
 

 به نام خدا

 (ه )دوره هشتمهیأت مدیر  17جلسه شماره   مصوبات

 

 

                           اصلی: محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  01/3/99 تاریخ جلسه:

  ــــغایبین:     نفر 01 تعداد حاضرین:   00:11پایان:           00:11 آغاز:  :فوق العاده 

پیرو  هیات مدیره 10جلسه شماره با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، 

 تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تائید قرار گرفت .  6004/99به شماره  0/3/99دعوتنامه مورخ 

 

 پیگیری کننده شرح مصوبه ردیف

   

 

1 

اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان رضوی  11/1/99مورخ  1001/99/1بازگشت به نامه شماره 
درخصوص معرفی ناظر ذیصالح سازمان جهت صدور گواهینامه مدیریت انرژی، برچسب انرژی و ممیزی 

 رای در برابر آقای مهندس  11انرژی ساختمان، معرفی آقای مهندس محمدرضا مظفریان مقدم با 
 رای به تصویب رسید .  1ایرانی با  رضا

 
 

 رئیس سازمان 
 

 

  

1 

مطرح و به دلیل  1-15-191-55-0مالک با کدنوسازی  10/1/99مورخ  1640نامه وارده با شماره 
 منافات با مبانی قانونی مورد موافقت قرار نگرفت . 

 
 ــــــ

 

 

1 

درخصوص چگونگی مقداری و کمیتی محاسبه تعداد کار  11/1/99مورخ  1951نامه وارده به شماره 
 و تطابق با مفاد قانونی به آقای دکتر حمید کاظمی ارجاع شد . مجریان حقوقی جهت بررسی بیشتر 

 
 آقای دکتر کاظمی 

 

6 

جناب آقای مهندس امیر طالبیان مدیریت فن آوری  10/1/99مورخ  1008511با مفاد نامه شماره 
 اطالعات و ارتباطات سازمان با اکثریت آراء موافقت شد . 

 
 رئیس سازمان 

 

 

 

 

 

 

 

5 

با عنایت به ابالغیه چارت تشکیالتی سازمان و نیز فرآیندهای کاری همکاران و در جهت ارتقاء بهره وری 
 هرچه بیشتر موارد زیر به تصویب رسید : 

 

. حذف تمامی الیه های عنوانی معاونت و تشکیل رده مدیریت بطور جامع در حوزه های تعریف  1 -5
 شده . 

 . ابالغ احکام مرتبط جهت همکاران و پرسنل سازمان به شرح زیر :  5-1
 آقای مهندس محمدرضا مهردوست به سمت مدیر مرکز نحقیقات و فن آوری های نوین ساختمان  -
 آقای دکتر حمیدرضا تمجیدی به سمت مدیر آموزش، توسعه و پژوهش  -
 ی و کنترل ساختمان آقای مهندس فرامرز ذوقی به سمت مدیر خدمات مهندس -
  11آقای علی مهاجر به سمت مدیر واحد ماده  -
 آقای مهندس احسان خسروانی به سمت مدیر فن آوری اطالعات و ارتباطات  -
 خانم زینب علیجانزاده قراء به سمت مدیر روابط عمومی  -
 آقای مهندس محمود غفوری به سمت مدیر واحد رفاهی  -
 خانم مائده نصر آزادانی به سمت کارشناس مسئول ارتباطات حوزه آموزش  -
 به سمت سرپرست واحد تشکل های حرفه ای  خلیلیآقای محسن  -
مقرر شد موارد حاضر طی یک بازه سه ماهه، پایش گردد و کمیته ای متشکل از آقایان : دکتر  5-1

حسین پور  و دکتر نوبری ساختار چارت  مهندس -دکتر رضوی –دکتر معظمی  –موسوی تقی آبادی 
 منابع انسانی سازمان را بطور مستمر پیگیری و کنترل نمایند. 

 
 
 
 
 

 رئیس سازمان 
 مدیر واحد اداری 
 مدیر واحد مالی 
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4 

درخصوص تقسیط حق عضویت شرکت حقوقی  1/1/99مورخ  6008با موضوع نامه وارده به شماره 
 مجری ذیصالح به دلیل فقدان مبانی حقوقی مرتبط مخالفت شد . 

 
 ــــــ

 

 

1 

رشته مهندسین  6پیرامون استفاده از مهندس بدوی مابه ازاء  11/1/99مورخ  1911با نامه وارده به شماره 
 شهر جدید گلبهار موافقت شد .  1-5-16-14متر اضافه بنا کد نوسازی شماره  11درخصوص 

 
 دفتر نمایندگی گلبهار 

 

8  

قانون نظام مهندسی  11ماده  8و  4، 5نفر( ورود به دستور کار تفویض اختیار بندهای  11با اکثریت آراء )
 رئیسه جهت طرح در جلسه آتی به تصویب رسید .  هیاتو کنترل ساختمان به 

 
 دبیر سازمان 

 

9 

با اکثریت آراء و به پیشنهاد آقای دکتر جامی االحمدی، دستور کار متمرکز بر موضوعات مرتبط با 
 شهرستان ها جهت جلسه آتی به تصویب رسید . 

 
 آقای دکتر جامی االحمدی

 

10 

موضوع دورکاری ) با رعایت تمامی قوانین  ،با عنایت به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مهدهای کودک
آن گروه از بانوان همکار در سازمان که دارای فرزند خردسال می باشند، به شرط وجود مبانی مرتبط( 

 تخدامی کشور مورد تصویب قرار گرفت . قانونی صادره از سازمان اداری و اس

 
 خانم مهندس زمانی 

با توجه به معضالت و مشکالتی که در سامانه ساجام و ساختارهای مرتبط با آن شناسائی گردید، مقرر  11
کیل با شرایط زیر تش  "کمیته ساماندهی و ارتقاء بهره وری در سامانه  ساجام "شد: کمیته ای با عنوان  

 گردد 

االحمدی   دکتر جامی –تقی آبادی دکتر موسوی  –: این کمیته متشکل از آقایان دکتر مقدم آریایی  11-1

 مهندس جنتی پور و مهندس باغبانزاده ) به نمایندگی از جمع بازرسین ( تعریف شد. –دکتر رضوی 
 

: کمیته یادشده در زمینه ساختارهای مرتبط اختیار کامل از هیات مدیره داشته و مصوبات آن پس 11-1
 بود . از طرح و تصویب در هیات مدیره، قابل اجراء خواهد

 
: بر اساس شکل گیری کمیته حاضر فعالیت تمامی کمیته های مشابه دیگر، نظیر کمیته پایش و 11-1

 کمیته راهبردی ساجام از این تاریخ ملغی اعالم می شود.

 
 

 
 رئیس سازمان

 دکتر رضوی آقای 
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 حاضرین در جلسه ) به ترتیب حروف الفبا(:

 
 آقای حسن جامی االحمدی                                            آقای رضا بشیر                                      آقای امیرهوشنگ انصاری 

 

 

 آقای سید مصطفی رضوی                                       آقای جعفر حسین پور                                        آقای کامران جنتی پور
 

 

 آقای اردشیر فرشیدیانفر                                    آقای محمدحسین شرکاء                                               خانم زهرا زمانی
 

 

 آقای داریوش معظمی                                      آقای مجید مزینانی                                           آقای حمید کاظمی     
 

 مزدا نوبریآقای                        محمدرضا موسوی تقی آبادی  آقای                                 علی مقدم آریایی     آقای 

 


