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 21 شماره جلسه: 28/20/89ل: کیخ تشیتار كمیسیون تخصصي معماريصورتجلسه: 

 22:ساعت خاتمه 22:10 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:

 كمیسیون مطرح گردید  89نامه سه ماهه چهارم )زمستان( بر -

و نظرات كه  ترم سازمان بررسي شرح خدمات طراحيریاست مح 42/8/89مورخ  28141/89نامه شماره  -

 توسط خانم اسماعیلي و آقاي میروكیلي مطرح گردید . 

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

( كمیسیون مطرح و بهه تاییهد رسهید و م هرر شهد بهه ریاسهت        89مستانبرنامه و ساعات كاري سه ماهه چهارم )ز-2

 سازمان اعالم گردد . 

گزارش بررسي شرح خدمات پیشنهادي طراحي و نظارت توسط شوراي مركزي در جلسه طرح و بخش طراحي بهه  -4

جمع بندي و  تصویب رسید و م رر شد آقاي مهندس میروكیلي تا روز یکشنبه بخش نظارت و ناظر هماهنگ كننده را

تحویل دهند تا مکاتبات الزم صورت گیرد . همچنین م رر شد شرح خدمات پیشنهادي انجمن صنفي كه مورد تاییهد  

 كمیسیون است به پیوست ارسال گرد . 

درخصوص فرم نظارت مرحله اي پیشنهادي مشاور بررسي مورد نیاز توسط آقاي دكتر صادق احمدي انجام گرفته و -1

 مطرح و مصوب و م رر شد طي نامه اي به ریاست سازمان اعالم گردد .  موارد در جلسه

اول و بررسي نهایي در  هسي م دماتي در مرحلرمصوب شد بررسي ن شه هاي معماري در دو مرحله انجام شود ، بر-2

 مرحله دوم بعد از تهیه ن شه هاي سازه و تأسیسات

بررسي و م رر شد بررسي كننده یك  41/9/89مورخ  2928/589لیست بررسي كنندگان ن شه موضوع نامه شماره -5

ه سه سال در پایه باشند . مصوب شد تنها لیست مصوب كمیسیون براي بررسي  پایه باالتر از پایه ن شه با حداقل ساب

 ن شه مالك مي باشد .

 براي بازدید مشخص شد . با هماهنگي اعضاء پروژه هاي مناسب -1

  

 «حاضرین»
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