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*دس اتتذای جلسِ آلای هٌْذس هجتثی صادُ سیاست ساصهاى گضاسش اص اهَس جاسی اسائِ ًوَدًذ.
* تِ اتفاق آسا هصَب ضذ آلای دکتش ثثَتی هَضَع سٌذ صهیي ساختواى ساصهاى سا اص عشیك فشهاى هادُ  100اهام پیگیشی ًوایٌذ.
* پیشٍ گضاسش آلای هٌْذس تیوَسی دس خصَظ استؼالم حساتشسی سسوی همشس ضذ تا هَسسِ حساتشسی سٌجیذُ سٍش آسیا لشاسداد هٌؼمذ گشدد(تشای تشسسی
تشاص سال  95پیشٍ دسخَاست تاصسساى هحتشم)
* پیشٍ اػالم آهادگی آلای دکتش ثثَتی تِ اتفاق آسا تِ ػٌَاى سشدتیش ضواسُ تؼذی ًطشیِ تٌا ٍ ًوا اًتخاب ضذًذ ٍ همشس ضذ هَضَػات پیطٌْادی تشای هحَسیت
ضواسُ تؼذی ًطشیِ دس جلسِ ّفتِ تؼذ هغشح گشدد.
* فشم الاهت غالة تْیِ ضذُ تَسظ آلای هٌْذس تَت آغاج ٍ خاًن هٌْذس پایَس هغشح ٍ همشس ضذ دس ّفتِ تؼذ تشسسی ٍ ًْایی گشدد.
* گضاسش خاًن هٌْذس پایَس اص ًحَُ اسجاع ًظاست دس استاًْای ّوذاى ٍ آرستایجاى غشتی اسائِ ضذ.
* آلای دکتش تالشی هذیش خذهات فٌی گضاسش اص ػولکشد سال  95دس خصَظ آهاس ًمطِ ّای ٍاسدُ ٍ تأییذ ضذُ ٍ تؼذاد ٍ ًحَُ تاصدیذّای کٌتشل هضاػف ٍ آهاس
ضٌاسٌاهِ فٌی ٍ هلکی صادسُ اسائِ ًوَدًذ.
* آلای هٌْذس صفَی هذیش ٍاحذ اهَس ضْشستاًْا دس خصَظ ػولکشد سال گزضتِ اهَس ضْشستاًْا ٍ آهاس ٍ اسلام ػولکشد خذهات هٌْذسی دس ضْشستاًْا
گضاسش اسائِ ًوَدًذ.
دس اداهِ جلسِ سؤسا ٍ ًوایٌذگاى گشٍُ ّای تخصصی دس جلسِ ّیأت هذیشُ حاضش ٍ تشًاهِ ّای پیطٌْادی ٍ پیص سٍی خَد سا تِ ضشح ریل اسائِ ًوَدًذ:
آقای دکتر براتی(گروه مکانیک) :تغییشات دس ًظاست گاص فطاس لَی -هَضَع سیستن آتص ًطاًی دس ساختواًْا -اجشای هثحث  22تِ خصَظ دس خصَظ ًظاست
لَلِ کطی گاص تِ ٌّگام ًمل ٍ اًتمال
آقای مهندس بیگلری(گروه شهرسازی) :اتالؽ تؼشفِ ّای ضْشساصیً -ظاست ضْشساصی دس ساختواى ّا -ساهاًذّی تاتلَّای تجاسی ضْشی -تْیِ عشح ّادی
سٍستایی
آقای دکتر کیامهر(گروه نقشه برداری) :ساُ اًذاصی ٍ تکویل ساهاًِ تْیِ ًمطِ ّای تفکیک آپاستواى -ساُ اًذاصی کٌتشل هضاػف(دفتشی ٍ هیذاًی) -تؼاهل تا اداسُ ثثت
ٍ ضْشداسی ٍ گشٍُ تخصصی هؼواسی دس خصَظ ًمطِ ّای تفکیک آپاستواى -تؼاهل تا سایش اسگاًْا(تٌیاد هسکي ،هٌاتغ عثیؼی ،ساصهاى آب ،ساُ ٍ ضْشساصی
ٍ )....دس خصَظ استفادُ اص پتاًسیل هٌْذساى ًمطِ تشداس ػضَ ساصهاى -تاصآهَصی ٍ استما داًص فٌی هٌْذساى تا تشگضاسی کالسْا ٍ دٍسُ ّای آهَصضی -تْیِ
چک لیستْای کٌتشلی
آقای مهندس غنیون(گروه عمران) :عشاحی ً ،ظاست ٍ اجشای ساصُ ّای ًگْثاى ٍ گَدتشداسی ٍ تؼشفِ ّای هشتَط -تْیِ ًمطِ ّا ٍ اجشای کاضت تَلت ٍ هیلگشد
تَسظ افشاد ریصالح -اػالم آهادگی تِ ضَسای اًتظاهی تشای اسائِ خذهات کاسضٌاسی -جوغ آٍسی تتي سیضی دستی – تشگضاسی دٍسُ ّای آهَصضی ػلی
الخصَظ پذافٌذ غیشػاهل -تشسسی ٍ تؼییي تکلیف ًمطِ ّای اجشایی -دسج هطخصات اػضای گشٍُ ّای تخصصی دس سایت ساصهاى
آقای مهندس محمدی(گروه معماری) :تْیِ چک لیستْای عشاحی ،تشسین ٍ ًظاست -تشگضاسی هساتمات هشتثظ تا سضتِ هؼواسی اص جولِ هساتمِ عشاحی یادهاى ضاػش
فمیذ استاد حسیي هٌضٍی -تمَیت هطاسکت هٌْذساى هؼواس -تشگضاسی کالسْای آهَصضی هَسدًیاص تِ خصَظ دس تحث صشفِ جَیی اًشطی -تؼییي تَدجِ تشای
گشٍُ ّای تخصصی(تِ پیطٌْاد گشٍُ) -هؼشفی یک ًفش ّوکاس اص پشسٌل ساصهاى تشای کاسّای اداسی گشٍُ -تطکیل یک کاًال تلگشام تشای گشٍُ هؼواسی
آقای مهندس معصومی(گروه برق) :تْیِ ٍ تاصتیٌی چک لیستْا -تْیِ تفاّن ًاهِ سِ جاًثِ تشق -ساهاًذّی ضیَُ ًظاست تِ خصَظ دس سضتِ تشق ٍ لضٍم تْیِ
ًظاهٌاهِ ًظاست -الضام هثحث  13دس خصَظ تشق اضغشاسی آساًسَس تشای ساختواى ّای تاالی  5عثمِّ -واٌّگی تیطتش دس خصَظ کٌتشل هضاػف
* دس اداهِ ّشیک اص اػضا هحتشم ّیأت هذیشُ ًظشات ٍ دیذگاُ ّای خَد سا دس خصَظ هَضَػات فَق الزکش اسائِ ٍ تش لضٍم تؼاهل ٍ ّواٌّگی تیطتش گشٍُ ّای
تخصصی تا ّوذیگش ٍ ّیأت هذیشُ تا تشگضاسی جلسات دٍسُ ای تأکیذ ًوَدًذ.
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