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 0 شماره جلسه: 50/59/99ل: کیخ تشیتار عمران  تخصصي كمیسیونصورتجلسه: 

 29:05: ساعت خاتمه 26 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:

 كارگروه ها و تعیین فعالیت های اجرائيگزارش  -

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

طرح كارورزی جزز  اولویزت هزای     وارائه نمود  را در ابتدای جلسه ریاست كمیسیون گزارش جلسه مشترک با ریاست سازمان-

 :د را ارائه نمودندسازمان برای اجرا بیان شده است . در ادامه كارگروه های مختلف گزارش عملکرد هفتگي خو

 كارگروه فني مهندسي اولویت های خود را به شرح زیر بیان نمود : :الف

اسزامي و كزاركرد   ، از سازمان درخواست شود جهت بررسي عملکرد كارشناسان بررسي نقشه ، نظارت مضزاعف و شناسزنامه   -2

 شش ماهه اول سال آنها به كمیسیون ارائه شود . 

 ر میرجلیلي بررسي و نتیجه آن دو هفته آینده گزارش شود . توسط دكت 1955چک لیست -1

 روند بررسي نقشه توسط مهندس نبوی بررسي و هفته آینده گزارش شود . -0

 چک لیست های نظارت توسط مهندس جاللیان بررسي و هفته آینده گزارش شود .  -4

ي نیزا وزوابط و چهزارچوب دوره كزارورزی بزرای      كارگروه توانمندسازی و آموزش توسط آقایان دكتر مرشد و مهندس حزام :ب

 . و هفته آینده گزارش شودرا تعیین مهندسین تازه كار 

  تعامالت و روابط عمومي موارد زیر را بعنوان اولویت مطرح نمودند : كارگروه: ج

پیگیری ووعیت فعلي انجمزن صزنفي و ارائزه گززارش تزا      -1تشکیل كانال و گروه در تلگرام یا واتس آپ با عنوان كمیسیون -2

پیشنهاد نحزوه  -4هفته آینده  دوتعیین مشاور جهت ایجاد جلسات مشاور تخصصي در سازمان و ارائه گزارش تا  -0هفته آینده 

 اطالع رساني مناسب تا هفته آینده  

ا ان را شناسایي و گززارش اولیزه را تز   ي موفق در استشاخص های شناسائي پروژه های الگوئ موظف ه تحقیق و پژوهشكارگرو:د

 هفته آینده ارائه نماید .  

ت كلیه فعالیت های تخصصي از این پزس بزا همزاهنگي كمیسزیون باشزد .      اس اعضای كمیسیون با اتفاق از سازمان خواهشمند

 های نظارتي ، چک لیست های بررسي نقشه ، دوره های آموزشي و غیره   فعالیت هایي نظیر اصالح فرم

 «حاضرین»
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