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 96:03: شروعساعت  

 ارائه شد. سازمان امور جاری از آقای مهندس مجتبی زاده گزارش *

 تقدیر به عمل آمد. 59نفر از مهندسین منتخب سال  3و نیز  59* در ادامه جلسه از کارفرمای پروژه منتخب سال 

معماری( و  2پایه رسول طارمی)پایه یک سازه( و مهندس وحید آذریون)دفتر نمایندگی ابهر در خصوص معرفی پیشنهاد آقایان مهندس  81/7/59* نامه مورخ 

 مهندس محمد شجاعی)پایه یک برق( برای کنترل نقشه ابهر مطرح و با شرط عدم وجود تعارض منافع موافقت شد.

 شده بررسی و مصوب شد.* در خصوص نظام کشاورزی فرآیند ارجاع کار و نسبت مبالغ سازمان، طراحان و ناظران مطابق با جدول ارائه 

 گروه تخصصی مکانیک برای برگزاری جلسه هم اندیشی مطرح و موافقت شد. 89/7/59مورخ  83319/59* درخواست شماره 

 نفر ثبت نام و شرکت نمایند. 2سازمان خراسان برای برگزاری همایش مکانیک مطرح و مقرر شد به تعداد  22/7/59مورخ  83533/59* نامه شماره 

 و مهندس جعفری از راه و شهرسازی در جلسه هیأت مدیره حاضر و در خصوص مسائل ذیل بحث و بررسی شد. آقایان مهندس یگانه ادامه پیرو جلسه قبل* در 

 پیرو پیشنهاد هفته قبل مقرر شد ضریب دفتر برای تعداد کار نیز اعمال شود. -     

 افزایش یابد. 1به  9هندسان مکانیک، تعداد کار رشته مکانیک از مقرر شد با توجه به تکمیل ظرفیت تعداد کار م -     

ظر مقرر شد در خصوص احتساب دوره های آموزشی مباحث مقررات ملی توسط تدوینگران مباحث مقررات ملی، اداره راه و شهرسازی مساعدت و اعالم ن -     

 نمایند.

 تهران منعکس گردد.ه اداره راه و شهرسازی به صورت مکتوب گزارش تا به مترمربع مقرر شد موضوع ب 891در خصوص کارهای زیر  -     

 % در ظرفیت آنان لحاظ گردد.29مترمربع مقرر شد با ضریب  211در خصوص آزمایشگاه ها برای ساختمانهای زیر  -     

 آزمایشگاه در شهرستانها انجام شود. تجهیز و راه اندازیمانی برای میلیون تو 91مقرر شد رایزنی با بانکهای عامل طرف قرارداد سازمان برای پرداخت وام  -     

 *در خصوص موضوع اقامت غالب و مجریان پاره وقت بحث و بررسی و مقرر شد راهنمایی های الزم از طرف اداره راه و شهرسازی ارائه گردد.

 


