
 

 (02/09/1398ورزشی ) مجتمع نظارت درهیأت دادخواه مهندس آقای جانشین ( تعیین167 )دستور کار شماره*

 گردند.ورزشگاه زاده جانشین آقای مهندس دادخواه در هیأت نظارت : مقرر گردید آقای مهندس سیف مصوبه

 (16/09/1398) ( ای مرحله پرداخت و قبل سنوات ظرفیت کسر)  ناظران به مربوط امور با دررابطه بررسی و (: بحث175)دستور کار شماره  

 مراجعه مالك به معاونت خدمات مهندسي انجام پذیرد.الزحمه ناظرین بر اساس تعرفه زمان : مقرر گردید واریز وجه حقمصوبه

الزحمه به ناظرین در کمیسیون خدمات مهندسي مطرح و پیشنهاد الزم در ایي حق: مقرر گردید موضوع پرداخت مرحله مصوبه

 سات بعدی هیأت مدیره ارائه گردد.جل

 

 (23/09/1398سررسید )  چاپ – مهندسی روز گزارش (179)دستور کار شماره 

 ریال بودجه در نظر گرفته شود.  000/000/000/6قرر گردید جهت روز مهندس مبلغ : ممصوبه 

 ریال جهت روز مهندس تخصیص یابد. 000/200هر نفر به شرط عدم بدهي مبلغ  ها به ازاءمقرر گردید در شهرستان: مصوبه

 عدد سر رسید چاپ گردد.  00051تا  00021رئیسه بین ت مقرر گردید با صالحدید هیأ:  مصوبه

 

 (23/09/1398مستهلک  )  های کابینت فروش با دررابطه گیری ( تصمیم181دستور کار شماره ) 

  .برسد شهای مستعمل به فرونامه مالي، معامالتي کابینت: مقرر گردید بر اساس آئین مصوبه

 

 و اسالمی شورای مجلس عمران کمیسیون در استان محترم نمایندگان باحضور ذیصالح مجریان وضعیت ( بررسی183)دستور کار شماره د : 

 (30/09/1398سازمان)  حقوقی مشاوران

: مقرر گردید مشاوران حقوقي راهکارهای مناسب را در خصوص وضعیت مجریان به هیأت رئیسه ارائه و سپس در هیأت  مصوبه

 مدیره مطرح گردد. 

 

 (07/10/1398) ( اصالحیه)  سازمان پیشنهادات کمیته تشکیل  طرح ارائه (187)دستور کار شماره د : 

مقرر گردید نظام نامه کمیته پیشنهادات سازمان جهت بررسي در اختیار اعضای هیأت مدیره قرار گیرد و سپس مجددا : مصوبه

 در هیأت مدیره طرح گردد.

 

 

 (07/10/1398فراشبند ) شهرستان نمایندگی دفتر ساختمان خرید ( بررسی188)دستور کار شماره ه  : 

میلیون تومان ملك  450: مقرر گردید جهت دفتر نمایندگي فراشبند با نظر کارشناسي رسمي سه نفره تا سقف مصوبه

 خریداری گردد.

 

 

 

آن  اجرای در حضورسازمان و همکاری به راجع گیری تصمیم و رازیشی الدین قوام مسابقه با رابطه در گزارش ( ارائه189و  : )دستور کار شماره 

(07/10/1398) 

 الدین به سازمان و ثبت آنگر بعنوان پیگیری کننده امورات برگشت رویداد قوامگردید جناب آقای دکتر پیوسته مقرر :  مصوبه

 ) با همکاری شورای شهر و شهرداری شیراز( انتخاب گردند و سپس سازمان اقدام به برگزاری این رویداد نماید. 
 
 
 

 



 (07/10/1398مربوطه) گیری تصمیم و کازرون نمایندگی دفتر ساختمان به مربوط ( گزارش190ز : )دستور کار شماره 

ها و دیوارها و اجرای سقف و خاکریزی ی اجرای کامل سقف زیرزمین شامل تکمیل ستونمرحله تا: مصوب گردید  1مصوبه 

 پشت دیوارها با ترك تشریفات مناقصه به پیمانکار ذیصالح واگذار گردد. 

 -نامه مالي ادامه کار پس از اجرای سقف تا تکمیل ساختمان بصورت کلید تحویل بر اساس نظام گردید: مصوب  2مصوبه 

 .معامالتي با برگزاری مناقصه به پیمانکار ذیصالح واگذار گردد

 

 

 (14/10/1398)   مربوطه گیری تصمم و حقوقی مشاوران گزارش وارائه مجریان به ( امورمربوط193ز : )دستور کار شماره 

 جمیعي جهت مهندس خرم ارسال گردد.نامه اول و چهارم به صورت ت گردید: مقرر  مصوبه

از طریق خود  : مقرر گردید نامه اداره قوانین و نامه کمیسیون عمران با هماهنگي آقای مهندس رجبي و تأئید ایشان مصوبه

 ایشان پیگیری گردد.

 

 (21/10/1398مختلف ) موارد در گیری تصمیم و مهندس روز گزارش ( ارائه195)دستور کار شماره د : 

انتخاب پیشکسوتان حداقل هفت سال دراستان فارس خدمات مهندسي را ارائه نموده باشد و بدهي مقرر گردید جهت :  مصوبه

 .و عدم تمدید ایشان لحاظ نگردد

 اند جز این گروه قرار گیرند.مقرر گردید کساني که تا سه سال پروانه را تمدید نموده:  مصوبه

  

 (21/10/1398الزم) های گیری تصمیم و  الدین قوام مسابقه به مربوط امور ( بررسی196)دستور کار شماره :   ه

 الدین با شورای اسالمي شهر شیراز و شهرداری تمدید گردد. نامه کارگاه قوام: مقرر گردید تفاهم مصوبه

 

 

 (28/10/1398) الزم گیری وتصمیم فرهنگی میراث نامه تفاهم کردن اجرائی گزارش ارائه (199)دستور کار شماره د : 

ویب رسید ومقرر شد کمیته مربوطه محمل های قانوني مربوط به سازمان میراث : کلیات اجرایي کردن تفاهم نامه به تص مصوبه

 فرهنگي و سازمان نظام مهندسي را بررسي و به هیأت رئیسه ارائه دهد تا برای تصویت نهایي به هیأت مدیره ارائه گردد.

 

 (05/11/1398( : تصمیم گیری در مورد  انتخاب مهندس با نیم قرن ارئه خدمات مهندس)205هو  : )دستور کار شمار

 .: مقرر گردید مهندس سامي به عنوان مهندس با نیم قرن تجربه معرفي گردند مصوبه

 

 (12/11/1398) (: تبدیل سرمایه نقدی سازمان به زمین و ساختمان209ه: )دستور کار شماره 
 مالتي و رعایت مصوبه مجمع اعم -میلیارد تومان از سپرده سازمان با رعایت آیین نامه مالي 5: مقرر گردید تا سقف  مصوبه

 نیمه تمام هزینه گردد. پروژه های جهت برداشت و

 

 (12/11/1398) (:تعیین تکلیف موارد مربوط به سالهای گذشته )پرداخت وجهاز مالک به ناظر(210و :)دستور کار شماره 

 دی و معاونت احم علوی زاده، هادیان فر، : مقرر گردید کمیته بررسي موارد استثنائي شامل آقایان مهندس ارجمند، مصوبه

 و کنترل ساختمان )مهندس کارگر( با دبیری مهندس علوی زاده تشکیل گردد. خدمات مهندسي

 

 (12/11/1398) )نحوه برگزاری آزمون کارشناسی(27آئین نامه ماده  20موضوع ماده ( : بررسی دستورالعمل 211ی : )دستور کار شماره 
 اصالح شده به اداره کل راه و شهرسازی ارسال گردد.پیشنهاد  : مقرر گردید مصوبه

 



 (19/11/1398)1398 درسال سازمان سهم پرداخت و اعضاء تعداد با دررابطه مرکزی شورای نامه پاسخ بررسی (213)دستور کار شماره د : 

( به شورای مرکزی  نفر 16928فاقد پروانه )به تعداد نفر( و اعضاء  10697های معتبر )گردید آمار اعضاء دارای پروانهمقرر مصوبه :

 پرداخت گردد. ارائه و حق السهم شورا

 

 (19/11/1398الزم ) گیری تصمیم و(  پایلوت طرح)  کارآموزی آموزشی طرح بررسی (214)دستور کار شمارهه  : 

و سپس در  انجام پژوهشز با هماهنگي معاونت آموزش،توسعه و رو15در دوره و امتیازات حداکثر ظرف مدت تجدید نظر : مصوبه

 انجام پذیرد. خانه و جمع بندی مربوطهو تقاضای جلسه با وزارت طرح هیأت مدیره

 

  سازمان به شهرداری از مهندسی خدمات ارائه وظایف انتقال با دررابطه معماری و شهرسازی معاونت با مشترک جلسه (219)دستور کار شماره ه  : 

 (26/11/1398فارس) استان ساختمان مهندسی نظام

 مشترك  کمیته کارشناسي در رابطه با امکان نسبي اجرای استقرار سیستم ارجاع کار نظارت در اتاقچنانچه  گردید: مقرر مصوبه

 ،پایش تشکیل هیأت نظارت مشتركضمن نظر مساعد داشته باشد،  هاافزار سازمان در منطقه یك و کنترل نقشهو با استفاده از نرم

 .اجرایي گردد اتاق مشترك وارد فازروند اجرایي  

 

 ( 03/12/1398*دستور کار : ورود بیماری کرونا و تعطیل نمودن مراسم روز مهندس و جلسات هیأت مدیره  )

 تعطیل دلیل همینو جلسه روز مهندس نیز به زمان مهار بیماری کرونا تعطیل  گردید جلسات هیأت مدیره امروز و تا: مقرر مصوبه

 گردد.

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 (06/02/1399)(تصمیم گیری در رابطه با تشکیل جلسات هیأت مدیره به صورت مجازی)ویدیئو کنفرانس(222: )دستور کار شماره د

 اطالع ثانوی و تا رفع بحران کرونا جلسات هیأت مدیره به صورت مجازی برگزار گردد.مقرر گردید تا  : مصوبه

 

  (10/03/1399برگزاری جلسات بصورت مجازی،حضوری یا تلفیقی) (232د: )دستور کار شماره 

 به صورت تلفیقي برگزار گردد.هیأت مدیره جلسات : مقرر گردید  مصوبه*

 

 (10/03/1399)1399( در خصوص تعرفه 233و: )دستور کار شماره 

 نفره ارسال گردد.  4درصد به هیأت  25ا افزایش ب 1399گردید تعرفه سال : مقرر وبهمص

 

 (17/03/1399( ایجاد صندوق سپرده)238د: )دستور کار شماره 

 .دوضمانت نامه کتبي سپرده گذاری شاخذ با گردشگری میلیارد در صندوق بانك  5-8: مقرر گردید مبلغ بین  مصوبه

 

 (17/03/1399)صدرا زمین نقشه (2398و: )دستور کار شماره 

مترمربع در نظر گرفته 750گردید طي رایزني با دکتر حاجي پور و در صورت اجبار به گرفتن پروانه، زیر بنای حدود : مقرر مصوبه

 شود و سپس پروانه صادر گردد.

 

 (17/03/1399)الزم گیری تصمیم و شیراز شهرداری نمایندگان با مشترک جلسه گزارش ارائه (240)دستور کار شماره د : 
 خدمات ایشان ارائه گردد.های هیأت مدیره هغتشکیل و دغدای معاونت عمراني جلسهگردید با : مقررمصوبه



   ارائه ساختمان ملی مقررات دوم مبحث کردن اجرائی با رابطه در نفره چهار هیأت به است الزم که مواردی بررسی (248)دستور کار شمارهد : 

 (04/04/1399) .گردد

 

 هیأت مدیره ابطال  گردد. 124برش زماني جهت نظارت اجرایي گردد و مصوبه شماره اجرای  گردید: مقرر مصوبه

ظ ادر آن لح 1398تي گردد و کارهای ناظران در سال عملیا1399 لگردید شروع برش زماني جهت نظارت از سا: مقرر مصوبه

 .نگردد

  .کار لحاظ گردد 16گردید تعداد کار  در شیراز و شهرستان ها : مقرر مصوبه

  جام پذیرد.ان 1399شیراز در سال در شهر ها گردید ارجاع نظارت جهت کلیه ساختمان: مقرر مصوبه

ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسي طراحي  درصد20افزایش  مبحث دوم مقررات ملي در خصوص 4-3-5گردید بند : مقرر مصوبه

  د.نفره ارسال گرد 4اختمان  به هیأت س

اني که از نقاط درصد جهت ناظر 50مبحث دوم مقررات ملي در خصوص افزایش ظرفیت تا سقف  4-3-14گردید بند: مقرر مصوبه

  نفره مطرح گردد. 4مایند در هیأت محروم فعالیت مي ن

 

 (07/04/1399) (پشتیبانی مالی، انسانی، منابع معاونت) جاری سال در سازمان بودجه ردیف چند بررسی (249)دستور کار شمارهد : 

کل بودجه  استفاده نمائیم و از شورای مرکزی نیز استعالم  12/1و وسایل تنظیف از کان اگردید در خصوص اجاره ام: مقرر مصوبه

چاپ کمتر در خصوص نشریه،تعداد آنها در سری بعدی نیز در جریان قرار گیرند.همچنین راه و شهرسازی آید و اداره کل  بعمل

 گردد.

 

   (14/04/1399)بررسی پیشنهاد مربوط به شهر جدید صدرا به عنوان دفتر نمایندگی (254)دستور کار شمارهه : 

 به صورت مستقل در نظر گرفته شود و خدمات نظارت مشابه دفاتر نمایندگي در امر ارجاع نظارت صدرا  دفتر گردید مقرر:  مصوبه

  جهت اعضاء آن دفتر به صورت ارجاع سیستمي انجام پذیرد.

 

   (14/04/1399)تفاهم نامه اقدام ملی مسکن (256)دستور کار شمارهی : 

 درصد کسر 50درصد تعرفه به همراه  50زی و وزارتخانه اقدام و في مابین شورای مرکاس تفاهم نامه بر اس دگردی: مقرر مصوبه

 نامه ابالغ  نگردد،مابقي قیمت تعرفه خدمات مهندسي را   که تفاهمنظارت  انجام پذیرد و در صورتي طراحي و  در بخش ظرفیت

  ،موارد تفاهم نامه با حضور نمایندگان سازماني همچنین کارگروه بررس بنیاد مسکن پرداخت نماید. راه و شهرسازی وکل  اداره

  کل و بنیاد مسکن  تشکیل گردد.اداره 

 


