
 

 

 

 به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ( هشتم) دوره 

 

  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  52/9/99تاریخ جلسه:
وامل عتعیین تکلیف -محترم شورای حل اختالف اعضا تعیین-تعیین اعضا کمیته آموزش-نطق پیش از دستور دستور جلسه :

طرح -اجرائی کردن انعقاد قرارداد با مشاورطرح جدید ساختمان سازمان-3محترم خزانه داری نمایندگی شهرستانهای درجه 

 برخی نامه های وارده

 

 آقای دکتر جامی االحمدی آغاز شد .جلسه با قرائت قرآن توسط

 :گذشته توضیحات ارائه نمودنددر ادامه آقای مهندس شرکاء در خصوص اقدامات انجام گرفته در هفته ی 

انجام امور خود به سازمان مراجعه ننمایند حسب موردی که پیش می آید یا ناظر  مقرر گردید دیگر کارفرمایان برای*

ی از طریق کارتابل اقدام تا )در پروژه های قدیمی ( یا مهندس ناظر عمران و معمارهماهنگ کننده یا وکیل رسمی 

 کاهش یابد. ،به سازمان ارباب رجوع ات مراجعتعداد بسیاری از 

 مصوبه : 

پس ازآن در خصوص تعیین اعضای کمیته ی آموزش رای گیری شد و از بین اعضای پیشنهادی افراد زیر انتخاب 

 شدند.

دکتر اسالمی ) گروه برق (-3دکتر مداحی )گروه معماری (          -5 قلعه نویی )گروه عمران(      دکتر -1

                                دکترسعیدیان)گروه نقشه برداری(                  -6دکتر همایی فر )گروه شهرسازی (   -2 وه تاسیسات (     ) گر دکتر کفاش -4

 دکتر امامی  )گروه ترافیک ( -9

ن تا پایان شیوه ی نامه ی قبلی آموزش انتصابات انجام شد احکام این بزرگواراالزم به ذکر است چون براساس 

 باید مطابق شیوه نامه ی جدید عمل شود . 99داشته وبا شروع سال  اعتبارامسال  

 مصوبه :

 در خصوص تعیین اعضای شورای حل اختالف پس از رای گیری به شرح ذیل به تصویب رسید :

 شوقی طوسی )نماینده بازرسان ( مهندس           مهندس جنتی پور )نماینده هیات مدیره (

 ) نماینده ی انجمن که متعاقباً اعالم می شود (                  مهندس شهرکی ) نماینده مجریان (

 مهندس رفاهی افشار                                                    مهندس افخمی

 مهندس بشیر                                                     مهندس ذوقی مرندیز

به از طرف عامل چهار پروژه که در خصوص برگزاری مسابقه طراحی ساختمان نظام مهندسی مهندس شرکاء : 

عنوان مدیر طرح تعیین گردیده بود. لذا با همکاری سازمان نظام مهندسی مسابقه انجام و در ادامه مقرر گردید با 

رک باقیمانده از طرف مدیر طرح به سازمان تحویل کلیه مداو کمبود بودجه پس از  سازمانالی توجه به وضعیت م

هایت با پرداخت ریال و در ن 636.666.666مبلغ  به طرحپرداخت اولیه به مدیر پیش به  با عنایت  ونظام مهندسی 

تا براساس خواسته  پذیردصورت  پیمانر خاتمه قرارداد مذکو25  ریال تسویه حساب و بر اساس بند 96.666.666

  های سازمان تغییرات طرح انجام گردد. 
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 و در نهایت مقرر گردید: توضیحاتی راجع به طرح مشاور داده نیز  در ادامه مهندس نوبری 

دید ج رنامه فیزیکی و جمع بندی نهایی برای انجام طراحی و ساخت ساختمان*مصوبه :کار گروه بررسی نقشه ها و ب

سابقه در جلسه ی هیات انجام وبا حضور مشاور برنده م نظام مهندسی تشکیل و تا دو هفته بررسی های نهایی

 () اعضای تشکیل این گروهآن ارائه گرددگزارش  مدیره

 ور، مهندس نوبری ، مهندس زمانی گروه معماری : مهندس جنتی  پ– 1

دکتر مقدم آریایی: دکتر معظمی ، گروه شهرسازی و ترافیک  -5

 زانه داری توضیحاتی ارائه نمودند.در ادامه مهندس بشیر در خصوص عوامل خ   

عامل خزانه دار  "ج"و  "ب" و"الف"عامل خزانه داری شهرستانهای رابط حذف و در شهرستانهای گروه  *مصوبه:

سه جلسه در ماه حق الزحمه در نظر گرفته  "ج"چهار جلسه در ماه و برای گروه  "ب"و  "الف"داریم که برای گروه 

 شد .

 تعیین سرپرست نمایندگی تربت جام با رای اکثریت در دستور کار قرار گرفت و مقرر گردید:در ادامه موضوع 

 انتخاب شدند . پندیسرپرست نمایندگی تربت جام آقای مهندس رحمت *مصوبه: 

در  افراد ذیل در ادامه موضوع تعیین اعضا هیات مشورتی ) اتاق فکر( با رای اکثریت در دستور کار قرار گرفت و 

 مرحله اول انتخاب شدند:

راه و شهرسازی ، اعضای ذیل بعنوان هیات مشورتی )اتاق کل *مصوبه : در مرحله ی اول و براساس درخواست اداره 

 حق الزحمه (هیچگونه ت فکر( انتخاب شدند ) بدون دریاف

بشیر  مهندس-2 محمد رضا رییسی  مهندس-4مهدی رییسی مهندس -3محسنین  مهندس-5نقیبی مهندس -1

 مهندس-16مقدوری  مهندس -9مجید توتونچی  مهندس-9رضایی شهریاری  مهندس-9ذاکر الحسینی  مهندس-6

-12برکچی  مهندس- 14سعیدیان دکتر -13عباس باقرزاده  مهندس-15سیدالحسینی  مهندس -11اسدآبادی 

 مهندس بیدآبادی -19 مهندس جاوید شیخ-19مهندس منزل آبادی -19 باقری خامنه مهندس-16مهندس تعبدی 

 

 

 

 


