
 

 (0011 منتهی به آذرماهره دوره هفتم)ـات مدیـات هیـاهم مصوب
 تاریخ مصوبات دستورکار ردیف

با اجاره دادن ساختمان به هر شخص یا نهادی مخالفت شده و مقرر گردید پس از بازدید میدانی در  تعیین تکلیف ساختمان قدیم سازمان 1

 ی برنامه ریزی و به تصویب برسد.خصوص نحوه بهره برداری توسط هیات مدیره در جلسات آت

22/80/1088 

آقایان مهندس:صالحی،آهنی،نصرآبادی و شیروانی به عنوان نمایندگان هیات مدیره در کمیته بیمه  تعیین نمایندگان هیات مدیره در کمیته بیمه 2

  این کمیته فعالیت خواهند داشت.آقای شیروانی به عنوان دبیر  ومعرفی شدند 

22/80/1088 

ر کار اجتناب از تکفل بحث و بررسی در خصوص دستو 3

همزمان اموری که موجبات نمایندگی و قبول تعارض منافع 

 متعارض را فراهم می آورد

مقرر گردید با اعضای محترم مکاتبه ای صورت گرفته که به پیوست دستورالعمل تعارض منافع ابالغ و 

 .فرم خوداظهاری جهت تکمیل ارسال گردد

20/80/1088 

دیدار مسئولین دفتر نمایندگی شهرستان طبس با هیات  0

 مدیره

ابتدا گزارش جامعی از سوی مسئول محترم نمایندگی شهرستان طبس ارائه گردید و در پایان گزارش 

درخواستهای آن نمایندگی به اطالع هیات مدیره رسید. سپس ریاست سازمان و دیگر اعضا هیات 

ه طبس ارشادات و توصیه های الزم فنی به همکاران مدیره ضمن تشکر از زحمات هیات مدیر

 .شهرستان طبس را ارائه نمودند

22/80/1088 

بابت  21/80/1088درخواست جلسه کمیسیون تخصصی تاسیسات مکانیکی برگزار شده در تاریخ  درخواست برگزاری همایش ناظرین گاز 2

شوکت "انسر یا پشتیبانی مالی شرکتآذرماه با اسپ 11یا  0برگزاری همایش ناظرین گاز در روزهای 

 مطرح شد و با برگزاری همایش تخصصی ناظرین گاز موافقت گردید. "گاز

22/80/1088 

تصمیم در خصوص حضور یا عدم حضور مجری در پروژه های  6

 صنوف آالینده

ژه های صنوف آالینده ازمان در خصوص عدم حضور مجری در پروـبا درخواست امور فنی و اجرایی س

راه و شهرسازی این پروژه ها هم با  12/80/1088مخالفت شده و مقرر شد برابر مقررات ملی و ابالغیه 

حضور مجری ذیصالح اجرا گردند و خروج پرونده ها از سازمان می بایست بعد از انعقاد قرارداد مجری 

 با مالک صورت پذیرد.)به استثنا پرونده های در جریان(

86/82/1088 

بحث و بررسی در خصوص درخواست آقای دکتر اکبری در  7

 خصوص ارائه نظارت نقشه برداری به مهندسین عمران

ه برداری پیشنهادات خود برای حل مشکل ایجاد شده را به ریاست ـمقرر شد کمیسیون تخصصی نقش

 سازمان برای طرح در هیات مدیره ارائه نمایند.

86/82/1088 

پس از بحث و بررسی قیمت ها، مقرر شد بعد از اخذ تاییدیه از کارگروه متشکل از آقایان  قیمتهای پیشنهادی برای خدمات آزمایشگاهی 0

 مهندسین:محمودی،کارجو،صالحی و آهنی، نتایج بررسی و به جلسات بعدی هیات مدیره ارائه گردد.

86/82/1088 

امکان سنجی راه اندازی دفتر فنی در سازمان با وظیفه کنترل طراحی)نقشه ها( توسط  مقرر گردید بررسی راه اندازی دفتر فنی در سازمان 2

 امور اجرایی سازمان صورت گیرد.

13/82/1088 



معرفی نمایندگان هیات مدیره در کارگروه ارزیابی دفاتر  18

 مهندسی طراحی

از  گردد که هر یک برای تعیین نمایندگان هیات مدیره در کارگروه از کمیسیونهای تخصصی استعالم

کمیسیونهای چهارگانه، سه نفر را معرفی نمایند و هیات مدیره از میان آنها یک نفر را معرفی خواهد 

 کرد.

13/82/1088 

در خصوص فوق العاده سابقه مدیریتی خارج از سازمان مصوب گردید که سوابق اجرایی اعضا هیات  حق الزحمه)حق الجلسات(اعضا هیات مدیره 11

 مدیره:

 درصد18از یک تا ده سال برابر  -

 درصد12از ده تا بیست سال برابر  -

 درصد محاسبه و منظور گردد 28از بیست سال بیشتر  -

 درصد لحاظ گردد28نیز، فوق العاده سوابق مدیریتی خارج از سازمان  ضمنا برای ریاست سازمان

13/82/1088 

مقرر شد کارگروهی متشکل از آقایان مهندس: نصرآبادی،وحیدی،شیروانی،کاظمی،مزیدی و صالحی  بررسی بند تعلیق شده آیین نامه نظام دریافت و پرداخت 12

 .دموضوع را بررسی و نتیجه را به هیات مدیره ارائه خواهند کر

13/82/1088 

درخواست کمیسیون مکانیک ارتقا واحد گاز به مدیریت  13

 تاسیسات

مقرر گردید کمیسیونهای تخصصی تاسیسات مکانیکی و برقی، کارگروه موقت ساماندهی مجریان 

دیریت تاسیسات را بایستی کمیسیونهای تاسیسات را تشکیل نمایند و تغییر واحد گاز سازمان به م

تخصصی برق و مکانیک با کمک کارگروه فوق الذکر تهیه و شرح وظایف و امکان سنجی در خواست 

 فوق را بررسی و به هیات مدیره جهت تصمیم گیری ارائه نمایند

13/82/1088 

 با دستور کار: 12/18/1088مورخ تاریخ برگزاری جلسه اول مجمع عمومی عادی ساالنه)نوبت اول( تاریخ جلسه مجمع عمومی 10

 استماع گزارش هیات مدیره -1

 انتخاب بازرسان قانونی -2

 1088بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی -3

 .سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد -0

13/82/1088 

دالیل انتخاب اعضا کمیسیون تخصصی برق توسط آقای مهندس نیک شعار به هیات مدیره ارائه  انتخاب نماینده کمیته ارزیابی دفاتر در رشته برق 12

 د که از بین آنها جناب آقای مهندس فاطمی به عنوان عضو کمیته ارزیابی دفاتر انتخاب گردیدگردی

28/82/1088 

مقرر گردید نحوه انتخاب اعضا گروهها از طریق فراخوان عمومی صورت گرفته و احکام آنها به مدت  نحوه انتخاب اعضا گروهها و مدت حکم آنها 16

 .یکسال صادر گردد

28/82/1088 

بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید عضویت آنهادر کمیته ها  در خصوص نمایندگان هیات مدیره اصالح نمایندگان هیات مدیره در کمیته ها 17

 بشرح ذیل اصالح گردد:

 کمیسیون تخصصی معماریمهندس عامری: آقای 

 آقای مهندس صالحی: کمیته مجریان و کمیته مصالح و استاندارد

28/82/1088 



 آقای مهندس کارجو: کمیته ارزیابی مجریان و کمیته دفاتر طراحی

 مهندس محمودی: کمیسیون تخصصی عمران و کمیته رفاهی آقای

 آقای مهندس نیک شعار: کمیسیون تخصصی برق و کمیته تدوین نظام نامه برق

 آقای مهندس نصرآبادی: کمیسیون تخصصی مکانیک و کمیته پایش اخالق حرفه ای

دس آهنی: کمیته آموزش و کمیته شناسنامه فنی و ملکی و کمیسیون تخصصی نقشه آقای مهن

 برداری

 آقای مهندس بهدانی: کمیته نظارت عالیه

 HSEآقای مهندس نسیمی: کمیته تخصصی سیما و منظر شهری و کمیته ایمنی و 

و بررسی قرار گرفت مقرر گردید که اصالحات الزم انجام شود و تاییدیه فرم پیشنهادی مورد بحث  بررسی فرم فراخوان کمیته ها و کمیسیونها 10

 نهایی از هیات مدیره اخذ خواهد شد

27/82/1088 

رای موافق داده  2مجوز استخدام نیرو با تخصص حسابداری به کمیته ارزشیابی و استخدامی با تعداد  مجوز استخدام نیروی انسانی 12

 شد

27/82/1088 

رای  0از میان افراد معرفی شده رشته عمران،آقای مهندس کارجو برای کمیته ارزیابی دفاتر طراحی با  بررسی مصوبات کمیسیونهای تخصصی 28

رای موافق و در رشته مکانیک آقای مهندس نعمت  7ژاد با موافق در رشته معماری آقای مهندس بهفرن

 .رای موافق برای کمیته ارزیابی دفاتر طراحی انتخاب شدند 2اهلل بهرامی با 

27/82/1088 

 

 


