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* گزارش ریاست سازمان از برگزاری چهار سمینار زلزله در شهرهای زنجان ،خرمدره و ابهر ارائه و مقرر شد سمینار زلزله در شهر قیدار روز شنبه هفته بعد برگزار
شود.
* برای جلسه همایش زلزله در مرکز تحقیقات مسکن در روز سه شنبه  99/9/82آقای مهندس تیموری اعالم آمادگی نمودند.
* تهیه فیلم مستند آموزشی در زمینه ترویج مقررات ملی ساختمان مصوب شد.
* مقرر شد جلسه مختص پروژه های سازمان هفته بعد برگزار شود.
* پیشنهاد گروه در خصوص تهیه و ارائه مساحت خالص (پیرو نامه اداره کل راه و شهرسازی) با  9رای از  01رای مصوب و مقرر شد شرح خدمات و تعرفه به
هیات چهارنفره پیشنهاد گردد.
* گزارش نحوه طراحی و نظارت گودبرداری توسط آقایان دکتر رسولی و دکتر باقری و مهندس قصابی ارائه و مقرر شد شرح خدمات و تعرفه به هیات چهارنفره
پیشنهاد گردد.
* نامه شماره  99/02881مورخ  99/2/9گروه معماری در خصوص نفرات کنترل نقشه معماری مطرح و با سه نفر اول موافقت و در خصوص کنترل نقشه
معماری پایه  0پیشنهاد شد در صورت موافقت آقای دکتر موسوی منتخب و در غیر اینصورت نفر چهارم نامه مذکور جایگزین شوند.
* مقرر شد قرارداد پرسنل تا آخر سال تمدید و در ضمن اجرای طرح طبقه بندی تسریع گردد.
* نامه شماره  99/09968مورخ ( 99/9/0آزمون بتن کاویان) در خصوص لزوم مطالعات ژئوتکنیک برای ساختمانهای چهارطبقه و باالتر(مطابق مبحث هفتم)
مطرح و مقرر شد از ابتدای سال  96اجرا گردد.
* نامه شماره  99/06110مورخ  99/9/2بنیاد مسکن در خصوص تهیه شناسنامه فنی و ملکی برای پروژه های مسکن محرومین در شهرهای هیدج و صائین
قلعه مقرر شد هزینه های شناسنامه های فنی و ملکی مذکور توسط خود بنیاد تهیه و با امضا طراح و ناظران و عالی ترین مقام بنیاد استان به سازمان نظام
مهندسی ساختمان ارائه گردد و سازمان نیز هزینه ای از این بابت دریافت ننماید.

