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 8 شماره جلسه: 89/79/19ل: کیخ تشیتار عمران  تخصصي كمیسیونصورتجلسه: 

 90:77: ساعت خاتمه  95:07 ساعت شروع: ساختمان استان ي: سازمان نظام مهندسیمحل برگزار

 «جلسه شنهادات مصوب شدهیپ»

 د.(یخواهد گرد یيره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی)پس ازتصو

 موضوعات مطرح شده:

 ان جلساتزم -

 .و تبادل نظر در خصوص اولویتهای اجرائي كمیسیون  بررسي -

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

 تغییر یافت . 91تا  90جلسات به یك شنبه ها ساعت  زمان-9

 حدود شرح وظایف كمیسیون بررسي و تبادل نظر گردید ، موارد زیر در چهار حوزه كلي دسته بندی گردید :-8

 فني مهندسي ، شامل موارد زیر مي باشد:الف : امور 

 انتخاب كارشناسان بررسي نقشه ، نضارت مضاعف و شناسنامه فني و ملکي   -9

 اصالح چك لیست های طراحي و بررسي نقشه و یکسان سازی فرمت نقشه های سازه   -8

 شناسنامه فني و ملکي  اصالح فرم و دفترچه  -0

 اصالح فرمهای نظارتي   -4

 مهندسین طراح ، ناظر و شركتهای مجری حوه ارجاع كار بهنبررسي  -5

 آموزش ، شامل موارد زیر مي باشد :توانمندسازی و ب :  

 همایش ها ، دوره های تخصصي ، جزوات فني و كارآموزی برگزاری توانمندسازی ، بروزرساني از طریق -9

 ج : اطالع رساني و تعامالت

 تشکیل انجمن صنفي عمران   یپیگیر -9

 تعامل با ارگانها و نهادهای مرتبط -8

 د : ارزیابي و پژوهش ، شامل موارد زیر مي باشد:

 آسیب شناسي معضالت صنعت ساختمان -9

 تحلیل و آنالیز گزارشات مهندسي -8

 ارزیابي كاركرد مهندسان عمران در سطح استان -0

 رسي و تبادل نظر ارائه نمایند .و چهارچوب اجرایي آن را جهت بر سه بعد موارد را بررسياعضا مکلف شدند تا در جل

 «حاضرین»

 مرشدتر كد یقاآ .9

 مهندس جاللیان یآقا .8

 غضنفریمهندس  یآقا .0

 حامي نیامهندس  یآقا .4

 میرجلیلي دكتر آقای .5

 یآقای مهندس پیوند .6

 آقای مهندس نبوی .0

 خانم مهندس نواب زاده .9

 


