
 رضوي خراسان استان ساختمان مهندسي نظام سازمان رئيسه هيأت و مديره هيأت فعاليتهاي اهم گزارش

 1390 سال پايان لغايت) 1388 مهرماه (پنجم دوره ابتداي

 جلسات. داردي اهداف قانون اساس بر كه است استان ساختماني مهندس نظام سازماني اصل اركان ازي يك رهيمد أتيه
 ماه هر دري كشور صادره يها بخشنامه مطابق و گرددي م برگزاري ا هفته بصورت و شنبهي روزها در رهيمد أتيه

 نظام دفتر سيرئ -سازمان نيبازرس ره،يمد أتيهي اعضا بجز جلسات نيا در. شود برگزار ديبا جلسه سه حداقل
  .دارند حضور شهرستانهاي ندگينما دفاتر ندهينما وي شهرساز و مسكن كل اداره دري مهندس

 همه ارتقاء تا داشتندي مواردي ريگيپ دري سعي وافر تالش و تيوحمي همدل با محترمي اعضا پنجم دورهي بتداا در
 در كه االن و نشست جهينت بهي قبول قابل درصد با تالش و تيحم نيا نجانبيا گاه نظر از دنزن رقم را سازمان جانبه
ي اعضاي رأ قطعاً گذارد،ي خواهنظر بوته در محترمي اعضا نيب را جينتا نيا تواني م ميهست پنجم دوره آخر سال

 .گذاشت احترام آن به ديبا و استي مناسب و درست دگاهيد محترم،

 است، شده منجر زين جلسه دوي ا هفته به كارها حجم اثر بر گاهاً كهي ا هفته جلسات در زين سازمان سهيرئ أتيه
 .است بوده سازماني جار واردمي بررس و رهيمد أتيه ماتيتصمي مجر

ي گذار هدف و تعامل ،يريگ ميتصم ،يساز ميتصم يبخشها به را رهيمد أتيهي ها تيفعال و ماتيتصم چنانچه
 :داد گزارش ليذ شرح به را پنجم دورهي ابتدا از سازمان ركن نياي ها تيفعال تواني م بخش هر در مينمائ ميتقس

 را آن رهيمد أتيه و بوده سازماني ساز ميتصم شالوده كه شودي م اشارهي البمط به بخش نيا در ،يساز ميتصم) الف
 .اند نمودهي ريگ ميتصم وي ساز ميتصم آن اساس بر و داشته نظر در هايريگ ميتصم مصدر در

 رهيمد أتيه دري بررس قابل مسائل متن در ساختمان كنترل وي مهندس نظام قانون دادن قرار محور -

 كشور ساختماني مهندس نظام سازمان خصوص دري رهبر معظم مقامي كردهايرو استهاويس نداد قرار محور -

 ماتيتصم با همراه و ناظر عنوان به شهرستانها دفاتر ندهينما نيهمچن و نيبازرسي اعضاي دصصددر رشيپذ -
 ثمر مثمر وي منطق دگاهيد ندهريدربرگ و استان سطح به هايريگ ميتصم نيا تيشمول و قانون با انطباق در رهيمد أتيه

 سازماني اعضا

 اشاره آن به قانون كهي موارد وي مسائل در كشور ساختماني مهندس نظامي مركزي شورا دادن قرار محور -
 گرددي م دفايا آن ازي متفاوت استنباط اي و نداشته

ي كار يتهاياولو شناخت رمنظو به رهيمد أتيهي اعضا ازي خواه نظر و ابتدا در دوره يتهايفعال كرديرو نيتدو -
 رهيمد أتيه



  قبول قابل ميتصم به دنيرسي برا جلسات در حاضر و رهيمد أتيهي اعضا تمام ازي ريگ نظر و دادن دخالت -
 دگاهيد كه شده لحاظي نحو به جلسات سطح و پرداخته نظر اظهار به اعضا تياكثر موارد، اغلب در كهي نحو بهي اكثر

ي سو از ميتصم كيي برا مخالف فرد نظر اظهاري حت ريمس نيا درو باشد داشته را الزم ياررگذيتأث تواندي م شانيا
 .است گرفته قراري بررس و بحث مورد و شده درخواست موافق تياكثر

 در كهينحو به قلمدادشود تواندي مي ساز ميتصم سند نيبهتر بعنوان كه سازماني راهبردي استراتژ نيتدو -
ي علم بصورت سازمان عملكرد و گرفته صورت فعال و مؤثر افراد ازي اريبس با مصاحبه جلساتي اربرگز سند، نيا ديتول
 .است داده قرار ارياخت دري مناسب جينتا و شده اردهگذ واكنش و كنش بوته در

 سيرئ -شهردار مانند هايريگ ميتصم جهت در ساختمان حوزه با مرتبط مسئوالن دگاهيد و دانش ازي ريگ بهره -
 ...و مسكن كل ريمد -شانيا نيمعاونو استاندار -شهري وراش

 نظر اظهار افتيدر جهتي تخصصي ها تهيكم و ونهايسيكم و گروهها به شده طرح مواردي برخ ارجاع -
 شانيا يكارشناس

  شهرستانها در رهيمد أتيهي ادوار جلساتي برگزار -

 كه است رهيمد أتيه مصوباتي نوع به و گرفته رتصو ماتيتصم ازي كامل خالصه شامل بخش نيا ؛يريگ ميتصم)ب
 .است دهيگرد محول سهيرئ أتيه به اجراي برا

 :است بوده دورهي ابتدا در آن نيشتريب كه دوره طول در شده انجام انتخابات) 1-ب

 سال هر در سازمان سهيرئ أتيهي اعضا -

 يانتظامي شوراي اعضا -

 سازمان نيبازرسي اعضا -

 موزشآ تهيكمي اعضا -

 يتخصصي ونهايسيكم و گروهها سهيرئ أتيه -

 يسازمان برون نندگاينما -

 سازمان اختالف حلي شوراي اعضا انتخاب         -

ي اجراي راهبرد تهيكم وي استراتژي طرحها نيتدوي راهبرد تهيكم بودجه، تهيكم مانندي مقطعي ها تهيكم -
 طرحها



 سازمان يتهايريمد انتخاب -

 سازماني مشورت أتيه ابانتخ         -

 سازماني استراتژ نيتدو طرحي اجرا مشاور انتخاب -

 شهرستانهاي ندگينما دفاتر سهيرئ أتيه         -

 ها بخشنامه و ها نامه نييآ ابالغ و بيتصو) 2-ب

 ي                             معامالت وي مال نامه نييآ -

 )يحاصال(يتخصصي ونهايسيكم گروهها، نظامنامه -

 رهيمد أتيه جلسات اداره نظامنامه -

 شهرستانهاي ندگينما دفاتر نظامنامه -

 سازمان اختالف حلي شورا نظامنامه -

 يپژوهش يطرحها نامه نييآ -

 موالي دار جمع نامه نييآ -

 مصالح استاندارد ونيسيكم نظامنامه -

 شنهاداتيپ نظام نامه نييآ -

 سازماني باطضان نامه نييآ -

  سازماني اخالق رمنشو -

 يآموزشي ها دوره و شهايهما و نارهايسم يبرگزار )3-ب

 )مورد دو(اسفند 5 در مهندس روز بزرگداشت شيهما -

  )مورد دو( ها خانواده و اعضاءي نوروز داريد شيهما -

 يكارورز و اشتغال شيهما -

 ..)و نيناظر-يحقوق –ي قيحق مختلفي اعضا حضور با و مورد چند(ساختمان نينوي هايآور فن شيهما -



 منيا ساز و ساخت و استاندارد مصالح شيهما -

 حرفه به ورودي اعضا فيتحل و سوگند نايات شيهما -

 آن با مرتبط خطرات و دودكشها محاسبات ناريسم -

 شانيا سوگند انيات و قانون 27 ماده موضوع سازماني رسم كارشناسان شيهما -

 مورد دو در كيتراف با بطمرت مطالب و نقل و حمل شيهما -

 مشهد در پنجم دورهي مركزي شوراي اعضا معارفه و عيتود مراسم -

 بوده يشهرساز و مسكن محترم كل اداره باي همكاردر كه ساختمان نينوي هايفناوري مل شيهما نيدوم -
 است

 ي رضو خراساني استاندار و كشوري بردار نقشه سازماني همكار باGIS/SDIيمل شيهما -

 كشور بانوان شيهما -

 كشور عمراني تخصصي گروهها اجالس -

 مرتبطي ارگانها وي استاندار ج،يبس دانشگاهها،سازمان مختلفي نارهايسم و شهايهماي برگزار دري همكار -

 ساختماني سازي صنعت دوره- هيپا ارتقاءي ها دورهي برگزار -

 يگودبردار ناريسم -

 يانرژي مل شيهما         -

 :موارد ريسا)4-ب

 بعد سال بودجه و ساالنهي مال تراز بيتصوي ريگيپ وي عموم مجامعي برگزار -

 :باي قانون بستر دري همكار نامه تفاهم انعقاد -

 يقاتيتحق وي آموزش موضوع با كشور وساختمان مسكن قاتيتحق مركز •

 نيمهندس اشتغال موضوع باي اجتماع امور و كار تعاون كل اداره



 زماني برا باشندي م تيصالحي دارا كه سازماني اعضاي مهندس خدمات جامع مهيب موضوع با انرياي مركز مهيب
 سازمان توسط ابتدا در آن مهيب حق مبالغ كه استان كل در )ساخت از پس سال 10 مدت به(ي بردار بهره دوره و ساخت
 .است شده پرداخت

 خدمات از استفاده خصوص در مشهد هردارش وي استاندار و مسكن كل اداره با جانبه چند نامه تفاهم •
 يشهرساز وي شهري طرحها انطباق در شهرساز نيمهندس

 مذكوري شهردار محدوده در سازمان عضو نيمهندس خدمات از استفاده موضوع با ثامن محترمي شهردار با •

 ي نشان آتش مسائل خصوص در سازمان كيمكان نيمهندس خدمات از استفاده موضوع با مشهدي شهردار با •

 اعضاي برا الزم خدمات موضوع و استاني اتيمال امور كل اداره با •

 بردار نقشه نيمهندس خدمات از استفادهي برا) يكشور نامه تفاهمي اجرا(كشور مدارك و اسناد ثبت سازمان با •
 آپارتمانها كيتفك نقشه هيته در

 ساز و ساختي ها پروژه دري مهندس خدمات از استفاده خصوص در زيشاندي شهردار با و طرقبهي شهردار با •

 ماهر كارگران آموزش موضوع باي ا حرفهي فن كل اداره با •

 شگاهيآزما نياي فن خدمات از استفاده موضوع خاك كيمكاني فن شگاهيآزما با •

 شنيميان و لميف بصورت سازمان بايي آشنا و نيمهندس خدماتي آموزشي افزار نرم بسته نياول عيتوز و هيته •

 سازمان ساله هر ديسررس عيتوز و هيته          -

 كه سازمان كياستراتژي ها پروژه بيتصو موضوع ،يتيريمد داشبورد وي سازمان ساختار بهبود پروژه دوي اجرا -
 است اقدام حال در

 ساختماني مهندس نظام سازمان كارشناسان آزموني برگزار -

 سازماني ا حرفهي فن آموزشگاه سيتأس -

 مختلف مسابقاتي برگزار و اصفهان در كشور ساختماني مهندس نظامي سازمانهاي ورزش اديمپال در شركت -
 استاني ورزش

 است ساختماني مهندس نظام موضوع با مرتبط كهي كشور وي استان مختلف جلسات در شركت -



ي تهاياولو و طيراش با سازماني اعضا به وام پرداخت امكاني برا رانيا الحسنه قرض بانك با قرارداد انعقاد -
 مناسب

  نمايندگي ودواير نها شهرستا نمايندگي دفاتر محل خريد          -

  ، برق ، معماري ، عمران هاي رشته در صنفي انجمنهاي به سازمان اعضاي نظارت تعهد انجام سپاري برون          -
  برداري نقشه و مكانيك

 سازماني هاي ليتمسئو از برخي خدمات شرح تدوين

 استان محترم استاندار باحضور شناسنامه اولين اعطاي مراسم برگزاري و ساختمان ملكي فني سنامهشنا صدور −
  89 اسفند 5 مراسم در صالحي دكتر آقاي جناب

 به سازمان مركزي ساختمان كاربريتغيير و زمانسا پاركينگ مين تا درخصوص سازمان مجاور زمين خريد −
  اداري كاربري

 به بخشيدن انتظام و استان نفره 4 شوراي ييدتا اخذ و اصلي رشته درهفت ندسينمه دماتخ تعرفه تصويب −
  هفتگانه مهندسي خدمات در تعرفه تناسب و كلي رويكرد

  اعضا به رفاهي خدمات انجام در مهندسي نظام تعاوني شركت به كمك و همكاري −

  مهرگان و بينالود – گلبهار جديد شهرهاي ويژه مهر مسكن در صا خصو گروهي كار نظارت تقويت −

 شانديز و طرقبه و والت مه و خواف و سرخس دفاتر و مهرگان و بينالود نمايندگي دواير تاسيس −

  شانديز و قبه طر هاي هپروژ در ساختمان مهندسين خدمات زا استفاده  −

 نظام كزيمر شوراي اصلي اعضاي بعنوان مديره هيات اعضاي از نفر سه معرفي در هماهنگي و همكاري −
 .شد مواجهي عموم أتيهي باالي رأ با كه پنجم دوره در كشور ساختمان مهندسي

 كه هايي پروژه در فنيي شناسكار انجام و سازمان فني كميسيون در شهرسازي و ترافيك بخش تشكيل −
  دارند مرتبط ضوعاتمو

 مذهبي سخنوران و مدحان از استفاده و رمضان مبارك ماه درايام قرآن باي شب مراسم برگزاري −

 مهندسي نظام و معدن مهندسي نظام – مهندسين بسيج سازمان همكاري با فرهنگي مذهبي هيات تشكيل −
 كشاورزي



  مهر مسكن مجريان هزار در دو مبالغ به مربوط چكهاي استرداد −

 سازمان در قضايي مشاور خدمات از استفاده و استان قضايي دستگاه به العموم مدعي عنوان به نفر يك معرفي −

 محل در 90 سال ابتداي از مربوطه جلسات كه شورا اين دبير بعنوان استان نفره 4 شوراي خانه دبير امور انجام  
 .ميگردد تشكيل سازمان

 سازماني افزار نرم وي حقوق-يفن-يمال مختلف نيمشاور انتصاب −

 ،)2خط(مشهدي شهر ودرو،قطارخ رانيا ،شركت الديم برج ران،يخانگ گاز ازي فن وي علمي ها ديبازد انجام −
 نالوديب مهر مسكن

 يالملل نيب وي داخلي شگاههاينما ازي ندگينما دفاتر سهيرئ أتيه استفادهي ساز نهيزم −

 عمران ناظر مهندسان سهم درصد 20 برابر كار ارجاع موضوع كردنيي اجرا −

ي خانمها و انيآقاي برا شطرنج، ،يراندازيت پنگ، نگيپ بال،يوال بسكتبال، شنا، فوتبال،ي ورزشي سالنها اجاره −
 سازمان عضو

 سازمان طاق ماهنامه ماهانه ديتول و هيته −

 ي مركز ساختمان كاركناني برا ذهاب و ابيا سيسرو جاديا −

  شهرستانهاي ندگينما دفاتر تمام نيهمچن وي سازماني بخشها تمام نيبي ادار ونياتوماس جاديا −

  1390 سفندا 5 مراسم در سازمان ادبودي تمبر هيته −

 و ارگانها با گذاري تاثير و فزاينده تعامل ، چهارم دوره روند ادامه در و سازمان پنجم دوره در مديره هيأت  :تعامل)پ
 :ميشود اشاره ازآنها برخي به كه است داشته سازمان فعاليت با مرتبط نهادهاي

 آن بهي قبل بخش در كهي استان مرتبطي ارگانها ريسا با تعامل وي همكار با متفاوتي ها نامه تفاهم انعقاد −
 .شد اشاره

 : با جلسهي برگزار −

 )نژادي قاض دكتري آقا ،ييرضا نيالمسلم و االسالم حجه(مجلس محترم ندگاهينما •

 دراستان اي منطقه دفتر تاسيس منظور به كشور ساختمان قاتيتحق مركز استير عقداي فاطم دكتر •
 سازمان درمحل و



  كشور ختمانساي مهندس نظام زمانسا استيري هاشم مهندس •

 راهنمايي دريافت منظور به يشهرساز و راه وزارت ساختماني مل مقررات تيريمد ،ييهوا دكتر  •
 ملي مقررات به مربوط موارد و آموزشي موارد پيگيري جهت

 وي آموزشي معاونتها و استاني دادگستر محترم كل سيرئ يعتيشر نيوالمسلم السالم حجه  •
 مابين في همكاري منظور به كل اداره نيا جرم ازي ريشگيپ

 هاي همكاري منظور به شانيا محترمي معاونتها و مقدس مشهد محترم دادستاني ذوقي آقا جناب  •
 مابين في

 چناران شهرستان دادستان ايني نيعابد نيالمسلم و االسالم حجه  •

 مهندسان براي اي بيمه ماتخد از استفاده منظور به رانيا مهيب شركت ريمدي مبرقع يآقا جناب  •
 سازمان عضو

 استاني ورويكرد راهنمايي دريافت منظور به پنجم بدودوره در خراسان محترم استاندار •

 ياستانداري عمران امور محترم ونتامع پور نيحسي آقا جناب  •

 مقدس مشهد شهري اسالمي شورا استيري محمد ريش مهندسي آقا •

 مابين في هاي همكاري منظور به مختلف درجلسات يانداراستي فن كل ريمدي واحد مهندسي آقا  •

 مابين في  هاي همكاري منظور به استاني شهرساز و مسكن كل ريمدي قاسم مهندس  •

 استاني اجتماع امور و تعاون،كار كل ريمدي عيرفي آقا -مشهد محترم شهردار پژمان مهندسي آقا  •

 انجام و ها نامه تفاهم انعقادي راستا در) ع(رضا ماماي الملل نيب دانشگاه محترم استيريي رزايم دكتر •
 سازماني آموزش وي علم-يفن خدمات از استفاده و مرتبطي ها تيفعال

ي ونهايسيكم و كارگروهها در تيعضو جهت سازمان نيمتخصص و كارشناسان از نفر 35 از شيبي معرف −
 ،يشهرساز و مسكن كل ادارهي فني سونهايكم و كارگروهها تمام: مانند ادارات ارگانهاو ريساي تخصص

 شاملي استاندار مختلفي ونهايسيكم  ، معلوالني برا طيمحي ساز مناسب كارگروه ، 5 ماده ونيسيكم
 ....وي مهندس وي فن خدمات صدور اشتغال،

 5 ماده ونيسيكم و استاني فني شورا استان،ي اداري شورا در سازمان تيعضو −



 با مالقات و هرات در ايران اسالمي جمهوري نمايشگاه همچون المللي بين و داخلي نمايشگاههاي در شركت −
 تعامل در خان اسماعيل آقاي جناب افغانستان انرژي وزارت سرپرست همچنين و هرات محترم شهردار و والي

  استان محترم استانداري با

 فعال شركت و دسيمهن فني خدمات صدور پيگيري منظور به) بيشكك (قزقيزستان كشور نمايشگاه در شركت −
  استانداري در مربوطه نمايشگاههاي با مرتبط جلسات در

  برگزار ارگانهاي و موسسات ساير توسط كه سازمان با مرتبط همايشهاي و سمينارها برگزاري در همكاري −

 گردد مي

  الهدي علم المسلمين و االسالم ،حجه مشهد جمعه امام دفتر محل در جلسه برگزار −

  محترم استاندار المللي بين سفرهاي در سازمان ياستر همراهي تصويب −

 برخي اينكه يا و استاجر براي ريزي برنامه حال در ل،يذ شده عنوان مطالب كه است ينامنظور : گذاري هدف )ت
 باشد مي ملموس نيز بعدي هاي دوره در تاثيرآن كه بود خواهد آينده در سازمان ارتقاء ساز زمينه شده اجرا هاي فعاليت

  :از عبارتست موارد نيا

 جداگانه بصورت شهرستان هر بودجه تفكيك و ساالنه بودجه تهيه در مدون ريزي نامه بر −

ي ها پروژهي اجراي براي زير برنامه و استراتژي اين با مرتبط پروژه ود ياجرا و سازمان استراتژي تدوين −
 گريد

  صنفي نجمنهاي ا و اي حرفه تشكلهاي به سازمان هاي فعاليت برخي سياري برون −

  اصلي رشته هفت هر براي جداگانه تعرفه تصويب پيرو هفتگانه تخصصهاي خدمات شرح تدوين −

 و شهرسازي تخصصي ههاي گرو هماهنگي با مشهد شهر ترافيكي جامع طرح خصصيت سند تنظيم و تهيه −
  سازمان ترافيك

  استان اسالمي هنگفر و ارشاد محترم كل اداره هماهنگي با انتشاراتي موسسه تاسيس −

 سازمان اعضاي بين همچنين و مشهد در استانها ساختمان مهندسي نظام بين نيآقر جامع مسابقات برگزاري −
  ايشان خانواده و

 سازمان مجاور زمين خريد −



 ها پروژه ساير و مسكن هاي پروژه در مضاعف نظارت تصويب −

 آن اندازي راه و پيشنهادات نظام افزار نرم تهيه −

  33 ماده و سازمان مالي جامع افزار منر تهيه −

  سازمان يابي كار سسه مو تاسيس و اشتغال جامع افزار نرم تهيه −

 هيچگونه سازمان اكنون نحويكه به گذشته سالهاي در سازمان آمدهاي در ماليات به مربوط مبالغ فصل و حل −
  .ندارد مالياتي بدهي

 مركزي شوراي مختلف هاي كميته جلسات در تخصصي گروههاي و مديره هيات اعضاي فعاالنه شركت −
  كشور ساختمان مهندسي نظام

  آباد قاسم فرهنگي رفاهي مجتمع ساخت −

  كشور ساختمان مهندسي نظام مركزي شوراي توسط مشهد طرقبه هتل خريد در همياري −

  مربوطه سازمان با مركزي شوراي نامه تفاهم پيرو اجتماعي تامين بيمه جامع طرح از استفاده −

 سازمان يادبود تمبر از نمايي رو نمادين برنامه −

  اسفند 5 با مصادف مشهد جمعه نماز در سازمان استيري سخنران −

  ساختمان ملي مقررات زشي آمو افزاري نرم هاي بسته توليد و تهيه −

 سازماني تصاوير فيلمهاو مناسب سازي آرشيو و عمومي روابط بصري سمعي بخش تشكيل −

  تخصصي زشي آمو همايشهاي و سمينارها برگزاري −

  سازمان 1391 سال آموزش تقويم تهيه −

 ساختمان مهندسي نظام عمومي هيات پانزدهم اجالس در شركت −

 با تعامل در شهرسازي الكترونيك دفاتر سازماني مهندس نظام دفاتر توسط ساختماني هاي پروانه صدور −
  مشهد محترم شهرداري

ي مل مقررات اجراي نخست رتبه احراز همچون مناسبي نتايج باعث فوق هاي فعاليت انجام كه نمايم مي يادآوري
 ، ارگانها فراينده و مثبت پاسخ استانها،ي سازمان اتينشر ريسا نيب در طاق هينشر نخست رتبه احراز كشور، در ساختمان



 پايان در سازمان هر دجهبو تصويب اخذ و تدوين ،سازمان با تعامل در خصوصي و دولتي و عمومي هاي نهاد و سازمانها
  .است شده قبل سال

 صي خصو در مستمري و مداوم جلسات شد ذكر قبال كه همانطور نيز سازمان ريسه تهيأ هاي فعاليت بخش در
 و سازمان جاري امور در گيري تصميم و مديره هيات مصوبات اجراي در سازمان محترم رياست به كمك و همفكري
 اين كه گرفته صورت مديره تهيأ به آن ارائه عندالزوم و مختلف بسترهاي در يدهرس پيشنهادات بررسي همچنين
  است بوده كنون تا جلسه 120 بر بالغ جلسات

 اشاره است ودهب اعضاي صدرصد حضور با آن درصد 99 كه يسهئر تهيأ شده انجام هاي عاليتف خالصه به چنانچه
 :نمود محترم نندگاناخو و جنابعالي يمدتق را ذيل بندهاي توان مي م،ينما

 عهده بر قبلي مشروح موارد تمام ي اجرا ديگر عبارت به و كلي بصورت مديره هيات بات مصو اجراي پيگيري −
  است بوده سازمان محترم رياست و يسهئر هيات

  پنجم دوره ابتداي در سازمان كار ساعات تصويب −

 سازمان اموال يدار جمع براي يفرد تعيين −

  سازمان مديران و كاركنان با متفاوت جلسات برگزاري −

  سازمان يمعامالت و مالي نامه آيين اساس بر مالي دريافتهاي و پرداختها اقدام و بررسي −

 محترم مديره هيات به ارجاع و اوليه بصورت سازمان هاي نامه تفاهم و ها بخشنامه ها نامه آيين تمام بررسي −
  تصويب اخذ براي

  ايشان حقوقي مفاد تنظيم و پرسنل خدمات شرح بررسي و پااليش −

 الكترونيك اتصال است شده مطرح جلسات در سازمان محترم رياست توسط كه سازمان مكاتبات به پاسخ −
  ناظر مهندسين امور به فني يت مدير بخش در سازمان كار گردش

  ايشان فني كتب چاپ خصوص در سازمان اعضاي برخي با همكاري −

 تشكلهاي و صنفي انجمنهاي و دانشگاهها ارگانها، نهادها، نها،اسازم مديران و نمسئولي با جلسات برگزاري −
 .است شده مابين في تعامالت و ها نامه تفاهم تهيه به منجر كه مابين في مسائل پيرامون اي حرفه

 ....و عكاسي دوربين رايانه، سيستمهاي قبيل از سازمان براي الزم تجهيزات برخي خريد -

 نمايندگي دفاتر محل خريد هاي نامه مبايعه و قراردادها تنظيم در حقوقي مشاور نظرات از استفاده -



 سازمان پرسنل و كاركنان براي ICDLدوره برگزاري -

 سازمان در زن روز و پدر روز عناوين با) س (فاطمه حضرت و) ع (علي امام والدت اعياد مراسم برگزاري -

 اند داشته رئيسه هيئت جلسه در حضور به تمايل كه سانيكارشنا و ،مديران مسئولين از دعوت -

 سازمان پرسنل و اعضا حقوقي درخواستهاي به پاسخ و بررسي -

 سازمان در ثالث اشخاص و مضاعف كاركنان،ناظران اي بيمه موارد تصويب و بررسي -

 مطالب تكرار علت به كه است سازمان مديره هيات تصميمات اجراي در همگي كه مرتبط هاي فعاليت ساير -
 .نميرسد نظر به مجددضروري بصورت آن بيان


