
 1391مصوبات هيأت مديره در سال 
 

 شرح جلسه و مصوبات تاريخ جلسه رديف

1 19/1/91 

 
كه توسط مقام معظم رهبري با عنوان سال توليد  1391پيگيري واجراي منويات شعار سال  -

 .ملي وحمايت از كار و سرمايه ايراني مطرح شده است
 گزارشي از بازديدهاي نوروزي با مسئولين استاني و كشوري -
كه در پايان سال گذشته انجام شد و لزوم پيگيري در  91گزارشي از تصويب بودجه سال  -

 اجرايي كردن آن
 بررسي و تعيين نمايندگان هيأت مديره در هيأت مشورتي سازمان -
تصويب ايجاد نمايندگي سازمان در شهر بيشكك كشور افغانستان منوط به تأييد استاندار  -

 محترم و حمايت استانداري
بعنوان نماينده سازمان به استانداري براي تدوين پيش معرفي يكي از اعضاي هيأت مديره  -

 نويس آئين نامه نظارت بر پروژه هاي عمراني توسط سازمان موضوع مصوبه دولت

 مشورتي در جلسه و بيان رويكردهاي اين هيأت هيأتحضور اعضاي  - 26/1/91 2
 افتتاح دفتر ارتباط با نمايندگان مجلس در محل سازمان -

3 2/2/91 

 ريزي براي حضوردر اجالس پانزدهم هيأت عموميبرنامه  -
گزارش حضور استانداران استانهاي اوش و چوي از كشور قرقيزستان در سازمان و مطالب  -

مطرح شده پيرامون صدور خدمات مهندسي و تفويض اختيار استاندار محترم به رئيس سازمان 
ر راستاي فراهم آوردن د در جهت ايجاد دفتر نمايندگي نظام مهندسي ساختمان در بيشكك

 بستر صدور خدمات مهندسي
 تصويب خريد محل نمايندگي سازمان در بيشكك -
درهمي وميرفندرسكي به عنوان اعضاي هيأت رئيسه هيأت  –معرفي آقايان مهندسين كامران  -

 مشورتي
 گزارش شروع به كار دفتر ارتباط با نمايندگان مجلس و معرفي مسئول دفتر مربوطه -
 همايش مربوط به مديريت بحران درمهر ماه سال جاريبرگزاري  -
تصويب و پيگيري تفاهم نامه نظارت سازمان بر پروژه هاي عمراني توسط آقاي مهندس  -

 ميرفندرسكي به عنوان نماينده سازمان
حضور مهندس قاسمي مدير كل راه وشهرسازي استان خراسان و طرح ديدگاهها و  -

 ويژه در ارتباط با مسكن مهر استانرويكردهايي براي تعامل بيشتر به 

4 23/2/91 

 
 رشت انزلي -گزارش بازديد اعضاي هيأت مديره از پروژه راه آهن قزوين -
 .گزارش از برنامه آموزشي و تحليف واداي سوگند اعضاي سازمان كه ورود به حرفه داشته اند -
سازمان و مصوبات  توضيح در خصوص اعزام هيأتي به قرقيزستان پيرو توافق استاندار محترم -

 قبلي
تصويب آئين نامه حمايت از مقاالت تخصصي اعضاي سازمان در خارج از كشور كه با نام  -

 .سازمان ارائه ميگردد
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5 30/2/91 

 تصويب تاريخ ومحل برگزاري مجمع عمومي -
 گزارش تشكيل هيأت اجرايي انتخابات دوره ششم هيأت مديره و فعاليت آنها -
مشهد در جلسه هيأت مديره و تدوين رويكردهاي تعاملي في مابين  حضور شهردار محترم شهر -

از جمله تأسيس دفاتر الكترونيك خدمات مهندسي و استفاده از كارشناسان نظام مهندسي 
 ساختمان در امور مرتبط

6 13/1/3/91 

 گزارشي مبني بر تقدير استاندار محترم از فعاليت هاي سازمان در مسكن مهر استان -
اعزامي به قرقيزستان و برگزاري جلسه با شهردار بيشكك و سفير جمهوري گزارش سفر هيأت  -

تأسيس دفتر نمايندگي سازمان در بيشكك و معرفي نماينده –اسالمي ايران در قرقيزستان 
 سازمان در بيشكك

 بررسي عملكرد هيأت مديره دوره پنجم و گزارش آن در نشريه طاق -

 نحوه حضور تيم هاي ورزشي به المپياد ورزشي آذربايجان شرقيگزارشي از  - 20/3/91 7
 حضور هيأت مديره شركت تعاوني نظام مهندسي و طرح موضوعات في مابين -

8 27/3/91 

طرح موضوع تفاهم نامه با يكي از موسسه هاي مالي براي امكان دريافت وام براي اعضايي كه  -
 .قصد مسافرت به عتبات عاليات دارند

 91تصويب تعرفه خدمات مهندسي در سال گزارش  -
 گزارش اخذ رتبه برتر سازمان در بين سازمان استانها در اجراي مقررات ملي ساختمان -
 برگزاري جلسه ادواري با هيأت رئيسه دفاتر نمايندگي شهرستانها -
 پيگيري نحوه همكاري با شركت تعاوني نظام مهندسي -

9 3/4/91 
 اجرايي استان و بيان ديدگاهها و نحوه همكاريهاحضور هيأت مديره انجمن مديران  -
گزارش نتايج تيمهاي ورزشي اعزامي به المپياد ورزشي و تصويب حمايت از تيمهايي كه  -

 .مقامهاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند

 برگزاري جلسه مشترك با هيأت رئيسه دفاتر نمايندگي شهرستانها - 9/4/91 10

11 10/4/91 

 از تعامل با اداره كل فني حرفه اي و تنظيم تفاهم نامه موضوع همكاريهاي في مابينگزارشي  -
طرح آئين نامه حمايت از ارائه دهندگان مقاالت تخصصي در همايشهاي داخلي با عنوان  -

 نظام مهندسي ساختمان استانسازمان 
 تصويب نظارت مستقيم در مسكن مهر شهرستانها و مبلغ تعرفه نظارت مذكور -
ئه طرح نرم افزاري كردن صدور پروانه اشتغال با همكاري اداره كل راه شهرسازي و اشاره به ارا -

 تفاهم في مابين
 گزارش پيگيري كميته اجرايي انتخابات دوره ششم -
حضور اعضاي كميته ورزش سازمان و ارائه گزارش فعاليت هاي و تصويب پيگيري درخواستها  -

 ت رئيسهو اجراي برنامه منظم كميته توسط هيأ

 جهت ارائه به مجمع عمومي 1390بررسي و تصويب تراز مالي سال  - 7/4/91 12
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13 31/4/91 
 رمضان تصويب زمان برگزاري جلسات در ماه مبارك -
گزارش برگزاري اجالس پانزدهم و اظهار نظر اعضا و تصويب ارسال نقطه نظرات سازمان به  -

 شوراي مركزي
 ماه مبارك رمضانگزارش برگزاري مسابقات قرآني در  -

برگزاري جلسه درمحل پروژه ارغوان و بررسي امكان خريد محلي براي موضوعات رفاهي اعضا  - 7/5/91 14
 و تصويب آن

15 14/5/91 

 بين نظام مهندسي ساختمان استانهاتصويب برگزاري مسابقات قرآني  -
داشبورد  پيگيري طرحهاي استراتژيك سازمان و اجراي طرحهاي بهبود ساختار سازماني و  -

 مديريتي
 گزارش ابالغ وزير محترم راه و شهرسازي در زمان برگزاري انتخابات هيأت مديره دوره ششم -
طرح تفاهم نامه با ستاد بازسازي عتبات عاليات و تأسيس دفتر نمايندگي در محل سازمان و  -

 مربوطهبودجه 

16 28/5/91 
 گزارشي از زلزله آذرباريجان وتصويب اعزام گروهي براي بازديد و ارائه نتايج بازديد -
حضور رياست هيأت مشورتي سازمان و طرح رئوس مطالب مطرح شده در هيأت و تصويب  -

طرح مصوبات هيأت مشورتي در هيأت رئيسه و ارائه موارد اولويت دار جهت تصويب نهايي در 
 هيأت مديره جلسات

17 4/6/91 

براساس ابالغيه وزارت راه و  تصويب تعرفه جديد و نظارت مربوطه به ناظرين گاز خانگي -
 شهرسازي

 معرفي نماينده سازمان در تعدادي از طرحهاي پژوهشي ارائه شده به سازمان -
داشبورد حضور مدير پروژه هاي استراتژيك سازمان و ارائه دو پروژه بهبود ساختار سازماني و  -

 مديريتي وهمچنين چارت سازماني واظهار نظر اعضاي محترم

18 11/6/91 
 گزارش فعاليتهاي كميته اجرائي انتخابات دوره ششم هيأت مديره -
ارائه وتوضيح نرم افزار يكپارچه پذيرش اعضاي سازمان و همچنين سايت در جلسه و تصويب  -

 مختلف نرم افزاري كردن فعاليت هاي سازمان در مديريتهاي

19 25/6/91 
گزارش نماينده اداره كل راه و شهرسازي از برگزاري انتخابات هيأت مديره و تشكر از سازمان  -

عدد سيستم رايانه و ساير همكاريها و ارائه نتايج انتخابات دوره  120براي در اختيار قراردادن 
برگزاري بهتر اين ششم و همچنين تبادل نظر در خصوص مسائل مرتبط براي همكاري در 

 انتخابات وحذف نقاط ضعف آن

20 1/7/91 
 تصويب برگزاري جلسه با مجمع نمايندگان استان در مجلس شوراي اسالمي -
حضور مدير پروژه هاي استراتژيك و ارائه دو پروژه بهبود ساختار سازماني و داشبورد مديريتي و  -

 جلسه قبليچارت سازماني و اصالح آن براساس نقطه نظرات اعضا در 
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21 8/7/91 

گزارش برگزاري سمينار تهيه نقشه تفكيك آپارتمانها با حضور رياست سازمان نظام مهندسي  -
 ساختمان كشور و مديران سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

و اشاره به جلسه شوراي سياست گذاري آن  20/7/91برگزاري همايش ملي مديريت بحران در  -
 آنميز گرد خبري و برگزاري 

 برگزاري سمينار روساي شوراي انتظامي استانها در استان -

22 15/7/91 

گزارش جلسه هيأت رئيسه با مدير و معاونان بيمه ايران شعبه خراسان در خصوص پوشش  -
 خدمات درماني براي اعضا و كاركنان سازمان

براي  گزارش مذاكره با مدير كل تشكلهاي حرفه اي و نظام مهندسي وزارت راه و شهرسازي -
 زمان صدور احكام اعضاي هيأت مديره دوره ششم

حضور مشاور مالي براي ارائه توزيع بودجه شش ماهه سازمان و توضيح تعيين تكليف مالياتي  -
 .سازمان براي كل سالهاي فعاليت سازمان كه موضوع تفريغ بودجه به تصويب رسيد

 تقدير و تشكر از فعاليت هيأت رئيسه سازمان در دوره پنجم -

23 22/7/91 

توسط سازمان و پژوهشكده  20/7/91گزارش برگزاري مناسب همايش مديريت بحران در  -
 مهندسي و تقدير از دست اندركاران همايش

مطالب مطرح  گزارش برگزاري اولين همايش روساي شوراي انتظامي استانها در مشهد و ارائه -
 شده

شركتهاي  –اي انبوه سازان  حضور اعضايي از هيأت مديره هاي انجمن تشكلهاي حرفه -
 ساختماني و تاسيساتي و همچنين مشاوران و بحث و بررسي پيروامون همكاريهاي في مابين

 توزيع لوح فشرده اجالس پانزدهم و مجله طاق ويژه مديريت بحران -
 طرح شيوه نامه اجرائي انتخابات گروههاي تخصصي دوره ششم -

24 29/7/91 
آقاي مهندس قاسمي  –حضور آقاي مهندس صومعلو معاون محترم وزرات راه و شهرسازي  -

مدير كل راه و شهرسازي استان و همچنين حاج آقاي دهنوي رياست ستاد بازسازي عتبات 
وعاليات استان و طرح مباحث مربوط به فعاليت هاي سازمان و انتخابات دوره ششم هيأت 

 مديره

25 6/8/91 

نامه انتخابات هيأت رئيسه گروههاي تخصصي در دوره ششم و اصالح برخي  بررسي شيوه -
 بندها

حضور آقاي مهندس حجازي معاونت شهرداري ثامن با همكاري ايشان در جلسه پيرامون  -
همكاري هاي تخصصي با شهرداري مذكور و تصويب كميته بررسي پيشنهادات اجرايي براي 

 ندسي استانساخت پروژه هاي رفاهي سازمان نظام مه

26 16/8/91 

 گزارش دريافت احكام هيأت مديره دوره ششم -
گزارش معارفه استاندار جديد استان و امكان برگزاري جلسه ديدار هيأت مديره دوره پنجم و  -

 ششم با استاندار جديد و شروع به كار هيأت مديره دوره ششم
قدير از اعضاي گروهها و ارائه عملكرد گروهها و كميسيون هاي تخصصي سازمان و تصويب ت -

 كميسيونها و كميته هاي تخصصي و همچنين هيأت رئيسه دفاتر نمايندگي دوره پنجم سازمان
 تصويب آئين نامه برگزاري انتخابات هيأت رئيسه گروههاي تخصصي در دوره ششم -
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27 11/9/91 

 برگزاري اولين جلسه هيأت مديره دوره ششم -
بحث و بررسي در خصوص وظايف هيأت رئيسه سازمان و تعيين رئيس و نواب رئيس و دبير و  -

 –خزانه دار سازمان كه پس از برگزاري انتخابات آقايان مهندسين محمدرضا اخوان عبداللهيان 
احمد اسدي و محمدجواد آفاق به ترتيب عنوان –محمدرضا اسماعيلي  -محمد هادي جاويد

دبير وخزانه دار سازمان براي يك سال انتخاب  –نايب رئيس دوم  –ول نابب رئيس ا -رئيس
 شدند

28 18/9/91 

گزارشي در خصوص نحوه اداره جلسات هيأت مديره و برگزاري اولين جلسه هيأت رئيسه  -
 سازمان

دفاتر نمايندگي شهرستانها و بازرسين سازمان و تعيين  –بررسي انتخابات گروههاي تخصصي  -
 و تصويب زمان انتخابات مذكور همچنين تعيين كميته هاي اجرائي انتخابات مذكور

 تصويب برگزاري زمان جلسات هيأت مديره دوره ششم -
بررسي اولويت هاي كاري هيأت مديره دوره ششم و تصويب ارائه پيشنهادات توسط اعضاي  -

 هيأت مديره

29 25/9/91 
انتخاب نمايندگان هيأت مديره در هيأت رئيسه گروههاي تخصصي حسب آئين نامه اجرائي  -

 قانون
انتخاب دو برابر ظرفيت بازرسين مورد نياز سازمان جهت معرفي به مجمع عمومي حسب آئين  -

 نامه اجرائي

30 2/10/91 

نحوه فعاليت سازمان در گزارش حضور هيأتي از سازمان به عتبات عاليات موضوع بررسي  -
خصوص مسائل فني بازسازي و تصويب حضور سازمان در بعد فني و بررسي نقشه هاي 

 92مربوطه وتدوين بودجه الزم در بودجه سال 
 گزارش برگزاري جلسه رياست سازمان با روساي انجمنهاي صنفي و همكاري في مابين -
 بازرسين سازمانگزارشي در خصوص برگزاري انتخابات گروههاي تخصصي و  -

31 9/10/91 

 و اربعين حسيني) ع( قرائت زيارت عاشورا به مناسبت ايام شهادت حضرت امام حسين  -
 شركت كننده در قالب تشكلهاي قرآني استان 356گزارشي از اخذ رتبه سوم سازمان در بين  -
 گزارشي از انتخابات گروههاي تخصصي هفتگانه سازمان و اعالم نتايج -
 نتخاب اعضاي كميسيونهاي تخصصي و نمايندگان برون سازماني در دوره ششمبررسي نحوه ا -
حضور رياست و اعضايي از هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گلستان و  -

 تبادل نظر پيرامون همكاريهاي في ما بين و مبادله تفاهم نامه في ما بين

32 26/10/91 

محل سازمان با حضور كاركنان سازمان و اعضايي از  گزارشي از برگزاري زيارت عاشورا در -
 هيأت مديره سازمان

براي بررسي و اظهار نظر ) پيشنهادي شوراي مركزي( توزيع دستور العمل سازندگان مسكن  -
 اعضا

 92بررسي و تصويب اعضاي كميته بودجه سازمان استان براي سال  -
 آموزشي استان در دورهبررسي گزارش كميته آموزش و نحوه انتخاب اعضاي كميته  -
 ششم -

33 2/11/91 

 تعيين و تصويب اعضاي كميته آموزش سازمان در دوره ششم -
 تعيين كميسيونهاي تخصصي سازمان در دوره ششم -
 تعيين نمايندگان هيأت در كميسيونهاي تخصصي سازمان براي دروه ششم -
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34 7/11/91 
 هاي برگزاري مجمع عمومي گزارشي از اقدامات كميته بودجه سازمان و تصويب تاريخ -
 بررسي نحوه انتخاب اعضاي شوراي انتظامي و بررسي عملكرد ايشان در دوره پنجم -
حضور مهندس واحدي معاونت محترم امور عمراني استانداري و آقاي مهندس قلندر مديركل  -

 راه و شهرسازي و بحث وبررسي پيرامون برنامه هاي سازمان در دوره ششم و تعامل في ما بين

35 14/11/91 
 تبريك ايام دهه فجر انقالب اسالمي -
 حضور رياست شوراي  انتظامي و گزارشي از عملكرد  شورا در دروه پنجم -
 گزارش از نحوه انتخاب شوراي حل اختالف سازمان در دوره ششم -

36 21/11/91 

 گزارشي از وضعيت پروژه زمين قاسم آباد -
 ه ششمبررسي و معرفي اعضا شوراي انتظامي در دور -
 بررسي و معرفي نمايندگان هيأت مديره در شوراي حل اختالف سازمان در دروه ششم -
حضور رياست دفتر نهاد مطالعات آقاي دكترتفهمي و گزارشي پيرامون محدوده شهر مشهد و  -

 ساير مطالب مربوطه

37 28/11/91 
 جلسهگزارشي از برگزاري جلسه با سفير كشور اوگاندا و نتايج برگزاري اين  -
 حضور اعضاي هيأت مديره انجمنهاي صنفي و طرح موضوعاتي پيرامون تعامل في مابين -
بررسي تعرفه پيشنهادي سازمان مربوط به خدمات مهندسي رشته هاي هفتگانه و تصويب  -

 نفره استان 4درصدي آن ارائه به شوراي  25افزايش 

 هاي سازمان در اين خصوص اسفند ، روز مهندسي و طرح برنامه 5تبريك روز  - 5/12/91 38
 بررسي و تصويب تعرفه مربوط به خدمات نظارت بر لوله كشي گاز خانگي -

39 12/12/91 

 گزارشي از برگزاري جلسات شوراي مسكن استان -
گزارشي از حضور رياست و اعضايي از هيأت رئيسه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزذ  -

 و بازديد از سازمان
 كه مورد تصويب كميته بودجه قرار گرفته است 92بودجه پيشنهادي سال ارائه بررسي  -
 پس از بررسي هاي الزم جهت ارائه به مجمع عمومي 92تصويب بودجه سال  -
حضور سردار اميري مقدم فرمانده نيروي انتظامي استان و معاونين ايشان جهت ايجاد تعامل و  -

ا وتوجه به طرحهاي پروژه هاي همكاري في مابين در خصوص افزايش امنيت ساختمانه
 ساختماني در خصوص رعايت موارد مذكور و همچنين تبادل تفاهم نامه في ما بين

40 19/12/91 

 در چارچوب بودجه سازمان تصويب پاداش و عيدي كاركنان سازمان -
 بررسي سايت سازمان با حضور كارشناسان انفورماتيك سازمان -
 اولويتهاي كاري در دوره ششمارائه برنامه هاي سازمان به عنوان  -
آئين  10و  9بررسي آئين نامه اعطاي صالحيت به دفاتر و شركتهاي مهندسي موضوع مواد  -

 نامه اجرايي قانون


