
                                        

بسمه تعالی                                                        

 ادواری كمیسیونو مصوبات اهم مذاكرات                            
 

 

                                      هیأت رئیسه() 2  :شماره جلسه                                    قاسم مالیی        :  دبیر جلسه

سازمان محل جلسه :                                       4/11/49تاریخ جلسه:  

 دستور جلسه:

كمیسیون هیأت مدیره ادواری یکساله تهیه دستور جلسه  

:و مصوبات اهم مذاكرات  

برنامه سه ساله  .برگزار گردید در محل سازمانهیأت رئیسه با حضور اعضاء  11جلسه هیأت رئیسه ادواری درساعت دومین 

.تدوین گردید به شرح ذیل کمیسیون  

 

:جلسهدر ء عضاا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاضر/غائب نام و نام خانوادگی اعضا ردیف

  √ آقای مهندس حسین صالحی 1

مصطفی خاوری نژادآقای مهندس   2  
-  

اکبرزاده قربانی علی آقای مهندس 3  -  

ودادیابوالفضل آقای مهندس  4  √ 
 

مالیی قاسم آقای مهندس 5  √ 
 

سیدمحمد محمدی تاکامیآقای مهندس  6  
- 

 

 √ آقای مهندس کامبیز نیکزاد 7
 



                                        

بررسی ساختار مدیریتی دفاتر نمایندگی و ارائه راهکار مناسب)پیشنهاد آقای مهندس خاوری نژاد( -1  

بحث و بررسی پیش نویس اصالحیه مبحث دوم مقررات ملی -2  

کیفیت خدمات مهندسیبحث و بررسی رشد بیش از حد کمی اعضای سازمان با توجه به ظرفیت کاری و تاثیرات آن بر  -3  

(زادنیک)پیشنهاد آقای مهندس آسیب شناسی شیوه آموزشی حرفه ای موجود به منظور دستیابی مهندسین به تجربیات حرفه ای -4  

بررسی و آسیب شناسی چگونگی تشکیل مجامع تخصصی و ارائه راهکارهای مناسب و تعریف شرح وظایف برای آنان -5  

دوانلو( و نحوه عملکرد آنها )پیشنهاد آقای مهندس ی کمیسیون ها و اعضای گروه های تخصصی شهرستان هابررسی شیوه انتخابات اعضا - 6 

ت و میان مدت نحوه فعالیت سازمانبرنامه ریزی بلند مد -7  

بررسی علل عدم اجرای برخی قوانین نظام مهندسی در سطوح مختلف -8  

اجرائی نشده و یا بصورت ناقص اجرا شده است.بررسی قوانین و مقررات نظام مهندسی که تاکنون  -9  

بحث و بررسی برنامه و بودجه سالیانه سازمان و ارائه پیشنهادات اصالحی به هیأت مدیره و مجمع عمومی -01  

آسیب شناسی روش حضور اعضای هیأت مدیره ادواری و ارائه راهکارهای مناسب برای حضور در مجامع -00  

بومی با توجه به اقلیم و فرهنگ جهت رشته های مختلف صنعت ساختمان بررسی موضوع کدهای فنی -20  

بررسی آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و ارائه راهکار مناسب )پیشنهاد آقای مهندس صفری( -03  

نقد و بررسی مصوبات هیأت مدیره )پیشنهاد آقای مهندس ناجی( -04  

 


