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 12 شماره جلسه: 11/11/82ل: کیخ تشیتار كمیسیون تخصصي معماريصورتجلسه: 

 18:ساعت خاتمه 18 ساعت شروع: یزد ساختمان استان ي: سازمان نظام مهندسيمحل برگزار

 «جلسه شنهادات مصوب شدهیپ»

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

 موضوعات مطرح شده:

 

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

 اسفند برگزار گردد .  11و  1مقرر شد دو جلسه باقیمانده در سه ماهه چهارم در تاریخ هاي -1

رسید و مقرر شد جهتت  ل نقشه هاي معماري اصالح شده توسط آقاي مهندس جعفربیگي در جلسه بررسي و به تصویب تیتا-8

 ترسیم نقشه ها به كلیه دفاتر و مهندسان معمار ابالغ گردد . اعمال همزمان با دفترچه راهنماي تهیه و 

درخصوص معرفي بازرسین واجد شرایط براي شناستنامه فنتي و ملکتي     6/11/82/د مورخ 8183/82بازگشت به نامه شماره  -3

داشته اند اخت    يمترمربع پروژه نظارت 120222كه تاكنون حداقل  8و  1مقرر گردید از خدمات مهندسي لیست مهندسان پایه 

 تا از میان آنها افرادي معرفي گردند . 

درخصوص آسیب شناسي نواقص و پیشنهادات شناستنامه فنتي و ملکتي     6/11/82/د مورخ 8182/82درخصوص نامه شماره -8

 نمایند . مقرر گردید آقاي مهندس میروكیلي تا یك هفته آینده نظرات خود و اعضاء را جمع بندي و نسبت به پاسخ نامه اقدام 

با توجه به دغدغه كمیسیون درخصوص جلوگیري از فعالیت افراد بدون صالحیت در رشته معمتاري بتا حضتور آقتاي دكتتر      -1

قادریان و مهندس رضایي طرح موضوع انجام شد و مقرر شد آقاي دكتر قادري ضمن بررسي ابعاد ایتن موضتوع در جلسته یتك     

 گزارش خود را ارائه نمایند .  82اسفند 

مقرر گردید براي ارتباط بیشتر با مهندسان معمار سازمان و اطالع رساني فعالیت هاي انجام شده كمیستیون و اخت  نظترات    -6

 با كلیه مهندسان معمار برگزار گردد .  88ایشان براي ادامه راه جلسه اي در ابتداي سال 

 ژوهشي تعریف و انجام گیرد .  به عنوان یك پروژه پ 82تلخیص محتواي جلسات معاصر تا انتهاي سال -1

 «حاضرین»

  عالقه بندآقاي مهندس  .1

 خانم مهندس اسماعیلي .8

 دكتر صادق احمدي .3

 آقاي مهندس نوري .8

 آقاي مهندس میروكیلي .1

 آقاي دكتر قادري )مدعو( .6

 آقاي مهندس رضایي )مدعو( .1

 


