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  با تشكيل دفتر استانداردسازي در سازمان و انعقاد تفاهم نامه با اداره استاندارد در اين خصوص موافقت شد.* 

سازي * مقرر شد جلسه بعد با حضور آقاي مهندس وثوقي مديركل راه و شهرسازي و آقاي كارگرزاده رئيس اداره استاندارد تشكيل و دفتر استاندارد

  سازمان افتتاح شود.

  * مقرر شد ساعت كاري سازمان در روزهاي هشتم و يازدهم محرم هماهنگ با ساير ادارات باشد.

  * تأكيد گرديد كه معرفي به دفتر طراحي در سازمان صرفاً به مالك يا نماينده قانوني و با احراز هويت صورت گيرد.

اع و تمديد نظارت توسط آقاي دكتر باقري و دكتر رسولي و خانم مهندس پايور بررسي و گزارش * پيرو پيشنهاد آقاي دكتر باقري مقرر شد روند ارج

  گردد.

، مقرر شد ضمن موافقت * نامه درخواست واحدهاي دانشگاه آزاد ابهر و خدابنده در خصوص امكان برگزاري كالسهاي آموزشي براي ارتقا پايه

  موضوع به كميته آموزش ارجاع گردد.

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان در خصوص برگزاري مسابقات تيراندازي مطرح و موافقت  18/7/95مورخ  11302/95اره * نامه شم

  نشد.

% ظرفيت 50شهرسازي معادل  3سان پايه دمهندسين رشته شهرسازي مطرح و مقرر شد براي مهن 15/6/95مورخ  9236/95* نامه شماره 

  بازگشايي گردد.

  شد آقاي دكتر باقري و دكتر رسولي و خانم مهندس پايور موضوع پرداخت حق عضويت اعضا بدون پروانه را بررسي و گزارش نمايند.* مقرر 

  * مقرر شد هفته اول هر ماه تراز ازمايشي توسط آقاي مهندس تيموري تهيه و گزارش نمايند.

  ينه آن از طرف خود مهندسين پرداخت شود.* مقرر شد استعالم قرارداد بيمه گازرساني جداگانه انجام و هز

  آقاي مهندس توت آغاج و مهندس تيموري براي هفته بعد تهيه گردد.توسط بيمه * مقرر شد متن استعالم 

روز  * مقرر شد جلسه هم انديشي با موضوع پيشنهادات اعضا براي رونق ساخت و ساز و راهكارهاي درآمدزايي و اشتغالزايي براي اعضاي سازمان در

  دوشنبه و يا پنج شنبه آينده برگزار گردد.

  ت مديره توسط خانم دكتر ترابي گزارش گردد.خر مهرماه براي تصميم گيري به هيأ* مقرر شد امكان چاپ نشريه تا آ

  


