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ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد که هیأ 9/9/99با نام و یاد خدا و برکت شنیدن آیاتی از کالم الهی جلسه مورخ 
 نتایج گفتگوها و تبادل نظر اعضاء به شرح این صورتجلسه، ثبت می گردد : 

  

 نطق پیش از دستور موارد ذیل مطرح گردید: ت در فرص 

بر اجرای  ناظرشفاف سازی روابط کاری شرکت های آقای دکتر جامی االحمدی به ساماندهی ستادی و 

به همراه آقای دکتر فرشیدیانفر  منظور تسریع و صحت امور اشاراتی داشتند که مقرر شد ایشان گازرسانی با

نهادهای اجرایی خود را جهت بهینه سازی فرآیند یاد شده ارائه بررسی عمیق تر نسبت به موضوع، پیشضمن 

 نمایند. 

 
  گزارشی را ارائه نموده و هیات مدیره تاکید جدی  9999برنامه و بودجه سال تدوین الیحه  موضوعآقای مهندس بشیر نسبت به

دکتر /  حضور آقایان تشکیل کارگروه برنامه و بودجه با به همین منظور بط در مهلت قانونی برگزار گردد .ع عمومی مرتداشت تا مجم

ی از بازرسین محترم( به عالوه خزانه دار سازمان صالحی پویا) به نمایندگ –رضوی  –معظمی  –جامی االحمدی  –مهندس مزینانی 
 و نهایی در مهلت مقرر تدوین و ارائه گردد.  ادواری به تصویب هیات مدیره رسیده و مقرر شد گزارش های

 
   و  ،مورد موافقت هیات مدیره قرار گرفت و مقرر شد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب 9999موضوع چاپ و توزیع سررسید سال
هیات مدیره به عنوان مسئول پیگیری این امر با همکاری نهایی به انجام برسد. دبیر جذب حامیان مالی بررسی و تصمیم گیری با 

 حوزه روابط عمومی سازمان معرفی گردید. 
 
 معابر دود،  " کتابی بر تائید محتوایی آقای دکتر فرشیدیانفر مبن اقای مجتبی قاسمی و تاکید  9/9/99رخ با توجه به طرح نامه مو

ته های برای رش متیازآور جهت تمدیددر قالب یک سمینار ا مقرر شد تبیین و تشریح کتاب یاد شده "دودکش ها و مجاری تامین هوا
 معماری، عمران، مکانیک و برق در دستور کار حوزه آموزش قرار گیرد. 

 ند.را عهده دار شدیری نسبت به موضوع آقایان دکتر فرشیدیانفر و رضوی مسئولیت پیگ
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  بعنوان طرف قرارداد ایاب و ذهاب های خودرویی سازمان نظام مهندسی در  "شایگان خدمت شایا پارس شرق  "نامه شرکت
 بنزین با سهمیه آزاد به لیتر 022مطرح گردید و مقرر شد به ازاء هر خودرو طرف قرارداد، تا سقف  سوخت بنزین خصوص افزایش بهاء

 جاری کشور به رقم قرارداد فی مابین افزوده گردد. و بهاء مصوب 
 
 

 

 
 

 
 

 

 


