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 17:00: شروعساعت  

 ارائه شد. سازمان امور جاریاز  ریاست گزارش* 

 نمایند. ه* مقرر شد آقایان مهندس حسین بیگدلی و وحید جلیلی به عنوان مسئول پروژه های ساختمان قیدار و خرمدره انتخاب و انجام وظیف

 ، موضوع فعالً از دستورکار خارج شد.27افزایش تعرفه کارشناسان ماده برای  27* پیرو گزارش کمیته خدمات مهندسی در خصوص درخواست کمیته ماده 

 بیمه مسئولیت منظور و هزینه مربوطه به تعرفه موجود اضافه شود. 27* مقرر شد برای کارشناسان ماده 

کرمانشاه از حساب بدهکاری سرانه حق  میلیون ریال بابت تهیه فیلم زلزله 280شورای مرکزی در خصوص منظور نمودن  2/5/97مورخ  9384نامه شماره  *

 عضویت سازمان به شورای مرکزی قرائت شد.

خدمات نقشه برداری توسط شورای مرکزی به وزارت راه و شهرسازی شورای مرکزی در خصوص ارسال مبانی تعرفه  11/4/97مورخ  30549* نامه شماره 

 وع تعیین تعرفه خدمات مهندسی( قرائت شد.اجرایی قانون)موضآیین نامه  117برای طرح در کمیسیون ماده 

 شورای مرکزی در خصوص نحوه پرداخت حق ماموریت و حق جلسات شورای انتظامی هم عرض استانها قرائت شد. 2/5/97مورخ  9383* نامه شماره 

 پیمانکار گاوازنگ در خصوص استعالم بیمه نامه حوادث قهری قرائت شد. 3/5/97مورخ  8759* نامه شماره 

 ابهر مطرح و به آقای دکتر ثبوتی و خانم دکتر ترابی ارجاع شد.* درخواست آقای مهندس وحید آذریون برای کنترل نقشه معماری 

 وزیر راه و شهرسازی در خصوص ابالغ شیوه نامه قرائت شد. 2/5/97مورخ  02/100/55269* نامه شماره 

ظرفیت مابقی  %50مهندسین نقشه برداری خرمدره برای طراحی نقشه برداری مطرح و مقرر شد * درخواست نمایندگی شهر خرمدره در خصوص ظرفیت 

 گشایش شود.

ازی و دانشگاه تهران در شورای مرکزی در خصوص تفاهم نامه فیمابین معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرس 6/5/97مورخ  9397* نامه شماره 

 د موضوع به مدرسان مربوطه اطالع رسانی شود.قرائت و مقرر ش HSEتعالی  خصوص نشان

آیین نامه اجرایی قانون در خصوص نظارت معماری  12ماده  2شورای مرکزی به چهارمحال در خصوص جدول ذیل تبصره  2/5/97مورخ  9379* نامه شماره 

 قرائت شد.ساختمان های گروه 

توانند کاندید ی که نمی توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص کسانآقای دکتر شیبانی مدیرکل  19/4/97مورخ  48045* نامه شماره 

 هیات مدیره شوند قرائت شد.

صالحیت بازرسی گاز مطرح و مقرر شد ریاست سازمان و آقای مهندس غضنفریان نسبت به انعکاس موضوع * درخواست مهندسان مرتبط رشته مکانیک برای 

 ی و اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام نمایند.به اداره کل راه و شهرساز

 


