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  شوراي مركزي گزارش ارائه نمودند. 24/6/95آقاي مهندس مجتبي زاده از جلسه مورخ * 

نوبت) و نيز مقرر شد از كارشناسان دستگاه هاي اجرايي براي سمينار  2برگزار گردد.(براي معلولين * مقرر شد سمينار مناسب سازي فضاي شهري 

  دعوت به عمل آيد.

  منظور شود. 1به  2و از  2به  3سمينار مناسب سازي به عنوان يك دوره براي ورود به حرفه و نيز ارتقا پايه از * مقرر شد 

  شوراي مركزي قرائت شد (در خصوص حدود صالحيت مهندسان شهرساز در طرحهاي انطباق شهري) 24/6/95/م مورخ 1013/95* نامه شماره 

  شاورزي براي تصويب به هيأت چهارنفره منعكس گردد.* مقرر شد تعرفه پيشنهادي ساختمانهاي ك

  % ظرفيت بازگشايي گردد.25* پيرو ارائه گزارش كاركرد رشته نقشه برداري مقرر شد در خصوص پالن مسطحاتي و نظارت نقشه برداري 

مورخ  9962/95(نامه شماره .شدمضاعف مطرح و به شرح ذيل مصوب * نامه دفتر فني سازمان در خصوص پيشنهاد حق الزحمه بازرسين كنترل 

28/6/95(  

گروه 

  ساختماني

ميزان حق الزحمه كارشناسان سازمان به ازاي 

  هرنفر ساعت(ريال)

درصد 

  اختصاصي

هزينه تردد به پروژه و   ميزان حق الزحمه كارشناسان حاضر در تيم

  سازمان(ريال)

جمع كل حق الزحمه يك گزارش 

  به ازاي هر تيم(ريال)

  400,000  100,000  300,000  75/0  200,000  الف

  500,000  100,000  400,000  1  200,000  ب

  600,000  100,000  500,000  25/1  200,000  ج

  700,000  100,000  600,000  5/1  200,000  د

  

  ماهه تا آخر آذر تمديد گردد. 3قرارداد بازرسان كنترل مضاعف  مقرر شد * 

  آقاي مهندس غضنفريان مصوب و مقرر شد موارد در قالب جدول براي هفته بعد گزارش گردد.* كليات نظامنامه تخفيف پيشنهادي توسط 

  * كليات پيشنهاد ظرفيت اشتغال رشته هاي چهارگانه براي ارائه به هيأت چهارنفره با اصالحاتي مصوب شد.

  هفته بعد موكول شد.* پيشنهاد انتخاب رابطين از طرف كميته شهرستانها مطرح و موضوع براي بررسي بيشتر به 

  * مقرر شد قرارداد سالنهاي ورزشي براي شش ماهه دوم تمديد گردد.

  ابق مصوبه مجمع مطرح و براي بررسي بيشتر به هفته بعد موكول شد.ط* موضوع تأمين سالن و مربي براي تيم فوتسال سازمان م

  


