
 

 به نام خدا

 (ه )دوره هشتمهیأت مدیر  28جلسه شماره  مصوبات

 

 

                           اصلی: محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  92/6/22 تاریخ جلسه:

  ــــغایبین:     نفر 81 تعداد حاضرین:  98:81پایان:          :::81آغاز:       :فوق العاده 

پیرو  هیات مدیره 19جلسه شماره با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، 

 تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تائید قرار گرفت .  8:56191به شماره  92/6/22دعوتنامه مورخ 

 

 

 پیگیری کننده شرح مصوبه ردیف

 

1 

بنا بر نظر آقای دکتر مقدم آریایی و نظر اکثریت آراء موضوع تغییر نماینده رشته شهرسازی در کمیته آموزش وارد 
دستور کار شد و پس از آن سرکار خانم دکتر مریم استادی به عنوان نماینده این رشته در کمیته آموزش تعیین 

 گردیدند . 

 
 کمیته آموزش 

 

 

 

 

2 

 پیشنهادات تکمیلی کمیته ساماندهی ساجام به شرح زیر به تصویب رسید : 
 . ورود و بارگذاری ساختمان های شهرک های صنعتی در سامانه ساجام . 2-1
 حذف و خروج موضوع سایه بان های خارج از محدوده شهری از دستور کار اقدامات سامانه ساجام .  2-2
 222آیین نامه اجرایی درخصوص ساختمان هایی با متراژ حداکثر  12ماده  2. تصویب استفاده از تبصره  2-3

مترمربع و دو سقف، چنانچه پس از طی شدن فرآیند ارجاع هیچ یک از مهندسین کاندیدای پذیرش خدمات نظارتی 
 آن نباشند . 

 022جرایی درخصوص ساختمان هایی با متراژ حداکثر آیین نامه ا 12ماده  2. تصویب استفاده از تبصره  2-4
، پس از طی شدن فرآیند "به غیر از شهرستان مشهد "سقف در تمامی شهرستان های استان  4مترمربع و حداکثر 

 ارجاع و عدم پذیرش هیچ یک از مهندسین . 
 مدیره درخصوص طرح ارجاع افزوده گردد .  هیأتموارد این بند ضروری است بر نظام نامه مصوب تبصره : 

 
 
 

 کمیته ساماندهی ساجام 
 مدیریت فاوا 
  33مدیریت ماده 

درخصوص تقاضای استفاده ساختمان خدمات خودرویی آشیان بنز پارس پاژ از  1232141نامه وارده با شماره  3
 مطرح و با تقاضای یاد شده مخالفت شد .  2آزمایشگاه بتن پایه 

 

 ــــــ

به  12/54/4/0درخصوص پروژه با کد نوسازی  08892وارده به شماره  212599به شماره  21/5/99با نامه مورخ  4
 دلیل عدم وجود مبانی قانونی مخالفت گردید . 

 

 ــــــ

5 

مطرح و به دلیل عدم پوشش ضوابط مرتبط با امور مهندسین خیر  22/5/99مورخ  11810نامه وارده به شماره 
 مورد موافقت قرار نگرفت . 

 

 ــــــ

0 

جهت استفاده از خدمات مهندسین خیر و با اثبات مشمولیت  28/4/99مورخ  9302نامه وارده به شماره با تقاضای 
 شرایط موافقت شد . 

 
 33مدیریت ماده 

 

1 

جهت استفاده از خدمات مهندسین خیر  111/193/18/2درخصوص کد نوسازی  1231822تقاضای وارده با شماره 
مورد بررسی قرار گرفت و مهندسین متقاضی به دلیل عبور از ظرفیت موضوعی مندرج در قانون مورد پذیرش قرار 

 نگرفتند . 

 
 ــــــ

 

8 

ایشان درخصوص خدمات  21128به شماره  8/5/99تمدید زمان قرارداد مهندسین مشاور دیگر پیرو نامه مورخ 
کل زمان های مندرج در قرارداد مورد تصویب قرار گرفت و بدیهی است  % 25طراحی ساختمان سازمان تا میزان 

پرداخت هر یک از اقساط قرارداد مورد میزان تاخیرات مجاز و غیرمجاز ایشان، پس از پایان موضوع و به هنگام 
 محاسبه قرار خواهد گرفت . 

 
 رئیس سازمان 



 

 به نام خدا

 (ه )دوره هشتمهیأت مدیر  28جلسه شماره  مصوبات

 

 

                           اصلی: محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  92/6/22 تاریخ جلسه:

  ــــغایبین:     نفر 81 تعداد حاضرین:  98:81پایان:          :::81آغاز:       :فوق العاده 

پیرو  هیات مدیره 19جلسه شماره با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، 

 تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تائید قرار گرفت .  8:56191به شماره  92/6/22دعوتنامه مورخ 

 

 حاضرین در جلسه ) به ترتیب حروف الفبا(:

 
 آقای حسن جامی االحمدی                                            آقای رضا بشیر                                      آقای امیرهوشنگ انصاری 

 

 

 آقای سید مصطفی رضوی                                       آقای جعفر حسین پور                                        آقای کامران جنتی پور
 

 

 آقای اردشیر فرشیدیانفر                                    آقای محمدحسین شرکاء                                               خانم زهرا زمانی
 

 

 آقای داریوش معظمی                                      آقای مجید مزینانی                                           آقای حمید کاظمی     
 

 مزدا نوبریآقای                        محمدرضا موسوی تقی آبادی  آقای                                        علی مقدم آریاییآقای 

 




