
 (19/08/1397جلسه مورخ  ) انتخاب هیات رئیسه سازمان

زاده به عنوان رئیس شورای مرکزی، آقای مهندس سیف 1396 مدیره مصوب آذر ماهنامه نحوه اداره جلسات هیات  نظام 22 بر اساس ماده

 سنی جلسه و آقای مهندس کوهگرد به عنوان دبیر سنی جلسه انتخاب گردیدند.

های ریاست در ادامه اعالم زاده به عنوان تنها نامزد ریاست، نامزدی خود را اعالم نمودند و مطالبی را در خصوص برنامهآقای مهندس سیف

 بعنوان ریاست سازمان منصوب گردیدند. گیری، ایشانپس از رای نمودند.

 اول سازمان، آقای مهندس دادخواه به عنوان تنها نامزد، اعالم آمادگی نمودند. با اعالم ریاست جلسه مبنی بر اعالم نامزدی پست نایب رئیس

 .دندیسازمان منصوب گرد اول نایب رئیسبعنوان  شانیا ،یرگییپس از را

 یبه عنوان تنها نامزد، اعالم آمادگ اکبر احمدیمهندس  یسازمان، آقا دوم سرئی پست نایب یبر اعالم نامزد یجلسه مبن استیبا اعالم ر

 .دندیسازمان منصوب گرد دوم سیئر بعنوان نایب شانیا ،یرگییپس از را نمودند.

به عنوان نامزد، اعالم   هادیان فر و آقای مهندس علوی زاده دکتر یسازمان، آقا دبیریپست  یبر اعالم نامزد یجلسه مبن استیبا اعالم ر

 .دندیسازمان منصوب گرد دبیربعنوان  مهندس علوی زاده ،یرگییپس از را نمودند. یآمادگ

مهندس  ،یرگییپس از رامدیره معرفی گردیدند. رئیسه آقای مهندس ارجمند به هیات در خصوص انتخاب خزانه دار، از طرف هیات 

 .دندیسازمان منصوب گردخزانه دار بعنوان  ارجمند

جلسه مورخ )استخدامی و جاری به رئیس و هیأت رئیسه-اداری-تفویض اختیار امور مالیگیری درخصوص بحث و تصمیم

19/08/1397) 

 مصوبه:

 معامالتی -تفویض امور مالی به هیأت رئیسه ضمن رعایت مفاد آئین نامه مالی

 تفویض امور اداری به هیأت رئیسه ضمن رعایت موارد اداری 

 رعایت موارد استخدامی شامل کلیه کارمندان، مدیران، معاونان و رؤسای دفاتر تفویض امور استخدامی به هیأت رئیسه ضمن

 نفره )شامل هیأت رئیسه و خزانه دار( باشد.  5مصوب گردید کمیته استخدامی 

 .بنابراین اختیار امور مالی، اداری، استخدامی و جاری به رئیس و هیأت رئیسه از سوی هیأت مدیره به هیأت رئیسه تفویض گردید

 

 (19/08/1397جلسه مورخ ) تعیین نمایندگان هیأت مدیره در هیأت امناء صندوق رفاه

مصوبه : آقایان مهندس تدین و مهندس اکبر احمدی به اتفاق آراء به عنوان نمایندگان هیأت مدیره در هیأت امناء صندوق رفاه منصوب 

 گردیدند.

 

 (19/08/1397جلسه مورخ ) تصمیم گیری در مورد شرکت سایر اعضاء در هیأت مدیره

 مصوبه : موافقت گردید اعضاء علی البدل و بازرسان اصلی و علی البدل در جلسات حضور یابند. 

 همچنین موافقت گردید معاونت منابع انسانی، مالی پشتیبانی در جلسات حضور یابند. 

 (19/08/1397جلسه مورخ ) تعیین تاریخ مجمعاختیارات و وظایف هیأت مدیره و  73ماده  13بحث و بررسی در مورد بند 

 مصوبه :
 ریال در بودجه دیده شود.  000/600ریال و حق عضویت ساالنه  000/000/1موافقت گردید ورودی اعضاء به مبلغ  -1

 بودجه ارائه شده مورد موافقت قرار گرفت.  -2

 هزینه های جاری و سرمایه ای با اندکی تصحیحات مورد موافقت قرار گرفت.  -3

 به اتفاق آراء تعیین تاریخ مجمع توسط هیأت رئیسه، مورد موافقت قرار گرفت. -4

 



 (26/08/1397جلسه مورخ )  معامالتتعیین نماینده هیأت مدیره در کمیسیون 

 مصوبه : مقرر گردید آقای مهندس دادخواه به عنوان نماینده هیأت مدیره در جلسات کمیسیون حضور یابند. 

 (10/09/1397جلسه مورخ ) اجرایی و هیأت نظارت انتخابات هیأت مدیرهحق الزحمه هیأت 

 و مابقی حق الزحمه ها در جلسه بعدی هیأت مدیره مطرح گردد.گردد مصوبه : مقرر گردید حق الزحمه هیأت اجرایی و نظارت فعالً پرداخت 

 (10/09/1397جلسه مورخ ) تعیین اعضاء کمیسیون خدمات مهندسی

مهندس ولدان، پوراسدی، اکبراحمدی، پیوسته گر، ضابطیان، زوربخش، ارجمند، کارگر)معاون خدمات مهندسی(،  مصوبه : آقایان

رفعتی)مدیر خدمات مهندسی( و همچنین یک نفر به انتخاب اعضاء کمیسیون به عنوان رابط گروههای تخصصی، بعنوان اعضاء 

 کمیسیون انتخاب گردیدند

 (10/09/1397جلسه مورخ ) جرایی و نظارت انتخابات دوره هشتم هیأت مدیرهالزحمه هیأت ا ادامه بررسی حق

 هزینه های اعالم شده پرداخت گردد.  %80مصوبه : مقرر گردید تقریباً 

 (10/09/1397جلسه مورخ  ) تعیین نماینده هیأت مدیره در شورای نویسندگان 

ایی که با شورای نویسندگان تنظیم گردیده، معرفی و سپس نسبت به مصوبه : مقرر گردید جناب دکتر زوربخش با توجه به صورتجلسه

 اصالحیه نظام نامه اقدام گردد. 

 (17/09/1397 جلسه مورخ ) تعیین اسامی بازرسان سازمان جهت معرفی به مجمع عمومی

 کاندیدای بازرس، معرفی شده به مجمع به شرح ذیل می باشند. : نفر 8گیری اسامی مصوبه : پس از رأی

 مهندس قاسم معمارپور -1

 مهندس سیدعلی عبداله زاده -2

 دکتر سیدمحسن مرشدی -3

 مهندس جاوید صفایی -4

 مهندس غالمرضا حکیم آراء -5

 مهندس جعفر رستمیان شیرازی -6

 مهندس سیدعلی موسوی -7

 مهندس سیداکبر ساجدی راد -8

 

 (17/09/1397 جلسه مورخ ) درکمیسیون ها تعیین نمایندگان سازمان

 مصوبه : نمایندگان جلسات به نوبت قرائت و به شرح جدول پیوست انتخاب گردیدند.
 

 (24/09/1397جلسه مورخ ) تعیین نماینده هیأت مدیره در کمیته آموزش

 مصوبه : مقرر گردید آقای دکتر هادیان فر بعنوان نماینده هیأت مدیره در کمیته آموزش معرفی گردند. 

 

 (24/09/1397جلسه مورخ ) اخذ مجوز برگزاری مناقصه دفتر خرم بید

 شرکت بصورت مناقصه محدود برگزار گردد.  6مصوبه : مقرر گردید مناقصه دفتر نمایندگی خرم بید با حداقل 

 

 (24/09/1397جلسه مورخ ) یس دفتر نمایندگی و شعبه در چند شهرستان استانتأس

 نفر عضو دارای پروانه اشتغال به کار باشد دفاتر نمایندگی در آنها تأسیس گردد. 30مصوبه : مقرر گردید چنانچه شهرستانی دارای حداقل 



نفر عضو دارای پروانه اشتغال به کار مشروط به اینکه تأمین دفتر و نیروی کارمند  30مصوبه : مقرر گردید در شهر زرقان، در صورت داشتن حداقل 

 توسط خودشان انجام پذیرد، در آن شهر شعبه تأسیس گردد.  

 

 )درخصوص بررسی طرح تفصیلی شهر شیراز 21/09/97مورخه  387646نامه آقای مهندس فرج زاده به شماره   های واردهقرائت نامه

 (24/09/1397جلسه مورخ 
های تخصصی و جمله گروهمصوبه : مقرر گردید جناب دکتر پیوسته گر مسئولیت این امر را پذیرفته و هدایت و هماهنگی را با دیگر عزیزان من

 ره داشته باشند. اعضاء هیأت مدی

 

 (02/10/1397جلسه مورخ ) مصوبات پیشنهادی هیأت مدیره در مجمع عمومی

 نامه جدید جهت مجامع بعدی مدنظر قرار گیرد. نامه قبلی برگزار گردد و شیوهمصوبه : مقرر گردید مجمع آتی با شیوه

 ریال افزایش یابد.  000/000/2ریال به  000/500مصوبه : مقرر گردید حق عضویت شرکتهای مجری از 

 مصوبه : کلیات دستورکارهای مجمع به تصویب رسید. 

 

 (08/10/1397جلسه مورخ ) 1398گیری در مورد چاپ و خرید سررسید سال تصمیم

 مصوبه : 
 .مقرر گردید طرح یک بعنوان سررسید مدنظر قرار گیرد-1

مقرر گردید از شرکتهای بومی استان فارس به شرط اینکه اوالً کیفیت مناسب مدنظر سازمان را داشته باشد، دوماً قیمت اعالمی نفر اول -2

 مناقصه را بپذیرد و سوماً در زمان مقرر سررسیدها را ارائه نماید، استفاده گردد. 

بطوریکه شرکت یا افراد جاذب اسپانسر هیچ وابستگی کاری به سازمان نداشته مقرر گردید جهت چاپ سررسید از اسپانسر استفاده گردد؛ -3

 باشند. 

 (08/10/1397  جلسه مورخ) بحث و بررسی در خصوص مجمع نوبت دوم

یسه زاده و یک نفر خارج از هیأت مدیره و به اختیار هیأت رئمصوبه : مقرر گردید آقایان مهندس بهنام زارع، مهدی تدین، محمدجواد علوی

  اجرایی تعیین گردند.بعنوان هیأت

 اند، شرکت نمایند. مصوبه : مقرر گردید  اعضاء همانند اعضایی که در انتخابات هیأت مدیره شرکت نموده

 

 (08/10/1397جلسه مورخ  ) تعیین اعضاء کمیته روز مهندس
بعنوان اعضاء کمیته روز مهندس معرفی گردند. ضمناً مصوبه : مقرر گردید آقایان مهندس محسن کوهگرد، اکبر احمدی و علی عراقی 

   های الزم با معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی بعمل آید.هماهنگی

 

 (15/10/1397جلسه مورخ  ) بحث و بررسی برگزاری همایش روز مهندس

  و ارائه گردد. مقرر گردید کلیات مسائل برگزاری روز مهندس، توسط کمیته روز مهندس بررسی:  1مصوبه 

نفر از اعضاء در مرکز شهر، با انتخاب کمیته روز مهندس  500مقرر گردید روز رسمی مهندس در یک محل مناسب با حضور حداقل :  2مصوبه 

 تعیین و برگزار گردد. 

تومان، پس از بررسی توسط میلیون  250روز مراسم جهت اعضاء، حداکثر مبلغ  3: مقرر گردید جهت برگزاری روز رسمی مهندس و  3مصوبه 

  کمیته روز مهندس هزینه گردد.

 

 (15/10/1397 مورخ  جلسه ) تعیین اعضاء شورای انتظامی

 مصوبه : مقرر گردید اعضاء قبلی شورای انتظامی مجدداً در سمت خود ابقاء گردند. 

 

 (15/10/1397جلسه مورخ ) ارائه گزارش کمیسیون خدمات مهندسی

 مدیره ارسال گردد. گیری به هیأتمصوبه : مقرر گردید تعرفه مجدداً در کمیسیون مطرح گردد و سپس جهت تصمیم



  (15/10/1397جلسه مورخ ) های واردهقرائت نامه
 24/07/97م مورخه شد//9967و  07/06/97م مورخه د/ش/9666های های شورای مرکزی به شمارهنامه

 ها پاسخی داده نشود. باشد، لذا مقرر گردید به این نامهها مربوط به هیأت مدیره قبل مینکه تاریخ نامهمصوبه : با توجه به ای

 

 (22/10/1397جلسه مورخ ) تعیین دو نفر عضو کمیته آموزش سازمان نظام کاردانی

 مصوبه : مقرر گردید مهندس اسماعیل احمدی، مهندس معمار را تا فردا به هیأت رئیسه معرفی نمایند. 

مصوبه : مقرر گردید آقای مهندس مهدی توکلی کازرونی بعنوان معمار و آقای مهندس سروش فخرائی نژاد و دکتر جعفر زارع )معاونت آموزشی 

 عنوان اعضاء کمیته آموزش سازمان نظام کاردانی معرفی گردند.  یک بهسازمان( و مهندس خشنودی بعنوان مهندس مکان

 

 (22/10/1397جلسه مورخ ) بحث و بررسی و تصمیم در رابطه با اعضاء بدهکار

جلسه بعد  مصوبه : مقرر گردید بازرسان و معاونت منابع نسبت به بررسی وضعیت بدهی اعضاء اقدامات الزم را معمول و نتیجه را به هیأت مدیره در

 ارائه نمایند. 

 

 (22/10/1397جلسه مورخ ) های کمیسیون ها و مأموریت هاتعیین کارگروه بررسی گزارش

 مصوبه : مقرر گردید آقایان پیوسته گر، تدین و ضابطیان جهت این کارگروه تعیین گردند. 

 

 (29/10/1397  مورخ جلسه) 27 گیری در مورد شورای مجریان و هیأت اجرایی کارشناسان ماده تصمیم

 مصوبه : مقرر گردید شورای مجریان منحل گردد و وظایف ایشان توسط معاونت خدمات مهندسی و کنترل ساختمان انجام پذیرد. 

 مقرر گردید با توجه به صالح نبودن روش فعلی به هیأت رئیسه اختیار داده شود تا سازوکار27ماده کارشناسان درخصوص هیأت اجرایی مصوبه : 

 مناسب را انتخاب نماید. 

 

 (29/10/1397جلسه مورخ ) گزارش کمیسیون خدمات مهندسی

 نفره ارائه گردد.  4مصوبه : مقرر گردید جدول پیشنهادی کمیسیون خدمات مهندسی جهت طرح در هیأت 

نقشه برداری تهیه و به هیأت رئیسه های ترافیک، شهرسازی و مصوبه : مقرر گردید کمیسیون خدمات مهندسی پیشنهادات خود را جهت رشته

 .گیری ارائه نمایدجهت تصمیم

 

 (29/10/1397جلسه مورخ ) بحث و بررسی در مورد اعضاء بدهکار

نفر بدهی خود را تسویه ننمایند، نسبت به لغو عضویت ایشان اقدام  580نفر +  5073مقرر گردید چنانچه با ارائه دو اخطار کتبی تعداد  مصوبه :

  گردد.

 (06/11/1397جلسه مورخ  ) مقررات ملی ساختمان در بحث گازرسانی 22بررسی مبحث 

 روشن مهندس و ارجمند مهندس شاکرنیا، مهندس جناب از و گردد تشکیل مهندسی خدمات کمیسیون زیرنظر کارگروهی گردید مقرر:  مصوبه

  .دارند معمول را الزم هایبررسی خصوص این در و آید بعمل دعوت مکانیک تخصصی گروه و مهندسی خدمات گاز، اداره نمایندگان و شاد

 

 (06/11/1397جلسه مورخ )  تعیین نماینده سازمان در گروه تخصصی برق شورای مرکزی
   مصوبه : مقرر گردید جناب دکتر زارع در گروه تخصصی برق شورای مرکزی شرکت فرمایند.

 

 (06/11/1397جلسه مورخ  )شیراز ضوابط طراحی و اجرای نما در شهرداری تعیین نمایندگان سازمان درکارگروه تخصصی تدوین

مصوبه : مقرر گردید دو نفر مهندس معمار، یک نفر مهندس شهرساز، یک نفر مهندس عمران و یک نفر مهندس برق انتخاب و از بین ایشان یک 

نفر بعنوان نماینده در جلسات شرکت نمایند. لذا آقای دکتر پیوسته گر، خانم دکتر نصر، دکتر هادیان فر، مهندس تدین، مهندس محمدفروتن 

 ماینده انتخاب و آقای دکتر پیوسته گر بعنوان نماینده در جلسات حضور یابند. بعنوان ن

 



 

 (13/11/1397جلسه مورخ ) بررسی تشکیل شورای داوری در سازمان

 مصوبه : مقرر گردید هیأت رئیسه مسائل حقوقی و مالیاتی و دیگر مسائل را بررسی نماید و سپس مجدداً در هیأت مدیره مطرح گردد. 

 

 (27/11/1397جلسه مورخ ) اینامه اخالق حرفهی نظامبررس

 مصوبه : مقرر گردید هیأت رئیسه پس از بررسی نفرات را به هیأت مدیره اعالم نماید.

 

 (27/11/1397جلسه مورخ ) بررسی و تصویب بودجه مربوط به ساخت دفتر نمایندگی الرستان

 ریال احداث گردد.  000/000/000/22مصوبه : مقرر گردید ساختمان الرستان با مبلغ 

 
 (27/11/1397جلسه مورخ )گیری در رابطه با خرید زمین و مجتمع کردن امالک سازمانبررسی و تصمیم

 خریداری گردد.مقرر گردید زمین مناسب و مذاکرات الزم با ارگانهای مربوطه توسط هیأت رئیسه انجام و  مصوبه :

 

 (04/12/1397جلسه مورخ ها و مراسم روز مهندس )ها، غرفهبازدید از سالن

 مصوبه : مقرر گردید آقای مهندس فالح نیا در روز مهندس سخنرانی نمایند. 

 نفر اعضاء طرح پایلوت آموزش تقدیر بعمل آید.  4مصوبه : مقرر گردید از 

 

 (11/12/1397جلسه مورخ ) 1398مدیره در سال بندی تشکیل هیأتارائه برنامه زمان  

 و دوهفته در شهریور تعطیل گردد.  24/12/98و  17/01/98مدیره در تاریخهای مصوبه : مقرر گردید جلسات هیأت

 

 (18/12/1397جلسه مورخ )   عمومی روابط تقویت و رسانیاطالع جهت تلویزیونی هایبرنامه بررسی

 مصوبه : مقرر گردید هیأت رئیسه مورد را بررسی نموده و سپس در هیأت مدیره مطرح گردد. 

 

 06/12/97 مورخه ن/ص/969/97 شماره نامه رسانیاطالع و( زمانی برش) ملی مقررات دوم مبحث اساس بر نظارت ارجاع بررسی

 (18/12/1397جلسه مورخ )شهرسازی  و راه کل اداره
 های الزم را معمول و نتیجه را به هیأت مدیره اعالم نماید. مصوبـه : مقرر گردید کمیسیون خدمات درخصوص برش زمانـی و ارجاع نظارت بررسـی

 

 (31/01/1398جلسه مورخ اندیشی با اعضاء )تعیین جلسات هم 

  ها کنترل و اعالم گردد.مقرر گردید توسط هیأت رئیسه مجدداً تاریخ: مصوبه

 

 (31/01/1398جلسه مورخ ) بررسی موضوع همکاری با سازمان بازرسی استان

  مصوبه: مقرر گردید استعالم الزم از شورای مرکزی اخذ گردد و سپس تصمیم گیری بعمل آید.

 

 (31/01/1398جلسه مورخ )  زدگان شیرازافتتاح حساب جهت کمک به سیل

 مصوبه: مقرر گردید حساب جهت کمک به سیل زدگان ایجاد گردد. 

 

 (07/02/1398جلسه مورخ ) تغییر ساعت تشکیل جلسات هیأت مدیره

 برگزار گردد.  17مقرر گردید جلسات ساعت  مصوبه:

 

 (07/02/1398جلسه مورخ )مرکزی  شورای داوطلبان بررسی

 نام و سپس در صورت لزوم در هیأت مدیره مطرح گردد. نفر ثبت 4مصوبه: مقرر گردید 



 

 (07/02/1398جلسه مورخ شیراز  ) در مرکزی شورای 239 جلسه برگزاری گزارش

 ها به هیأت رئیسه داده شود. مقرر گردید مجوز الزم جهت هزینه مصوبه:

 

 (14/02/1398جلسه مورخ اساس دستورالعمل ابالغی و تعیین اعضاء کمیته آموزش )گیری در مورد کمیته آموزش و پژوهش بر تصمیم

مصوبه:  آقایان دکتر/ مهندس جعفر زارع، غالمحسین هوشمند سروستانی، افشین ساالری، محمدجعفر کاشف حقیقی و داود صفری بعنوان اعضا 

 هیأت مدیره انتخاب گردیده بودند.فر نیز قبالً بعنوان نماینده کمیته آموزش و ترویج انتخاب گردیدند. ضمناً دکتر هادیان
 

 (14/02/1398جلسه مورخ مربوطه ) هایگیریتصمیم و رزشیو مجتمع وضعیت بررسی
گر، مهندس پوراسدی و مهندس صفائی موارد را بررسی و ظرف مدت یک هفته به هیأت مدیره گزارش مصوبه: مقرر گردید آقایان دکتر پیوسته

 .نمایند
 

 (21/02/1398جلسه مورخ )اجرائی  فعالیت ارائه تکلیف تعیین و ورزشگاه نفره سه هیأت گزارش ارائه

مبنی بر اینکه سازمان در صورتیکه  مشورت با یک فرد حقوقیطی  پیمانکار مقرر گردید روند اجرای پروژه ورزشگاه با انجام صورتجلسه با مصوبه :

 .را دارد، ادامه یابد 47و  46، حق اعمال ماده پیمانکار نتواند به تعهدات خود در مدت زمان سه ماهه عمل نماید

 

 (21/02/1398جلسه مورخ )شود   مصوب بایستی که مواردی و عمومی مجمع دستورکار تعیین

  .سال بدهی از تاریخ مجمع به قبل بتوانند در مجمع شرکت نمایند 3مصوبه: مقرر گردید اعضاء با حداکثر 

  .گیری در مجمع بصورت قیام و قعود انجام پذیردمصوبه: مقرر گردید رأی

 ریال در نظر گرفته شود.  000/000/3ریال و شرکت مجری  000/000/3ریال و عضو حقوقی  000/500/1مصوبه: مقرر گردید ورودی عضو حقیقی 

ریال در نظر  000/000/3ریال و شرکت مجری  000/500/3ریال و عضو حقوقی  000/750مصوبه: مقرر گردید حق عضویت سالیانه عضو حقیقی 

 گرفته شود.

 الزحمه خدمات مهندسی حداکثر بر اساس بخشنامه وزارت راه و شهرسازی اعمال گردد. ه: مقرر گردید حقمصوب

 در هزار در نظر گرفته شد.  3الزحمه خدمات مجریان مصوبه: مقرر گردید حق

 درنظر گرفته شود. %17الزحمه خدمات دفتر گاز و تفکیک مصوبه: مقرر گردید حق

الزحمه شورای انتظامی به ازاء هر جلسه دوساعته ریال وحق 000/600الزحمه هیأت مدیره و هیأت رئیسه به ازاء هر ساعت مصوبه: مقرر گردید حق

 ریال درنظر گرفته شود.  000/800/1

 ای سازمان به هیأت مدیره انجام پذیرد. مصوبه: مقرر گردید واگذاری اختیار فروش امالک سرمایه

 

 (21/02/1398جلسه مورخ ) (پوراسدی مهندس آقای) تنظار قرارداد نهائی بررسی

 . گردد مطرح آینده هفته در موضوع گردید مقرر: مصوبه

 

 (21/02/1398جلسه مورخ )ریزنی و الر دفاتر وضعیت بررسی

 خریداری گردد.به فروش رسانده شود و ملک جدید پس از بازدید و تعیین قیمت کارشناسی ریز نیمصوبه: مقرر گردید ساختمان فعلی 

متر مربع انجام پذیرد و ساختمان قدیمی در موعد مقرر به فروش برسد و 2000بر اساس زیربنای الر مصوبه: مقرر گردید پروژه ساختمان جدید 

 ساختمان جدید گردد. هزینه 

 

 (28/02/1398جلسه مورخ ) زیست محیط و مصالح استاندارد – انرژی کمیسیون تشکیل

 مقرر گردید با هماهنگی هیأت رئیسه و خانم دکتر نصر نفرات تعیین گردند. مصوبه :

 

 (28/02/1398جلسه مورخ )  گردشگری بانک در حساب افتتاح

 مصوبه: مقرر گردید در بانک گردشگری افتتاح حساب انجام پذیرد. 



 

 (28/02/1398جلسه مورخ ) 1398 بودجه و 1397 ترازنامه تصویب و بررسی

 مصوب گردید.  97مصوبه: باتفاق آرا تراز سال 

 تغییر یافت.  61و  45، 21تغییر به تصویب رسید.) ردیفهای  3مصوبه: هزینه جاری با 

 مصوبه: درآمد به تصویب رسید. 

 مصوبه: هزینه سرمایه ای به تصویب رسید. 

 

 (04/03/1398جلسه مورخ اجالس ) در اعضا حضور تکلیف تعیین و 22 اجالس برای مدیره هیأت نماینده تعیین

 مصوبه: مقرر گردید جناب آقای مهندس ارجمند بعنوان رابط با شورای مرکزی درخصوص برگزاری اجالس تعیین گردند.

 نفر تعیین گردند  50مصوبه: مقرر گردید اعضاء شرکت کننده توسط هیأت رئیسه  تا سقف 

 

 (04/03/1398جلسه مورخ ) ترافیک و برداریهنقش شهرسازی، هایرشته 97 سال  تعرفه نرخ بررسی

 درصد افزایش یابد.  20، 98مصوبه: مقرر گردید تعرفه خدمات دفتر گاز و تفکیک در سال 

 درصد افزایش یابد.  20، 98برداری و ترافیک در سال های شهرسازی و نقشهمصوبه: مقرر گردید تعرفه خدمات رشته

 

 (04/03/1398جلسه مورخ ) 4بررسی هیأت اجرایی کیش 

 .ها ارتباطی به سازمان نداردگونه پروژهمقرر گردید از طریق سایت سازمان و از طریق پیامک اعالم گردد که این مصوبه :

 

 (11/03/1398جلسه مورخ مدیره )  هیأت نماینده و ایحرفه اخالق پایش کارگروه اعضاء تعیین

نفر بعنوان اعضا اصلی انتخاب گردند و سپس هیأت رئیسه از بین ایشان  7ای حضور بهم رسانند و از بین آنها نفر در جلسه 11مصوبه: مقرر گردید 

 انتخاب گردد. 

 

 (11/03/1398جلسه مورخ ) (مهندسی خدمات کمیسیون پیشنهاد)  رشته هر برای 1397 سال تعرفه شکست ضرائب تعیین

 تعرفه تصحیح و ابالغ گردد.  12/03/1398رر گردید تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مصوبه: مق

 
 

 (11/03/1398مورخ ) (زوربخش دکتر آقای) مشورتی هیأت وظائف بررسی

مصوبه: مقرر گردید جناب مهندس معمارپور نسبت به تشکیل هیأت اجرایی انتخابات هیأت مشورتی و مقدمات برگزاری اقدامات الزم را معمول 

 نمایند. 

 

 

 (18/03/1398جلسه مورخ  ) رفاه صندوق به مربوط امور با رابطه در گیریتصمیم

 مصوبه : مقرر گردید مصوبه قبلی هیأت مدیره اجرا گردد و درخصوص اعضا شهرستانها تدابیر الزم اندیشیده شود. 

 مصوبه: مقرر گردید به پیشنهاد هیأت امنا، جهت اخذ مطالبات از طریق واحد حقوقی پیگیری الزم بعمل آید. 

 

 

 (25/03/1398جلسه مورخ ایمن ) همیار طرح بررسی

 نفر از اعضا دارای پروانه اشتغال اخذ نگردد.  500ر گردید طرح انجام گردد و هزینه آموزش از مصوبه: مقر
 

 (25/03/1398جلسه مورخ  ) مشورتی هیأت انتخابات اجرائی هیأت پیشنهادات بررسی

 نامه اصالح گردد. ها در انتخابات شرکت نمایند و آئینمصوبه: مقرر گردید افراد کمیسیون

 نفر جهت هیأت مشورتی درنظر گرفته شود.  15مصوبه: مقرر گردید تعداد 



 .مصوبه: مقرر گردید آقای مهندس موسوی به عنوان هیأت نظارت از طرف هیأت مدیره معرفی گردند

 .انتخابات برگزار و محل توسط هیأت اجرایی تعیین گردد 16/04/98مصوبه: مقرر گردید در تاریخ 

 

 (25/03/1398جلسه مورخ ) 7 ایده مهندسی و فنی آموزشگاه سمینار پیشنهاد بررسی

های مشابه تشکیل و نسبت ای جهت بررسی طرحمقرر گردید توسط سازمان حمایت معنوی از این طرح بعمل آید و به موازات آن کمیته مصوبه:

 به بررسی آنها اقدام الزم بعمل آورند. 

 

 (01/04/1398لسه مورخ جدوم ) نوبت عمومی مجمع گزارش ارائه

 18/04/1398برگزار گردد و جلسه بررسی تراز روز چهارشنبه  12الی  9ساعت   04/1398/ 10مصوبه: مقرر گردید ادامه جلسه مجمع در روز دوشنبه 

 جلسه برگزار گردد.  12الی  9از ساعت 

 

 (01/04/1398جلسه مورخ صدرا ) شهر شورای و شهرداری با رئیسه هیأت مشترک جلسه گزارش ارائه

 البدل معمار و اعضا هیأت رئیسه، جهت پیگیری از طریق استانداری اقدام الزم را معمول دارند. مصوبه: مقرر گردید اعضای اصلی و علی

پیامک با هماهنگی ریاست ها اقدام ننمایند. ضمناً مقرر گردید متن مصوبه: مقرر گردید که پیامکی به چکرها ارسال شود تا نسبت به کنترل نقشه

  سازمان و گروه تخصصی معماری تنظیم گردد.

 

 (15/04/1398جلسه مورخ ها  )آپارتمان تفکیک و گاز دفاتر اداره به مربوط درصد اخذ میزان و روش با رابطه در گیریتصمیم

 های جاری از هردو دفتر تفکیک و گاز اخذ گردد. درصد بابت هزینه18درصد سهم سازمان و 5درصد شامل 23مصوبه: مقرر گردید میزان 

 

 (15/04/1398جلسه مورخ ) (تنفس از پس) دوم نوبت عمومی مجمع گزارش ارائه

 05/06/1398و نوبت دوم در روز سه شنبه مورخ  16ساعت  23/05/1398العاده در روز چهارشنبه مورخ مقرر گردید نوبت اول مجمع فوق مصوبه:

 صبح برگزار گردد.  9ساعت 

 

 (15/04/1398جلسه مورخ  ) آن  بر نظارت هیأت تعیین و ورزشی مجتمع عملیات به مربوط اقدامات بررسی

نفر شامل آقایان مهندس اسماعیل احمدی، دادخواه، ارجمند، کوهگرد و معمارپور به عنوان اعضا هیئت نظارت ورزشگاه انتخاب  5گردید مصوبه: مقرر 

 گردند.

 

 (15/04/1398جلسه مورخ ) نژادمصلی دکتر آقای مرخصی ارائه

 نژاد بصورت موجه درنظر گرفته شود. مصوبه: مقرر گردید مرخصی ارائه شده توسط دکتر مصلی

 

 (22/04/1398جلسه مورخ ) (گرپیوسته دکتر آقای پیشنهاد) سازمان در اشتغال کمیسیون ایجاد بررسی

 گر بعنوان مسئول تدوین فاز اول آیین نامه اجرایی کمیسیون اشتغال تعیین گردیدند. مصوبه: جناب دکتر پیوسته

 

 (22/04/1398جلسه مورخ دوم ) مبحث کار تعداد و اشتغال ظرفیت زمانی، برش رعایت مورد در گیریتصمیم

و نامه برخی اعضا بررسی الزم را معمول و نتیجه را به هیئت مدیره اعالم  پروژه 8مصوبه: مقرر گردید کمیسیون خدمات مهندسی نسبت به ارجاع 

 نماید. 

 

 (22/04/1398جلسه مورخ ) شهرسازی و راه وزارت به سازمان الکترونیکی سیستم به دسترسی ارائه مورد در گیریتصمیم

 خانه تحویل داده شود. باشد به وزارتمصوبه : مقرر گردید دسترسی از طریق همان نام کاربری و رمز که در اختیار اداره کل راه و شهرسازی فارس می

 

 



 

 (05/05/1398جلسه مورخ  الف ) گروه طراحی کار8 با رابطه در مهندسی خدمات کمیسیون پیشنهاد بررسی

های گذشته انجام تعداد کار در طول یکسال یا در برش زمانی طبق پیشنهاد کمیسیون خدمات مهندسی به روال سالمصوبه: مقرر گردید کنترل 

 و مقرر گردید هیئت رئیسه و اعضا کمیسیون مذاکرات شفاهی با شهرداری را در این خصوص انجام دهند.  پذیرد

 
 (05/05/1398جلسه مورخ مدیره ) هیئت نماینده و مشورتی هیئت اعضا تعیین

مه مصوبه: مقرر گردید آقایان مهندس رادمان، صمصامی، کشتکار، قائدیان بعنوان اعضا انتخابی هیئت مدیره به هیئت مشورتی طبق مفاد نظام نا

 یئت مشورتی معرفی گردند.انتخابات ه

 .معرفی گردندمصوبه : مقرر گردید آقای مهندس نخل پرور بعنوان نماینده هیئت مدیره در هیئت مشورتی 

 

 (19/05/1398جلسه مورخ ) (مهندسی خدمات کمیسیون) نظارت قرارداد بررسی

ه کمیسیون مصوبه: مقرر گردید تنظیم و ارائه قرارداد، با لحاظ نمودن نظرات ارائه شده در جلسه، و پس از اخذ نظر واحد حقوقی و شورای انتظامی، ب

 خدمات مهندسی تفویض گردد. 

 

 (19/05/1398جلسه مورخ  ملی ) شناسه اخذ بررسی

 مصوبه: مقرر گردید که در این خصوص هیچ عملیاتی انجام نپذیرد و استعالمات الزم از شورای مرکزی اخذ گردد. 

 

 (02/06/1398جلسه مورخ الزم ) گیریتصمیم و مسکن شورای جلسه گزارش
نظر مراجع مربوطه در سطوح ملی، در این مورد اقدام خاصی انجام ه و شهرسازی و اعالممصوبه: مقرر گردید تا زمان دریافت نامه رسمی از اداره کل را

 نپذیرد. 

 

 (02/06/1398جلسه مورخ الزم ) گیریتصمیم و مهندسی نظام سازمان گذاریسرمایه شرکت سهام گزارش
موضوع و اینکه در صالحیت مجمع یا هیئت مدیره است مصوبه: مقرر گردید سهام فعالً نگهداری گردد و اقدامی انجام نشود و پس از بررسی 

  گیری الزم گرفته شود.تصمیم

 (28/06/1398جلسه مورخ الزم ) گیریتصمیم و وارده هاینامه قرائت

 مصوبه: مقرر گردید به هیئت رئیسه اختیار داده شود تا نسبت به موارد ذیل اقدامات مقتضی را بعمل آورد:

 ساعت به منظور برگرداندن روال قبل مجریان ذیصالح 72شیراز و دادن مهلت مکاتبه با شهردار  -الف

 ارسال نامه به شهرداری جهت بازگرداندن کلیه وظائف قانونی سازمان -ب

 نمایند.کسانی که عدم رعایت مقررات ملی را ترویج میپیگیری قانونی و شکایت از  -ج

 رز الزم را بعالوه آقای مجدالدین به همکاری دعوت نماید.در این رابطه هیئت رئیسه مختار است تا وکالی مب

 اداره کل راه و شهرسازی الرستان 21/06/1398و تاریخ /12443/98بررسی نامه شماره  -ب

رد( و یکی از اعضا هیئت مدیره ) مهندس کوهگ دکتر مرشدی(آقای مهندس صفائی و بازرسان ) مقرر گردید ابتدا مدیر خدمات مهندسی، مصوبه:

 نسبت به بازدید و بررسی موارد اقدام و نتیجه اعالم و سپس نسبت به پاسخ نامه اداره راه و شهرسازی الر اقدام الزم بعمل آید. 

 

 (06/07/1398جلسه مورخ تخصصی ) گروههای انتخابات اجرائی کمیته اعضاء تعیین

زاده گر بعنوان دو نفر هیئت مدیره و آقایان مهندس زارع، و مهندس معمارپور و مهندس کمالمصوبه: مقرر گردید آقایان مهندس تدین و دکتر پیوسته

 نفر کارشناسان انتخاب گردند.  3بعنوان 

 

 (06/07/1398جلسه مورخ )سازمان  ورزشی درانبارمجتمع موجود اقالم و وسایل فروش مجوز

 . گردد تفویض رئیسه هیئت به فروش مجوز معامالتی-مالی نامهآئین اساس بر گردید مقرر: مصوبه
 



 

 (13/06/1398جلسه مورخ ) سازمان ورزشی فرهنگی مجتمع عملیات اجرای گزارش

 خصوص این در دقیق نامه نیز مشاور از و نماید بررسی نامه توافق با را پیمانکار کار کیفیت و پیشرفت تطابق نظارت هیئت گردید مقرر:  مصوبه

 . باشدمی بالمانع نظارت هیئت تصمیم با پروژه ادامه فوق موارد بررسی صورت در لذا. شود دریافت

 

 (13/06/1398جلسه مورخ ) مهندس روز برگزاری کمیته تعیین

مقرر گردید آقایان مهندس اکبر احمدی، کوهگرد، عراقی، بازرس هیئت مدیره )آقای مهندس صفائی(، معاونت منابع انسانی، مالی و  مصوبه :

آوری پور(، کارشناس طرح و برنامه و فنآوری اطالعات ) آقای مهندس حسینی، مسئول طرح و برنامه و فنپشتیبانی )آقای مهندس بهنام زارع(

 عات )آقای مهندس دشتستانی(،  مسئول روابط عمومی )آقای مرعشی ( بعنوان اعضاء کمیته روز مهندس انتخاب گردند. اطال

 

 (13/06/1398جلسه مورخ )  استانداری در ذیصالح مجریان به مربوط جلسه گزارش ارائه

ری مصوبه : مقرر گردید به گروه مذاکره کننده که توسط هیئت رئیسه انتخاب می گردد تفویض اختیار کامل گردد تا بتوانند در جلسات با شهردا

 تصمیمات الزم را اتخاذ نماید و همه هیئت مدیره از تصمیمات بعمل آمده حمایت نمایند. 

 

 (04/08/1398جلسه مورخ جع به آن )گیری رابررسی تعرفه ابالغی شورای مرکزی و تصمیم

توافق نشد با مصوبه: مقرر گردید اگر با اداره کل راه و شهرسازی برای اعالم تعرفه بدون افزایش یا کاهش به توافق رسیدیم، تعرفه اعالم گردد و اگر 

 نفره ارجاع داده شود. 4به هیأت  %25افزایش 

 

 (11/08/1398جلسه مورخ ) 98 سال مهندسی خدمات تعرفه بررسی

 تعرفه مطلوب نتیجه آوردن بدست عدم صورت در و انجام را الزم مذاکرات شهرسازی و راه اداره با تا گردد تفویض رئیسه هیأت به گردید مقرر:  مصوبه

 . گردد ابالغ مرکزی شورای  نامه 2 بند طبق

 

 (11/08/1398جلسه مورخ ) ریز نی در سازمان نمایندگی دفتر ساخت مجوز اخذ

 .گردد احداث مترمربع 550 الی 450 حدود در زیربنایی با شده خریداری ملک فعلی محل در ریز نی دفتر گردید مقرر:  مصوبه

 

 (11/08/1398جلسه مورخ ) گزارش مأموریت هیأت اعزامی به المرد

 پرونده برگشت خواستار و اعزام المرد دادگاه به حقوقی مشاور و ارجاع انتظامی شورای به شده ارائه گزارش طبق خاطی افراد گردید مقرر:  مصوبه

 .گردد انتظامی شورای به

 

 (11/08/1398جلسه مورخ ) گزارش عملکرد یکساله و انتخابات هیأت رئیسه و خزانه دار
 مهندس آقایان و انجام، شورای مرکزی 1396 مدیره مصوب آذر ماهنامه نحوه اداره جلسات هیات  نظام 22 بر اساس ماده رئیسه هیات انتخابات

 .گردیدند جهت یک سال انتخاب ذیل شرح به

 ریاست سازمان منصوب گردیدند. عنوان گیری بهپس از رأی زاده سیف مهندس آقای – 1

 منصوب گردیدند. رئیس نائب عنوان گیری بهپس از رأی دادخواه مهندس آقای – 2

 منصوب گردیدند. دوم رئیس نائب عنوان به گیریرأیاحمدی پس از  اکبر مهندس آقای – 3

 منصوب گردیدند. دبیر عنوان گیری بهزاده پس از رأی علوی مهندس آقای – 4

 منصوب گردیدند. دار خزانه عنوان گیری بهپس از رأی ارجمند مهندس آقای – 5

 

 (18/08/1398جلسه مورخ )  100   ماده کمیسیون اصالحیه به مربوط پیشنهاد تهیه

 ها در اختیار نظامات مهندسی قرار گیرد. نویس جهت اظهارنظر سازماننگاری خواسته شود که پیشمصوبه : مقرر گردید طی نامه

 



 (18/08/1398جلسه مورخ ) آن به راجع گیریتصمیم و 19/08/1398 جلسه برای ذیصالح مجریان از تعدادی تقاضای بررسی

 مصوبه:

 پیشنهاد گردید که هیأت مدیره در تجمع حضور یابد. ) به دلیل نیاوردن رأی کافی به تصویب نرسید. (  -1

شرکت نمایند. ) به دلیل نیاوردن رأی  19/08/1398اندیشی مجریان فردا عصر مورخ پیشنهاد گردید که اعضاء هیأت مدیره در جلسه هم -2

 کافی به تصویب نرسید. ( 

 مک جهت تجمع مجریان ارسال گردد. ) به دلیل نیاوردن رأی کافی به تصویب نرسید. ( پیشنهاد گردید که پیا -3

 پیشنهاد گردید که سازمان درخصوص اخذ مجوز تجمع اقدام الزم بعمل آورد. ) به دلیل نیاوردن رأی کافی به تصویب نرسید. (  -4

 نیاوردن رأی کافی به تصویب نرسید. (  پیشنهاد گردید که هزینه پیامک جهت تجمع مجریان معمول گردد. ) به دلیل -5

 پیشنهاد گردید که پوستر تجمع در تابلو سازمان درج گردد. ) به دلیل نیاوردن رأی کافی به تصویب نرسید. (  -6

 گانه رأی الزم را کسب ننمود.6توضیح: هیچ کدام از موارد 

 


