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  16:00: شروعساعت   

  شوراي مركزي ارائه نمودند. در ابتداي جلسه آقاي مهندس مجتبي زاده از امور جاري سازمان و نيز جلسه هفته گذشته *

  * مقرر شد آقاي مهندس توت آغاج و آقاي مهندس حالجي در همايش سيماي شهري در شهر قزوين شركت نمايند.

توت آغاج و مهندس غضنفريان و مهندس تيموري و مهندس اسكندري(بازرس محترم سازمان) و نيز آقاي  * مقرر شد آقايان دكتر ثبوتي، مهندس

اسفند در تهران شركت  11و  10مهندس ضرغام(اتاق بازرگاني) و آقايان دكتر كيامهر و دكتر نصيرا در همايش توسعه خدمات مهندسي در روزهاي 

  نمايند.

ريال  (يك ميليون و پانصد هزار)1,500,000اول آزمون ورود به حرفه با اهداي لوح و كارت هديه به مبلغ  * مقرر شد در صورت امكان از نفرات

  تقدير شود.

ادره را ه و شهرسازي به عنوان متولي بافت فرسوده در جلسه حاضر و در خصوص  * در ادامه آقاي مهندس هاشملو رئيس اداره عمران و بهسازي

  مسائل و مشكالت بافتهاي فرسوده بحث و تبادل نظر گرديد.

  * خانم مهندس پايور گزارشي در خصوص موضوع اقامت غالب اعضا ارائه نمودند.

  چند نوبت در سايت و كانال اطالع رساني شود.قانون نظام مهندسي تا آخر سال در  46موضوع اجراي ماده * مقرر شد 

 2* مقرر شد آقاي مهندس توت آغاج و آقاي دكتر رسولي و خانم مهندس پايور در خصوص تهيه آيين نامه انضباطي و اصول اخالق حرفه اي تا 

  هفته آينده گزارش نمايند.

  قايان مهندس تيموري، غضنفريان و توت آغاج بررسي و تكميل شود.* كليات اساسنامه صندوق حامي مصوب و مقرر شد جزئيات آن توسط كميته آ

هيأت مديره با گروه تخصصي عمران مقرر شد اوالً موضوع تعرفه  * پيرو گزارش آقاي مهندس مجتبي زاده در خصوص جلسه مشترك نمايندگان

در خصوص افراد كنترل نقشه سازه مقرر شد تا آخر سال  گودبرداري توسط آقاي دكتر باقري و آقاي دكتر رسولي بررسي و گزارش گردد و ثانياً

 آقايان مهندس غنيون و سيدمهدي هاشمي و كاظمي راد و حسين پرويني و فيروزمند انجام وظيفه نمايند و در خصوص نقشه هاي ژئوتكنيك آقايان

  يگزين شوند.(تا آخر سال)مهندس رضايي كلج و شعبان زاده و در صورت استعفاي هر كدام آقاي مهندس اكبر بهرامي جا

  گروه تخصصي معماري براي بررسي و گزارش به خانم دكتر ترابي ارجاع شد. 27/11/95مورخ  20103/95* نامه شماره 

براي بررسي و گزارش به آقاي مهندس در خصوص مبحث تأسيسات خانه هاي كارگري مزارع و باغات   28/11/95مورخ  20199/95* نامه شماره 

  ارجاع شد.غضنفريان 

  * پيشنهاد خزانه دار محترم سازمان در خصوص قرارداد پشتيباني همكاران سيستم موافقت شد.

  * پيشنهاد كميته شهرستان در خصوص كنترل كننده هاي نقشه ابهر به شرح ذيل مصوب شد.

دس كاظم يزداني و مهندس حميدرضا حاجي قرباني به مديره) آقايان مهن تي راد(منتخب هيأانوه بر نفر اول آقاي دكتر سليمنقشه هاي سازه: عال   

  عنوان نفرات بعدي انتخاب شدند.

  نقشه هاي معماري: خانم پريسا احدي به عنوان نفر اول و خانم فروغ قره باغي به عنوان نفر دوم   

  نقشه هاي برق: آقاي مهندس امير محمودي  

  نقشه هاي مكانيك: آقاي مهندس علي محمد عارف نيا 

  


