه مشترک روسای شرق -4

 آقای مهندس عامری ارائه شد.

 اقداماتی که برای هفته مهندس انجام خواهد شد توسط آقای مهندس عامری ارائه شد.-5

 گزارش امور جاری سازمان

 2 

 اعضاء کمیته دفاتر طراحی و کمیته رفاهی به هیأت مدیره معرفی شدند-1

 سیما و منظر شهری نیز معرفی شدند. و HSEاعضاء کمیته شناسنامه فنی و ملکی و کمیته -2

 اعضاء کمیته آموزش نیز به هیأت مدیره معرفی شدند.-3

تصمیم گیری در خصوص کمیته ها 

 و کمیسیون ها

 مهندس صباغ    

 

   مهندس بیکی    

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                         محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

  یدا... محمودیمهندس                       مهندس محمدرضا نسیمی                         محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 



           AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    01/00/0011مورخ شنبه  روز  0011در سال  صورتجلسه هیأت مدیرهبیست و چهارمین     

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

وشماره دستور کارردیف   

 1 

امور جاری سازمان اعم از هدیه احتمالی روز مهندس و اجرای ساختار شکست و چالشهای بوجود آمده در خصوص نحوه پرداخت حق 

الزحمه ناظرین از سوی ریاست محترم سازمان به هیأت مدیره گزارش گردید. همچنین در خصوص تعرفه های نظارت از سوی ریاست 

 با شورای مرکزی مذاکره گردیده که متعاقباً تعیین تکلیف خواهد شد.محترم سازمان 

 ایضاً گزارشی در خصوص نحوه انتخاب بانک عامل که بانک تجارت می باشد به اطالع هیأت مدیره رسید.

اعضاء سازمان  فقره وام یکصد میلیون تومانی اعطایی از سوی بانک عامل در سال جاری به 11همچنین در خصوص نحوه اختصاص تعداد 

 اطالع رسانی گردید.

 گزارش امور جاری سازمان

مدیر فنی و 

 اجرایی
2 

از سوی آقای مهندس نصرآبادی در خصوص تعرفه گاز توضیحاتی داده شد که بر اساس نامه شورای مرکزی درخواست افزایش تعرفه در 

نفره ارجاع  4افقت گردید تا برای تصویب نهائی به کمیته درصد مو 25رأی موافق با  ،خصوص اطفاء حریق شد که پس از رأی گیری با 

 گردد.

تصویب افزایش تعرفه در خصوص 

 اطفاء حریق

مدیر فنی و 

 اجرایی
3 

درصد مصوب قبلی( موافقت و مقرر گردید جهت  11درصد افزایش )عالوه بر  15رأی موافق با  ،در خصوص افزایش تعرفه های برق با 

 نفره ارجاع شود. 4تصویب نهایی به کمیته 
 افزایش تعرفه های برق

 مهندس صباغ    

 

   مهندس بیکی    

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                         محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

  یدا... محمودیمهندس                       مهندس محمدرضا نسیمی                         محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 



            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    01/00/0011مورخ شنبه  روز  0011در سال  صورتجلسه هیأت مدیرهبیست و چهارمین     

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

مدیر فنی و 

 اجرایی
4 

نمایندگی مقرر گردیدبصورت انتخابات انجام گیرد و برنامه های مقدماتی قبل از پایان سال در خصوص نحوه زمان انتخاب مسئولین دفاتر 

 رأی موافق به تصویب رسید. ،صورت پذیرد که این نظریه با  1411انجام و برگزاری انتخابات در اوایل سال 

بررسی نحوه انتخاب مسئولین 

 دفاتر نمایندگی

ریاست 

 سازمان
5 

ترم سازمان در خصوص عمومیت اموال سازمان و نیز مدرک کارشناسی ناپیوسته تحصیلی اعضاء و همچنین مقرر گردید ریاست مح

 محکومیتها انتظامی به مبادی ذیربط مکاتبه و اطالع رسانی مقتضی صورت پذیرد.

بررسی اصالحیه قانون نظام 

 مهندسی

 موضوع تعارض منافع  اعضاء هیأت مدیره بررسی و در جلسات بعدی تصمیم گیری شود.در خصوص جبران حق محرومیت پرسنل مقرر گردید توسط  1 هیأت مدیره

 مهندس صباغ    

 

   مهندس بیکی    

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                         محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

  یدا... محمودیمهندس                       مهندس محمدرضا نسیمی                         محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 



            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                   07:11شروع :                                    10/01/0011مورخ شنبه چهار روز  0011در سال )فوق العاده(  صورتجلسه هیأت مدیرهبیست و پنجمین     

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

 1 

نمایندگان نظام مهندسی قم و هم اندیشی با مجریان ذیصالح گزارشی ارائه گردید، سپس در خصوص روز مهندس در خصوص بازدید 

مقررگردید ده نفر از پیشکسوتان از تمامی رشته ها انتخاب و هدیه ای به آنها اعطاء و از نامبردگان تقدیر بعمل آید. همچنین موزه های 

شده بصورت رایگان در اختیار خانواده اعضاء محترم سازمان قرار گرفت. ایضاً در خصوص تهیه  سطح بیرجند و استان با هماهنگی انجام

عدد فلش به عنوان هدیه بعدی روز مهندس به هیأت مدیره گزارش ارائه گردید و نیز تهیه سررسید که در دستور کار قرار داشت به  11،

 هیأت مدیره قرار گرفت. اطالع هیأت مدیره رسید که تمامی موارد فوق مورد تأیید

 امور جاری سازمان

رئیس و خزانه 

 دار
2 

در خصوص جبران محرومیت مشمولین تعارض منافع بحث شد و مقرر گردید اطالعات تکمیلی از سوی خزانه دار محترم آماده و جهت 

 تصمیم گیری نهائی به هیأت مدیره ارائه گردد.

بررسی وضعیت پرسنل مشمول 

ولین تعارض منافع و مسئ

 نمایندگیها

 غمهندس صباغ    

 

 مهندس بیکی    غ  

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                         محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

 غ یدا... محمودیمهندس                       مهندس محمدرضا نسیمی                         محمدرضا کارجومهندس                ذوالفقار آهنیمهندس 

 



            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    17/01/0011مورخ شنبه  روز  0011در سال  صورتجلسه هیأت مدیرهبیست و ششمین     

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

 1 
 گزارش قسمتی از مراسم گرامیداشت هفته مهندس توسط ریاست سازمان ارائه گردید.

 مدیریت دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان قاین با ریاست سازمان نیز توسط رئیس سازمان ارائه گردید.گزارش دیدار 
 گزارش امور جاری سازمان

 2 رئیس سازمان
پیرو مصوبات جلسه شنبه )بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره( نامه ای که به مجمع نمایندگان مجلس استان تهیه شده بود قرائت و مورد 

 أیید قرار گرفت.ت

نامه هیأت مدیره در خصوص 

اصالح قانون نظام مهندسی در 

 مجلس

مهندس 

 نصرآبادی
3 

گزارشی از اقدامات انجام شده توسط کمیته مزبور در خصوص تسهیل روند تهیه و کنترل نقشه های مهندسی طراحی و گزارشات مرحله 

مهندس نصرآبادی به هیأت مدیره ارائه شد. مقرر گردید گزارش نهایی مصور در ای که در قالب نرم افزاری جامع می باشد، توسط آقای 

 خصوص تصمیم گیری برای چگونگی خرید و عقد قرارداد نرم افزار در جلسه بعدی هیأت مدیره توسط کمیته مزبور به تفصیل ارائه شود.

 اقدامات کمیته اصالح فرآیندها

 مهندس صباغ    

 

   مهندس بیکی    

و امضاء حاضرین: نام  

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                         محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

  یدا... محمودیمهندس                       مهندس محمدرضا نسیمی                         محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 



            AD-FR:   11/10شناسه : کد                                          07:11شروع :                                    00/01/0011مورخ شنبه  روز  0011در سال  صورتجلسه هیأت مدیرهبیست و هفتمین     

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

 -امور اداری

 مالی

امور فنی و 

 اجرایی

1 

 گزارش حضور در جلسه روسای سازمان های نظام مهندسی توسط ریاست سازمان ارائه گردید.-1

نمایندگی طبس باپرداخت مبلغ بیست ویک میلیون تومان جهت هزینه های هفته گرامیداشت مقام مهندس به بمنظور قدردانی از عملکرد  -2

 موسسه فرهنگی هنری نغمه مهربانی طبس موافقت گردید.

به  درصد افزایش ظرفیت و تعداد کار سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن)مجریان ذیصالح( جهت ارائه 31هیأت مدیره به اتفاق آراء با -3

 نفره موافقت نمودند. 4کمیته 

 گزارش امور جاری سازمان

 -امور اداری

 مالی

امور فنی و 

 اجرایی

2 
نرم افزاری که مورد بررسی قرار گرفته بود را به هیأت مدیره سازمان ارائه نمودند، در ادامه هیأت  3کمیته اصالح قرآیندها، گزارش کاملی از 

 برای انعقاد قرارداد با شرکت رایان فرزانگان موافقت نمودند. مدیره باتفاق آراء در خصوص مذاکره
 بررسی نرم افزار اصلی سازمان

    

 

 مهندس محمدرضا فاطمی

 

   مهندس ولی اله جعفری    

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      شعارمهندس علیرضا نیک                          محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

 غ یدا... محمودیمهندس                       مهندس محمدرضا نسیمی                      غ   محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 



            AD-FR:   11/10کد شناسه :                                          07:11شروع :                                    10/01/0011مورخ شنبه  روز  0011در سال  صورتجلسه هیأت مدیرهبیست و هشتمین     

 

شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

 ردیف وشماره دستور کار

 1 

 الف : گزارش حضور در جلسه روسای سازمان های نظام مهندسی توسط آقای مهندس عامری ارائه گردید.

 نفر،تعطیل باشد. آراء موافق :  12/1411/،2ب: هیأت مدیره تصویب نمودند که سازمان روز شنبه مورخ 

کارشناس بیمه دعوت بعمل آمده و به سازمان معرفی نمایند ج: به کمیته بیمه اجازه داده شد که برای مباحث تخصصی بیمه از یک نفر 

 ضمنا بحث بیمه ی مجریان گاز از کارشناس حقوقی سازمان استعالم کتبی صورت بگیرد

 گزارش امور جاری سازمان

مهندس 

 صالحی 

امور فنی و 

 اجرایی

 ای در این خصوص تذکرات الزم به نمایندگی ابالغ گردد. گزارش بازدید از طبس توسط آقای مهندس صالحی ارائه گردید و مقرر شد مکاتبه  2
گزارش بازدید طبس توسط آقای 

 مهندس صالحی

 اهداء احکام بازرسین اصل احکام بازرسین به آقایان مهندس فاطمی و مهندس جعفری اعطاء گردید. 3 

 

 مهندس محمدرضا فاطمی

 

   مهندس ولی اله جعفری    

 نام و امضاء حاضرین:

  علی بهدانیمهندس                   عبدالواحد صالحیمهندس                      مهندس علیرضا نیک شعار                         محسن نصرآبادیمهندس             عباس عامریمهندس 

 

 غ یدا... محمودیمهندس                       مهندس محمدرضا نسیمی                       محمدرضا کارجومهندس                مهندس ذوالفقار آهنی

 


