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براساس 
 سوابق قبلي

 ردتبريك فرارسيدن نورورز و بهار طبيعت به حاضرين و اعضا محترم سازمان و آرزوي موفقيت و خدمت  -
 ساختمانبرد اهداف قانون نظام مهندسي و كنترل شراستاي پي

گزارش ارائه خدمات سازمان به اعضا در ايام تعطيل در مجموعه باغ ارغوان و همچنين ويالهاي شمال و  -
 بررسي نقطه نظرات رسيده   

گزارش اقدامات انجام شده براي برگزاري مراسم نوروزي خانواده محترم اعضا در شب والدت حضرت    -
 فاطمه(س)

و تاكيد بربرخي مواردي كه پيگيري آن  1392هيات مديره در سال بررسي كليه شرح مطالب و مصوبات  -
 به سال جديد موكول شده

بررسي اقدامات براي برگزاري مراسم ديدار نوروزي خانواده مهندسين در راستاي هر چه بهتر برگزار كردن  -
 مراسم

 بررسي اقدامات پروژه قاسم آباد و ارائه ساير مطالب در جلسه آينده  -
واگذاري مراحل صدور پروانه اشتغال به كار مهندسان عضو از سوي اداره كل محترم راه و  تصويب كليات -

 شهرسازي به سازمان نظام مهندسي ساختمان براساس انعقاد تفاهم نامه 
 بررسي موارد مرتبط به برگزاري جلسه هم انديشي با اعضاي سازمان -

رهاي مربوطه با توجه به مصوبات قبلي و اينكه بررسي موارد پيگيري شده در خصوص ارجاع كار و نرم افزا -
 جهت اظهار نظر اعضاي محترم سازمان اطالع رساني گردد.

 بررسي نحوه حضور در هفدهمين اجالس هيأت عمومي نظام مهندسي ساختمان كشور -

بررسي نامه مدير كل محترم دفتر امور مقررات ملي ساختمان در توجه ويژه به مباحث مقررات ملي   -
 ان و نكات مطرح شده در اين نامه جهت اجراي بهينه مباحثساختم

گزارش برگزاري سمينار آموزشي ورود به حرفه اعضاي جديد و اتيان سوگند ايشان و بررسي نقاط قوت و ضعف  -
 سمينار

 گزارش برگزاري مراسم ديدار نوروزي اعضاي سازمان و خانواده ايشان و بررسي نقاط قوت و ضعف اين مراسم. -

ي حادثه خيابان آخوند خراساني ( ريزش گود) و تعيين كميته ويژه در خصوص پيگيري از اين حوادث به بررس  -
 نحوي كه معاونت محترم فني و امور حرفه اي مسئول پيگيري جدي آن ميشود.

ش تصويب اين بخ ضمناً عملكرد نيروهاي فني سازمان در اين خصوص نيز بررسي و ارتقاء پتانسيلهاي فني و فردي              
 شد.

 تعيين نمايندگان هيأت مديره در طرحهاي پژوهشي دريافت شده.

2 13/2/93 

 93گزارش پيگيري و تصويب تعرفه هاي خدمات مهندسي براي سال  -

 پيگيري نحوه خدمات در نظارت آتش نشاني و تدوين ضوابط اطفاء حريق -

 سازمان نماينده اداره كل دادگستري استان در شوراي انتظامي جابجاييگزارش  -

واحد انفورماتيك و مصوبه كميته استراتژيك در ارتقاء بخش انفورماتيك ( ارتقاء و  پيشنهاديطرح موارد  -
 و ...) و نحوه پيگيري آن ده هاذخيره سازي دا -امنيت شبكه

3 18/2/93 

درسالن دانشكده علوم دانشگاه  20/2/93محترم سازمان يادآوري برگزاري جلسه هم انديشي اعضاي  -
 فردوسي با موضوع ارجاع كار و طرح مسائل مورد نظر 

تصويب برگزاري جلسه فوق العاده با موضوع بررسي اصالحيه نظامنامه وظايف و اختيارات دفاتر  -
 نمايندگي شهرستانها

  3139در سال  خالصه جلسات هيأت مديره سازمان
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5 27/2/93 

جلسه  ،جلسه ادواري دفاتر نمايندگي شهرستانها در گناباد ،گزارش از برگزاري جلسات هم انديشي با اعضا -
 جلسه شوراي مسكن .، مذهبي فرهنگي هيأت

بررسي مطالب و نكات ارائه شده از سوي اعضاي محترم در جلسه هم انديشي با موضوع ارجاع كارو   -
واينكه كميته مربوطه اين موارد را در طرح ارجاع كار مدنظر داشته قطع ارتباط مالي بين مالك و ناظر 

 باشد.

6 1/3/93 

پيگيري موضوع ارجاع سيستمي كار با حضور معاونت فني و نحوه رسيدگي به پروژ هاي گروه دال و  -
 اظهار نظر اعضاي هيأت مديره در اين خصوص 

و همكاري انجمن ها در اين طرح و همچنين نحوه فراخوان اعضاي سازمان براي طرح ارجاع كار  -
 پيگيري فرايند نرم افزار ارجاع كار

امل براي طرح قطع ارتباط مالي بين مالك و ناظر كه در نهايت بررسي جزئي طرح ارجاع انتخاب بانك ع -
 كار تا تكميل فرايند ها و گزارش مجدد به هيأت رئيسه تفويض شد.

7 3/3/93 

 اشاره به برگزاري جلسه با استاندار محترم استان در چهارشنبه هفته جاري  -

 92در سال  تراز مالي سازمان تصويب زمان برگزاري مجمع عمومي جهت بررسي -

 فرهنگي مهندسين براساس درخواست اين هيأت  -تغيير نمايندگان سازمان در هيأت مذهبي -

تصويب چاپ مطالب تهيه شده توسط آقاي دكتر فرشيديانفر در ضوابط اطفاء حريق پس از تاييد كميته  -
 آموزش

 ت ارائه گزارش اقدامات شوراحضور آقاي مهندس عطايي و نماينده محترم دادگستري استان جه -

8 10/3/93 

به اعضاي  خرداد 15تبريك اعياد شعبانيه و تسليت ايام رحلت حضرت امام خميني (ره) و شهداي قيام  -
 در جهت آرمانهاي انقالب اسالمي  و فعاليت همه جانبه و ضرورت حركت محترم سازمان

جلسه با  و همچنين خدمات مهندسيگزارش جلسه با والي هرات و هيأت همراه در پيگيري صدور  -
 استاندار محترم استان و اشاره به رهنمود هاي ايشان در پيگيري مسائل سازماني 

برگزاري جلسه با روساي سازمان استانهايي كه  و سازمان فاوا و بازديد از امكانات فني جلسه باگزاش  -
ره به زمان اجراي تعرفه خدمات موضوع ارجاع سيستمي كار را در برنامه هاي خود داشته اند.و اشا

 مهندسي 

بررسي موارد ضروري در خصوص تراز مالي سازمان به منظور ارائه در مجمع عمومي و بيان نكاتي توسط  -
 بازرسين محترم

 بررسي نظام نامه نحوه فعاليت مشاورين و پيمانكاران داراي رتبه بندي در پروژه هاي غير دولتي -

طرح پژوهشي بررسي و ارزيابي پديده روانگرايي اليه هاي زمين ناشي از  معرفي نماينده هيأت مديره در -
 در گستره شهر مشهدزمين لرزه 

  بررسي موضوع تشكيل كميسيون تنسيق سازمان -



9 17/3/93 

 قرائت خط مشي سازماني توسط رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور -

 رضويه با همكاري شهرداري منطقهبررسي و تصويب ضرورت تشكيل دايره نمايندگي  -

 ماه مبارك رمضان مطابق سالهاي گذشتهتصويب برگزاري مراسم شبهايي با قرآن در ايام  -

 نحوه حضور كارشناسان و اعضاي سازمان در سمينارها و همايش هاي تخصصي -

 ارائه برنامه اجالس هفدهم و نحوه حضور -

 كيل شوراي عالي تنسيقبررسي نظامنامه كميسيون تنسيق و اصالحات آن و تش -

 و ساير موارد مربوط به آن 1392بررسي تراز مالي منتهي به سال  -

10 22/3/93 

تصويب دريافت ميزان  درصد ماليات بر ارزش افزوده از خدمات گيرندگان خدمات نظارتي گاز خانگي و  -
 تجاري

با حضور مسئوالن ملي فناوريهاي صنعت ساختمان در آينده كه  برگزاري سومين همايش گزارش -
شد و معرفي دو نفر از اعضاي هيأت مديره جهت همكاري در همايش و حضور در خواهد كشوري برگزار 

 جلسات شوراي سياست گذاري

 ادامه بررسي تراز مالي سازمان و تصويب آن -

گزارش انتخابات اعضاي گروههاي تخصصي شوراي مركزي كه براساس آن سه نفر از اعضاي هيأت  -
 تان نقش فعالي در گروههاي مذكور دارند.مديره اس

ارائه صورتهاي مالي شوراي مركزي جهت طرح در اجالس هيأت عمومي كه بعداز ارائه نقطه نظرات  -
 اعضا جمع بندي به شوراي مركزي ارسال گردد.

 ستان براي موضوعات صدور خدمات مهندسي تصويب همراهي تيم اعزامي استان به كشور قزاق -

11 24/3/93 

گزارش پيگيري و تشكيل كميسيون تنسيق -
 گزارش برنامه هاي عملياتي فاز اول پروژه قاسم آباد  -

پيگيري موضوع همكاري سازمان در  طرح توسعه مساجد و اينكه سازمان در بخش طراحي و نظارت  -
 مضاعف فعاليت داشته باشد.

 محترم طرقبهپيگيري و گزارش جلسه معارفه مسئول نمايندگي طرقبه با حضور شهردار  -

12 31/3/93 

گزارش برگزاري جلسه مشترك كميسيون مقررات ملي ساختمان سازمان با نمايندگان دفاتر نمايندگي  -
 شهرستانها در شهر سبزوار

 پيگيري و طرح موارد ضروري در برگزاري مجمع عمومي و ارائه اطالعات به بازرسين محترم -

 پژوهشي سازمانهاي  و تصويب آئين نامه طرح اصالحيه بررسي -

 طرح آئين نامه نشركتب كه توسط اعضاي محترم سازمان و با حمايت سازمان به چاپ مي رسد. -

13 7/4/93 

تبريك فرارسيدن ماه مبارك رمضان به اعضاي هيأت مديره و اعضاي محترم سازمان و تغيير زماني  -
 برگزاري جلسات هيأت مديره

 .استاني براي صدور خدمات مهندسيموضوع سفر هيأت گزارش سفر به قزاقستان  -
بررسي نحوه پرداخت حقوق پرسنل و طبقه بندي مشاغل بر اساس طرح بهبود ساختار سازماني از برنامه  -

 هاي راهبردي سازمان و ضرورت تطبيق آن با بودجه مصوب

 تشكيل كميته بررسي كننده ضرايب و مسائل حقوق پرسنل سازمان -

به جاي آقاي مهندس حسيني مهر به عنوان معاون مشاركتهاي جايگزيني آقاي مهندس فرهاديان  -
 مهندسي و اجتماعي



14 12/4/93 
رائه ا جلسه هيأت مديره بهسپس  انجام و آئين نامه نشر كتاب توسط كميته اموزش بررسي و اصالح -

  گردد.
ات و و پاسخ به سواالت و ابهام 1392گزارش بررسي حسابرسي در خصوص تراز مالي منتهي به سال  -

 جمع بندي نهايي جهت ارائه به مجمع عمومي

15 21/4/93 

 تبريك والدت حضرت امام حسن مجتبي(ع) و ارائه گزارشي از برگزاري مجمع عمومي  -

يان ب حضور كارشناسان بانك مسكن پيرامون صدور كارتهاي هوشمند اعضا كه براساس شرايط و امكانات -
 مورد تصويب قرار گرفت. شده

انجام شده معاون محترم فرهنگي و مطبوعاتي وزارت راه وشهرسازي و تقدير و تشكر از  گزارش مكاتبه -
 نشريه طاق سازمان

طرح مصوبه مجمع عمومي در خصوص بيمه خدمات مهندسي اعضاي محترم سازمان كه مقرر شد  -
 بهبود روند موجود پيگيري و گزارش شود. باموضوع 

عمراني استانداري و تبادل نظر پيرامون مسائل مرتبط با  حضور آقاي مهندس واحدي معاون محترم امور -
سازمان و دريافت نقطه نظرات ايشان در جهت بهينه تر شدن فعاليت هاو پاسخ به برخي سواالت و 

 مسائل مطرح شده از سوي هيأت مديره محترم

 

16 26/4/93 

شبهاي قدر و ضرورت تسليت ايام شهادت حضرت علي (ع) و گزارش برنامه هاي سازمان در خصوص  -
 پيگيري حضور اعضاي محترم در اين مراسم .

تصويب حضور جناب آقاي رحيم پور ازغدي جهت سخنراني در يكي از شبهاي ماه مبارك رمضان و در  -
 محل سازمان

برخي فرايند هاي مربوطه و  طرح موضوع ارجاع سيستمي كار و اقدامات و پيگيريهاي انجام شده و عنوان -
طرح فراخوان و فرايند هاي اعالم شده با رعايت برخي اصالحات و اينكه نرم افزار و  تصويب اجراي

 بررسي ، پيگيري و ارائه گردد. نيز فرايند هاي مالي

طرح موضوع درخواست برخي شركتهاي مشاوره اي براي استفاده از ظرفيت طراحي خود براي طراحي  -
ررسي به دليل موارد قانوني مقرر شد اداره كل پروژه هاي در دست اقدام ايشان كه پس از بحث و ب

 موضوع را بررسي و اعالم نظر نمايد.و شهرسازي راه محترم 

 

17 4/5/93 

تبريك فرارسيدن عيد سعيد فطر و تشكر از اعضاي سازمان كه در مراسم روز قدس حضور بهم رسانده  -
 اند.

شبهايي با قرآن و سخنراني هاي انجام گزارش برنامه هاي انجام شده در ماه مبارك رمضان در قالب  -
 شده.

گزارش جلسه هيأت رئيسه با شهردار شوراي محترم اسالمي شهر شانديز پيرامون بهينه كردن خدمات  -
 مهندسي در اين منطقه و پيگيري كنترل نقشه هاي مربوط به پروژه ها توسط دفتر نمايندگي سازمان

مات مشاورين و پيمانكاران داراي رتبه بندي در پروژه طرح پيش نويس آئين نامه نحوه استفاده از خد -
هاي غير دولتي و اظهار نظر اعضاي محترم هيأت مديره و در نهايت با توجه به موضوع ارجاع كار و 
اينكه ارائه دهندگان خدمات مهندسي بايد عضو سازمان بوده و از وزارت راه وشهرسازي داراي پروانه 

 بعد موكول شد. باشند بررسي موضوع به جلسات

 متر مربع مجاور زمين بلوار خيام430تصويب خريد زمين  -

 اصالح و تصويب برخي آيتمها و ضرايب حقوقي پرسنل موضوع طرح بهبود ساختار سازماني -



 نفره استان كه مقرر شد در دستور كار جلسات بعدي قرار گيرد. 4ارائه برخي موارد قابل طرح در هيأت  -

18 23/5/93 

 بررسي فرايندها و برخي موارد ارجاع سيستمي كار با حضور معاونين سازمان در جلسه  -

حضور دو نفر ازاعضاي محترم سازمان و ارائه نقطه نظراتي پيرامون طرح ارجاع سيستمي كار و درخواست  -
 توجه به برخي اشكاالت احتمالي در روند اجرايي اين طرح 

محترم كه پيرامون مسائل مربوط به ارجاع كار به سازمان ارسال بررسي و مطالعه نامه برخي از اعضاي  -
 شده است.

درمحل هتل پرديسان و  21/5/93گزارش موارد مطرح شده در جلسه هم انديشي انجمن دفاتر در  -
تمام اعتراضات و نقطه نظرات اعضاي حقيقي و حقوقي به طرح ارجاع سيستمي كار براي  تصويب اينكه 

 سات كارشناسي پاسخگويي الزم صورت پذيرد.به صورت برگزاري جل

19 25/5/93 

 صنعتي استان به تاجيكستان –گزارش برگزاري جلسات پيرامون حضور هيأت تجاري  -

سقف به باال و  7موضوع طرح نامه انجمن دفاتر و درخواست ايشان مبني بر اينكه نقشه هاي پروژه هاي  -
ساير نقشه ها توسط دفاتر مهندسي بررسي و اقدام  متر مربع در سازمان بررسي شود و 2000بيش از 

 گردد و نقطه نظرات اعضاي هيأت مديره كه تصميم گيري آن به جلسات بعد موكول شد.

دكتر شيباني مدير كل محترم تشكلهاي حرفه اي وزارت راه وشهرسازي و همراهان  جناب آقاي  حضور -
و ارائه توضيحات آقاي دكتر شيباني پيرامون  ايشان و تبادل نظر پيرامون برخي مسائل جاري سازمان

برنامه هاي دفتر تشكلهاي وزارت راه و رهنمودهاي ايشان در خصوص مسائل و پرسشهاي اعضاي 
 محترم.

20 1/6/93 

 تسليت شهادت امام جعفر صادق عليه السالم وتبريك هفته دولت به اعضاي محترم سازمان استان -

زي براي توان يابان و درخواست اعالم نظر براي طرح موضوع در ارائه آئين نامه ضوابط مناسب سا -
 جلسات آينده

 گزارش اقدامات و تعامل انجام شده سازمان آتش نشاني پيرامون نحوه بررسي نقشه هاي و موارد مربوطه -
كه در اين خصوص مصوب شد تا همايشي پيرامون خدمات مهندسي مرتبط با آتش نشاني با همكاري 

 سازمان آتش نشاني برگزار گردد.

تصويب برگزاري نشست مشترك اعضاي گروههاي تخصصي پيرامون مسائل مرتبط با گروههاي  -
 پروژه هادرمگا تخصصي بويژه موضوع نحوه نظارت و طراحي 

ي نحوه ارجاع نظارت پروژه هاي باالي ده هزار متر مربع در راستاي ارجاع سيستمي طرح موضوع بررس -
 كار

21 2/6/93 

 مصوبه در خصوص برخي ديگر از ضرايب حقوقي پرسنل سازمان -

بررسي مجدد طرح ارجاع سيستمي كار و ارائه فرايندهاي تكميلي توسط معاونين محترم سازمان كه در  -
 هيأت مديره بررسيمحترم رجاع كار توسط كميته متشكل از برخي اعضاي نهايت مقررشد موارد جزئي ا

 و در نهايت به جلسه ارائه گردد.



22 8/6/93 

 برنامه ارجاع سيستمي كار اجرايياعضاي كميته بررسي كننده موارد  و معرفي تصويب -

كليات آن  طرح نظامنامه ضوابط مناسب سازي براي توان پايان كه پس از اعالم نظر اعضاي محترم -
 پذيرفته شده است.

 بررسي و طرح برخي موارد پشنهادي هيأت رئيسه سازمان  -

 تصويب تشكيل دفتر نمايندگي در شهرستانهاي طرقبه شانديز و بجستان -

طرح موضوع برنامه حضور رياست محترم جمهوري و اعضاي هيأت دولت به استان و بيان پيشنهاداتي  -
 حاضر در اين سفر دولت ساير اعضاي محترم وراه وشهرسازي م برگزاري جلسات با وزير محتر براي

 تصويب خريد محلي براي دفتر نمايندگي رضويه  -

 تصويب انجام بروز رساني برنامه هاي مديريت استراتژيك سازمان توسط مشاور قبلي -

 هاي حل اختالف مالياتي سازمانمعرفي نمايندگان سازمان در كميسيون -

بعدي و  (پدافند غير عامل) جهت اعالم نظر اعضا و طرح در جلسات 21مبحث  ارائه دستورالعمل اجرايي -
 پيگيري آن

23 15/6/93 

تبريك والدت حضرت علي بن موسي الرضا ( عليه السالم) به اعضاي محترم سازمان و اعضاي هيأت  -
 مديره

بط با ارجاع طرح درخواست انجمن محترم دفاتر جهت حضور در جلسه هيأت مديره پيرامون مسائل مرت -
 سيستمي كار

حضورآقاي مهندس تركان ، رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان در جلسه هيأت مديره و  -
 تبادل نظر پيرامون مسائل جاري سازمان و دريافت رهنمودهاي ايشان

24 22/6/93 

گزارش فعاليت هاي سازمان به منظور حضور در برنامه ها و سخنرانيهاي رياست محترم جمهوري ( سفر  -
هيأت محترم دولت) جلسه شوراي محترم مركزي و گزارش اقدام سازمان در اين جلسه همايش ملي 

 )  تحضور فعال در نمايشگاه توانمنديهاي مهندسي( نمايشگاه هفته دول -فناوري هاي صنعت ساختمان

 تقدير و تشكر از همكاران سازمان به جهت همكاري و هماهنگي در برگزاري برنامه هاي هفته گذشته  -

25 29/6/93 

بررسي موضوع بيمه خدمات مهندسي با حضور كارشناسان مربوطه و در نهايت تشكيل كميته بررسي  -
 باشد.موضوع به نحوي كه تمام موارد آن جهت اجراي مصوبه مجمع عمومي مدنظر 

 حضور اعضاي هيأت مديره انجمن دفاتر به منظور بررسي موارد مربوطه به طرح ارجاع سيستمي كار -

محترم سازمان و تشكلها در خصوص ارجاع اعالم آمادگي سازمان براي دريافت نقطه نظرات اعضاي  -
 سيستمي كار به صورت مكتوب و يا برگزاري جلسات

 

26 5/7/93 

 مان در طرح توسعه مساجد و گزارش جلسات برگزار شده.پيگيري مجدد همكاران ساز -

 تصويب ادغام كميته ورزش و كميته رفاه ، تحت عنوان كميته رفاه و ورزش  -

 بررسي نظامنامه دفاتر نمايندگي شهرستانها -

تصويب بررسي امكان خريد باغ شماره يك شركت مهندسان عمران ( ارغوان) كه در مجاورت مجموعه  -
 رفاهي فعلي است.

 ي حاشيه زمين بلوار خيام متر مربع 400 زمين  تصويب خريد -



27 12/7/93 
بررسي و پيگيري همراهي هيأت هاي استان حضور در نمايشگاههاي كشورهاي تاجيكستان و افغانستان  -

 موضوع صدور خدمات مهندسي و ايجاد غرفه سازمان در نمايشگاه تاجيكستان

 شهرستانهاادامه بررسي نظامنامه دفاتر نمايندگي  -

28 17/7/93 
گزارش وضعيت پيگيري براي اجرايي نمودن طرح ارجاع سيستمي كار و آمار ثبت نام كنندگان در طرح و  -

 همچنين بررسي نحوه پرداخت تعرفه خدمات مهندسي در اين طرح

27 19/7/93 

 تبريك اعياد غدير و قربان به اعضاي محترم سازمان -

 پدافند غيرعاملبررسي دستورالعمل اجرايي مبحث  -

طرح مكاتبات مربوط به ارجاع سيستمي كار و تصويب ضرورت معرفي مجري از سوي مالكين پروژه  -
مترمربع به نحوي كه داراي صالحيت از وزارت راه و شهرسازي و يا مديريت راهبردي  800هاي زير 

 خص حقيقي يا حقوقيرياست جمهوري باشند. شامل مهندسان،كاردانان،معماران تجربي و ... در قالب ش

30 26/7/93 

 گزارش جلسه با مهندس تركان در ارتباط با پيشگيري از حوادث غير طبيعي -

 پيگيري حضور فعال در نمايشگاههاي هرات افغانستان و تاجيكستان -

طرح نامه سازمان نظام مهندسي ساختمان به مدير كل سازمانهاي مهندسي و تشكلهاي حرفه اي وزارت  -
امه تهيه نظام ن . پيگيري دردر خصوص تعيين طول زمان مسئوليت مهندسان و تصويبراه وشهرسازي 

 مربوطه

 بررسي دستورالعمل تهيه گزينش و تهيه بانك اطالعاتي از فعاالن صنعت ساختمان -

 بررسي نظامنامه كارگروه هماهنگي و پيشگيري حوادث ساختماني -

 

31 3/8/93 

 تسليت فرارسيدن ايام محرم و شهادت حضرت اباعبدا... الحسين(ع) و ياران با وفايش  -

گزارش نمايشگاه هرات افغانستان و دست آوردهاي مربوطه كه انجام نشست هاي تخصصي با مسئولين  -
ارزيابي امكان ارائه خدمات مهندسي در شهر  -برگزار كارگاه آموزشي در دانشگاه هرات -شهر هرات

 و ... از اين اقدامات هرات 

گزارش جلسه با سفير ايران در كشور تاجيكستان و اعضاي كميسيون صدور خدمات مهندسي در ارتباط با  -
 امكان ارائه و صدور خدمات مهندسي

يادآوري انجام كامل برنامه هاي نرم افزاري در طرح ارجاع سيستمي كا در دو بخش مالي و انتخاب  -
 مهندس ناظر 

32 8/8/93 
بررسي و تصويب پارامترها و ضرايب حقوقي كاركنان پاره وقت سازمان براساس بررسيهاي كارشناسي  -

 انجام شده در كميته استراتژيك

 پيگيري و طرح بخشهاي ديگري از طرح ارجاع سيستمي كار و بررسي نتايج اقدامات انجام شده -



33 10/8/93 

 تسليت سالروز شهادت حضرت امام حسين (ع) و قرائت زيارت عاشوراي حسيني  -

ي سيستمهاي تاب اصول طراحي ومحاسبات هيدروليكتوضيحات و گزارش الزم در خصوص چاپ ك -
 اطفاي حريق ساختمان با همكاري سازمان

 ن خراساناين كه براساس مصوبات شوراي محترم مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان استا گزارش -
رضوي به عنوان مسئول پيگيري در موضوع مصرف انرژي و محيط زيست با همكاري برخي استانهاي 

 انتخاب شده است و ضرورت همكاري اعضاي محترم در اين رابطه )بعنوان معين(مجاور 

حضور روساي محترم انجمنهاي صنفي و تبادل نظر و ارائه ديدگاهها پيرامون اجراي طرح ارجاع  -
 ي كار و همچنين درخواست برخي موارد مرتبط با فعاليت هاي اين انجمنهاسيستم

اصالحيه مصوبه در ارائه تسهيالت به اعضاي گروههاي تخصصي و هيأت رئيسه دفاتر نمايندگي براي  -
امكان بهره گيري از توانمنديهاي تخصصي حوزه ساختمان كه در نمايشگاهها و همايشهاي خارج از 

 ئه مي گيرند.كشور برگزار و ارا

34 17/8/93 

گزارش جلسه هماهنگي با حضور استاندار محترم براي اعزام هيأت استاني به نمايشگاه جمهوري اسالمي  -
 ايران در كشور تاجيكستان

 ادامه بررسي نظامنامه كارگروه هماهنگي و پيشگيري حوادث ساختماني استان -

 دوره پنجم با اعالم نظر بازرسين محترم سازمان در سال سومتعيين زمان انتخابات هيأت رئيسه  -

35 24/8/93 

گزارش حضور در نمايشگاه جمهوري اسالمي ايران در كشور تاجيكستان و فعاليت سازمان در اين  -
 نمايشگاه كه با ايجاد غرفه اختصاصي حضور داشته است.

 گزارش آمار آزمونهاي ورود به حرفه و همچنين زمان برگزاري آزمون جديد -

جمع بندي دستور العمل گزينش و تهيه بانك اطالعاتي از فعاالن صنعت ساختمان و ارجاع آن  پيگيري -
 به كميته استراتژيك با همكاري كميسيون اشتغال و كارورزي

بررسي و تصويب برخي پيشنهادات هيأت رئيسه پيرامون مسائل اجرايي سازمان همچون بررسي نظامنامه  -
معرفي نماينده  -نحوه طراحي و نظارت ساختمانهاي ويژهپيشنهادي انجمن مشاوران درخصوص 

 و... موضوع تهيه سررسيد سازمان –جايگزين گروه شهرسازي در كميته آموزش 

  1394تصويب اعضاي كميته بودجه سازمان براي تدوين بودجه سال  -
خص شو بررسي موارد مرتبط با آن توسط كميته مربوط كه اعضاي آن م نتصويب چاپ سررسيد سازما -

  گرديد.

36 1/9/93 
اعالم فعاليت هاي ،انتخابات هيأت رئيسه سازمان براي سال سوم دوره ششم كه با اعالم كانديداتوري  -

در نهايت هيأت رئيسه قبلي  كهانجام شده و برنامه هاي مورد نظر و انجام رأي گيري مكتوب انجام شد 
  درسمت هاي خود ابقاء شدند.

 

37 4/9/93 
نفره استان و  4نظامنامه نحوه انجام نظارت بر زائرسراهاي ارزان قيمت جهت طرح در هيأت بررسي  -

تصويب كليات آن كه صرفاً مربوط به طرح بهسازي و نوسازي بافت پيرامون حرم مطهر رضوي مي باشد
 



38 8/9/93 

  يي انرژيبرگزاري همايش شهرسازي و اقدامات كميسيون صرفه جو -گزارش برگزاري مسابقات بتن -
 نظام مهندسي ايران و مصوبات آن  گزارش مجمع عمومي شركت سرمايه گذاري -

 نفره 4گزارش تصويب نظامنامه نظارت بر زائرسرهاي ارزان قيمت در هيأت  -

ادامه بررسي نحوه فعاليت مشاورين و پيمانكاران داراي رتبه بندي در پروژه هاي غير دولتي و تصويب  -
 تشكلهاي حرفه اي وزارت براي اخذ اظهار نظر ايشانمكاتبه با مدير كل 

ادامه بررسي نظامنامه كارگروه هماهنگي و پيشگيري حوادث ساختماني و ارائه پيشنهاداتي جهت اصالح  -
  و طرح مجدد آن

39 12/9/93 

و اعالم نظر اعضاي محترم در خصوص نحوه تنظيم  94بررسي كليات قابل پيگيري پيرامون بودجه  -
ارائه راهكارهايي به منظور هدف گذاري در بهينه شدن بودجه مربوطه با توجه به برنامه هاي  بودجه و

 جاري سازمان و برنامه هاي آينده

 94تصويب شروع ساخت پروژه بلوار اديب در سال  -

40 15/9/93 

گزارش برگزاري جلسه باشهردار محترم طرقبه و رياست محترم شوراي اسالمي اين شهر پيرامون  -
 خدمات مهندسي محدوده شهري طرقبه

 تصويب برگزاري انتخابات دفتر نمايندگي طرقبه به صورت مستقل -

 تشكيل كميته اي براي ارائه طرح نهايي مجتمع رفاهي باغ ارغوان  -

بررسي مكاتبات رسيده و برخي پيشنهادات هيأت رئيسه شامل :برگزاري همايشهاي معماري و ترافيك،  -
برگزاري جلسه مشترك با هيأت مشورتي ، طرح نظامنامه مشترك و اصالحي با انجمن سازندگان مسكن 

اغ رفاهي ب انعقاد قرارداد براي پذيرائي غذاي گرم در مجتمع، پيگيري موضوع بيمه خدمات مهندسين ، 
 ارغوان

 بررسي نهايي الگوريتم ها و فرايندهاي طرح ارجاع سيستمي كار - 20/9/93 41

42 27/9/93 

 گزارش همايش سازنده پاسخگو در استان تهران -

پيگيريهاي مربوط به پروژه قاسم آباد و گزارش اقدامات انجام شده و تصويب داشتن مدير طرح در پروژه  -
 هاي سازماني

 برگزاري همايش روز مهندس يادواره شهداي مهندس با همكاري سازمان بسيج مهندسينپيگيري  -

 عدم تصويب ميزباني استان خراسان براي اجالس هجدهم هيأت عمومي نظام مهندسي كشور -

 پيگيري پيشنهاد و شوراي محترم مركزي براي حضور فعال در نمايشگاه جمهوري اسالمي ايران در قطر -

43 6/10/93  

ش برگزاري اختتاميه همايش مسابقات بتن ، همايش صدور خدمات مهندسي ، جلسه گروه عمران گزار -
 شوراي مركزي و همچنين جلسه ادواري دفاتر نمايندگي در قوچان

و گزارش اقدامات انجام شده براي آمادگي اين اقدام  8/10/93تصويب شروع طرح ارجاع سيستمي كار از  -
 بند به شرح ذيل به تصويب رسيد. يازده در اين اقدام

مشاركتهاي مهندسي و اجتماعي با همكاري معاون محترم پشتيباني  	الف) در خصوص بند يك، معاون
ارباب رجوع محترم بويژه در بخشهاي  	نسبت به تأمين تجهيزات مورد نياز در تكريم پاسخگويي سريع

 منابع نيروي انساني ، رايانه اي، مالي و اطالع رساني اقدام الزم معمول و در صورت لزوم درخواست هاي 
 خود را جهت طرح در هيأت رئيسه و ابالغ آن اعالم فرمايند.پ

نويس و  وين پيشب) در خصوص بند يك معاونين محترم پشتيباني و مشاركتهاي مهندسي نسبت به تد
قرارداد با دفاتر خدمات مهندسي شهرسازي براي ارجاع كار سيستمي اقدام و جهت اخذ مصوبه به دبير 



محترم سازمان ارائه فرمايند. همچنين معاون محترم آموزش و پژوهش نسبت به تدوين برنامه آموزشي 
، اساتيد -مذكور كه حاوي سرفصلهاالزم با هماهنگي ساير معاونين محترم اقدام و دستور كار دوره هاي 
 زمان ، مكان، . .... مي باشد را به دبير محترم سازمان ارائه فرمايند.

پ) در خصوص بند دو ضمن اينكه نامه اي جداگانه به انجمن محترم دفاتر و انجمن هاي صنفي تنظيم 
يم ميته نظارت و تنظو ارسال شده است، معاون محترم پشتيباني هماهنگي الزم جهت برگزاري جلسات ك

 صورت جلسات و ارائه موارد مورد نياز داشته باشند.

ت) در خصوص بند سه معاون محترم پشتيباني در اسرع وقت نقطه نظرات جناب آقاي دكتر مزيناني را 
اخذ ونسبت به ارائه نهايي قرارداد با سازمان محترم فاوا و پرداخت قسط اول اقدام مقتضي مبذول 

 فرمايند.

در خصوص بند چهارم معاون محترم پشتيباني نسبت به بررسي نهايي قرارداد با بانك محترم مسكن ث) 
 اقدام و نتيجه را به عنوان پيش نويس مذكور جهت اخذ مصوبه الزم ارائه فرمايند.

ج) در خصوص بند پنجم شوراي محترم معاونين با هماهنگي آقاي مهندس بهروانفر ، بازرس محترم 
سياست گذاري را در اولين جلسه كه به فوريت برگزار خواهد شد را مجدداً بررسي و برنامه  تمام موارد

ريزي الزم به منظور پيگيري موضوعات را داشته باشند، تهيه نوع كاغذ مربوط به فيشهاي صادره و تامين 
 امنيت مربوطه در اولويت مي باشد.

نفره ارسال كه ضروري است معاون محترم  4أت چ) در خصوص بند شش نامه جداگانه به دبير محترم هي
 آموزش و پژوهش كه سمت دبيري هيأت مذكور را دارند پيگيري الزم صورت دهند.

نه معاون محترم پشتيباني پيگيري ، هماهنگي و اقدام الزم در خصوص ارائه  	ح) در خصوص بند
 .مستندات مربوطه جهت طرح در هيأت مديره را ارائه فرمايند

 

انجام آزمايشي فرايند ارجاع كار و بررسي موارد مختلف مرتبط با آن و تصويب مجدد شروع طرح از  - 7/10/93 44
8/10/93 

45 13/10/93 

 گزارش از شروع طرح ارجاع كار و همايش و سمينارهاي برگزار شده  -

 هطتصويب حضور نماينده و شوراي شهر در كميته نظارت بر ارجاع سيستمي كار و پيگيري مربو -
 تصويب قرارداد با بانك مسكن به عنوان بانك عامل طرح ارجاع كار  -

پيگيري و بررسي جلسات برگزار شده برخي اعضاي محترم در اداره كل راه براي موضوع ارجاع سيستمي  -
 كار و ضرورت رسيدگي به مسائل درخواست شده

46 18/10/93 

واحدي براي بررسي كيفيت ساخت و ساز زائر گزارش برگزاري جلسه در استانداري و پيگيري تشكيل  -
نفره) و جلسه با رياست سازمان بازرسي استان در  4سراهاي ارزان قيمت ( پيرو مصوبات قبلي هيأت 

خصوص حضور كارشناسان اين سازمان و پيگيري روندهاي اجرايي و فعاليتي سازمان راستاي اجراي بهتر 
 ه اقدامات اداره كل راه و شهرسازيقانون مهندسي بويژه در حوزه نظارت و حوز

 بررسي جلسات و مكاتبات و نقطه نظرات صورت گرفته پيرامون ارجاع سيستمي كار -

 بررسي برنامه هاي جلسات و بازديد هاي علمي در هفته آينده - 27/10/93 47

 طرح ابالغيه هاي شش گانه وزير محترم راه و شهرسازي و لزوم اجراي اين ابالغيه ها -

48 2/11/93 

  93ماهه سال  9بررسي و تصويب تفريغ بودجه  -
و لزوم  93گزارش بازرسين محترم سازمان در خصوص حسابرسي انجام شده منتهي به شهريور سال  -

 پيگيري موارد مطرح شده

 نفره  4بررسي نظام نامه استحكام بنا براساس نقطه نظرات كميته كارشناسي هيأت  -



مديره از انجام امور مديريتي و اجرايي سازمان پيرو ابالغيه هاي گزارش استعفاي اعضاي موظف هيأت  -
 وزير محترم راه و شهرسازي

49 4/11/93 
بررسي برخي مطالب نامناسب انتشار يافته در سامانه هاي اجتماعي با توجه به آئين نامه انظباطي و  -

 منشور اخالقي و همچنين مفاد قانون نظام مهندسي

 معماري براساس مصوبات شوراي مركزي در شهر مشهدبررسي و برگزاري همايش  -

50 11/11/93 

 گزارش جلسات گذشته و آمار طرح ارجاع سيستمي كار -

 بررسي پيشنهادات و اصالحات انجام شده در خصوص نظامنامه استحكام بنا -

ربوط به مبررسي پيشنهادات برخي متقاضيان و مالكين ساختمانهاي با متراژ باال جهت تقسيط پرداختهاي  -
 سازمان

 تصويب انعقاد قرارداد با بيمارستان رضوي براي چكاپ اعضاي سازمان -

برگزاري جلسه مشترك با هيأت مشورتي سازمان در مجموعه باغ ارغوان و طرح پيشنهادات و اولويت  - 16/11/93 51
 هاي مدنظر هيأت مشورتي

52 18/11/93 
 آنبررسي نهايي شيوه نامه استحكام بنا و تصويب  -

 بررسي نهايي نظامنامه كارگروه هماهنگي و پيشگيري حوادث ساختماني استان و تصويب آن -

 پيگيري اخذ پروانه ساختماني در خصوص توسعه باغ ارغوان -

53 23/11/93 

حضور اقاي مهندس يوسفي دبير محترم انجمن صنفي عمران و تقدير از ايشان به لحاظ فعاليت هاي  -
پرداخت مبالغي به شهرداري از سوي اعضاي محترم سازمان موضوع عوارض مستمر پيرامون حذف 

 خدمات مهندسي

تصويب استفاده مجدد اعضاي محترم سازمان از ويالهاي شمال مطابق سال گذشته و تصويب ثبت نام  -
 اينترنتي

 سازمان به مجمع عمومي 94بررسي بودجه پيشنهادي سال  -

 و ارائه پيشنهاداتي جهت رفع نواقص موجود بررسي نقاط قوت و ضعف سيستم ارجاع كار -

54 25/11/93 
گزارش مكاتبات با آقاي دكتر اخوان در خصوص اجراي ابالغيه وزير محترم و جانشيني آقاي مهندس  -

 ذوقي به عنوان عضو اصلي هيأت مديره به جاي آقاي دكتر اخوان

 و تصويب بخشي از اين تعرفه 94سي سال بررسي تعرفه خدمات مهند -

55 30/11/93 

 اي مربوط به روز مهندس و هفته مهندسي بررسي و تصويب پيگيري برنامه ه -

 ادامه بررسي بخش ديگري از تعرفه هاي خدمات مهندسي و تصويب آن -

م نامه هاي وزارت راه و هاي روستايي براساس مكاتبات و تفاهضرورت پيگيري تعرفه خدمات پروژه  -
 شهرسازي و شوراي محترم مركزي

 بررسي برخي مكاتبات ارسال شده به هيأت مديره -

56 2/12/93 
بررسي طرح پيشنهادي حذف نقشه هاي غير مصوب ( نقشه هاي صوري) و غير اجرائي و تصويب  -

 پيگيري و بررسي بيشتر در اين خصوص

 ارائه گزارش اقدامات و بررسيهاي مربوط به بيمه خدمات مهندسين -

57 7/12/93 
مه هاي هفته و روز مهندسي و حضور برخي اعضاي منتخب سازمان به عنوان گزارش مراسم و برنا -

پيشكسوت و فعال در عرصه خدمات مهندسي و تقدير از ايشان ( اعضايي كه امكان حضور و تقدير از 
 اسفند ميسر نگرديد) 5ايشان در همايش 

 پيگيري و بررسي مجدد موارد مرتبط با ارجاع سيستمي كار  -



58 9/12/93 

 گزارش چاپ سررسيد سازمان -

 94تصويب برگزاري برنامه ديدار خانوادگي اعضا در نوروز  -

 تجاري اصالحيه تعرفه نظارت گاز خانگي و -

 طرح واصالح برخي موارد وفرايندهاي ارجاع سيستمي كار -

درخواست اعالم نظر اعضاء در خصوص نمودار سازماني وآيين نامه ماموريت براي بررسي در جلسات  -
 آينده

-  
 وكشوري يسازمان با حضور مسئولين استان گزارش برگزاري جلسات انجام شده در - 5914/12/93

منطقه اي تحقيقات راه مسكن وشهرسازي پيرامون پروژه تحقيقاتي گسل  دفتر تصويب انعقاد تفاهم نامه با -
 جنوبي مشهد

اع ها (مالكين) موضوع ارجمتقاضيان ساخت پروژه  هبررسي نحوه ارائه تسهيالت بانك مسكن ب گزارش و -
 سيستمي كار

 تصويب پرداخت پاداش به پرسنل سازمان -

 قيمت كارشناسي ستصويب امكان خريد ملك مجاور سازمان براسا -

  

 تصويب چاپ مطالب حقوقي و دي براي تعيين زمان مسئوليت مهندسين ناظر اارائه شيوه نامه پيشنه - 60 16/12/93 
 واطالع رساني درقالب يك كتاب

  پيگيري وطرح نامه استانداري خراسان رضوي درخصوص پروژه پديده وتشكيل كميته اي براي اين منظور -
 به مجمع 94طرح موضوع مجمع عمومي موضوع ارائه بودجه  -

نظر دم از اعضاي محترم سازمان كه در خصوص بودجه پيشنهادي مطالبي با تعداديگزارش برگزاري جلسه  - 61 21/12/93 
 اند. داشته

 ين نامه استخدامي سازمانئبررسي اوليه آ -

 94پيگيري برنامه ديدار خانوادگي اعضا در نوروز  -

 


