
  سمه تعالیب

  1از  1صفحه:             سازمان مدیرهجلسه هیات  امین 179و 178 مصوبات اهم                                            

                                                                                                                                        نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی                                                 

        

  20:00 ساعت خاتمه:  17:00: شروع ساعت     27/2/99 :مورخ       شنبه :روز      ساختمان مرکزيمکان تشکیل جلسه:

  مصوبات جلسه:

 فت:ه قرار گرجلسه ستاد ویژه مقابله با بیماري کرونا به شرح زیر مورد تصویب هیأت مدیر هشتمین مربوط به مصوباتتمامی  -1

عی، ساعات گذاري اجتما اشتی و فاصلهمقرر گردید پس از اطالع رسانی مناسب در بین اعضا و مراجعین محترم و با رعایت پروتکل هاي بهد  -1-1

ت رح زوج و فرد در برخی از قسمطبه روال سابق بازگردد. براساس این مصوبه  99/2/27وز شنبه مورخ کاري کلیه بخش ها و واحدهاي سازمان از ر

ن در وقت ش هاي سازمامامی بخو ت لغوهاي خدمات مهندسی و همچنین فعالیت بخش هاي اداري و آموزشی در شیفت بعد از ظهر از تاریخ یاد شده 

اي آتی، اري در روزهجدول گذ همچنین به جهت شروع عملیات محوطه سازي و. حترم خواهند پرداختاداري به ارائه خدمات به اعضا و مراجعین م

  .پارکینگ سازمان طبق اعمال گرددمحوطه مقرر شد محدودیت تردد در فضاي 

ح ایمنی، ارکینگ و طرپ واحد کنترل پالن یرنظمقرر شد در جهت جلوگیري از تجمع و تسهیل در ارائه خدمات در بخش هاي پر تردد سازمان  -1-2

 .ه گرددراهکارهاي اجرائی در این خصوص از سوي مدیرخدمات مهندسی براي تصویب در جلسه آتی هیات مدیره سازمان ارائ

ا و مراجعین فظ سالمت اعضحسازمان براي تامین اقالم بهداشتی براي هاي ینهپس از استماع گزارش مدیر محترم مالی در خصوص هز  -3-1

لی از ع رسانی قببا اطال ،، طرح توزیع ماسک و دستکش رایگان به مراجعینضمن مدیریت مقررشد براي کاهش هزینه هاي جاري سازمانمحترم، 

ضاي مبتال مالی از اع ایت هايورود مراجعین بدون ماسک به سازمان ممانعت بعمل آید. همچنین مقرر شد اطالع رسانی مجدد در خصوص انجام حم

 .یق وبسایت رسمی و شبکه هاي اجتماعی سازمان صورت پذیردبه کرونا از طر

جتماعی اهاي ی و شبکهز طریق وبسایت رسمهاي مالی از اعضاي مبتال به کرونا امقرر گردید اطالع رسانی مجدد در خصوص انجام حمایت    -4-1

به  رسیده، پرونده هاي 19اند،دهش پرسنل سازمان که مبتال به بیماري کوید سازمان صورت پذیرد همچنین مدارك مثبته پزشکی ارائه شده اعضا و 

  .سازمان مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات الزم براي انجام حمایت هاي مالی صورت پذیرفت

کلیه امورات  رد و همچنیننجام گیاقرر گردید تاییدیه طرح ایمنی پرونده هاي داراي پایانکار توسط مسئول کنترل نظارت آقاي مهندس جلیل پور م -2

دیه و  کلیه س مسعود حمیلیت مهندهاي گروه ساختمانی الف و ب شامل کنترل پالن پارکینگ، کنترل معماري و طرح ایمنی با مسئودنمربوط به پرو

  .نجام گیردار سیدزائر با مسئولیت آقاي دکتآنها  شامل پالن پارکینگ، کنترل معماري وطرح ایمنیپرونده هاي گروه ساختمانی ج و د 


