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 28 شماره جلسه: 42/24/88ل: کیخ تشیتار كمیسیون تخصصي معماريصورتجلسه: 

 22:24 :ساعت خاتمه 24 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:

دوین ساختار حرفه اي دفااتر معمااري ارا اه نماوده و باا اع اا        تپروژه  پیشرفتقاي مهندس جعفربیگي گزارشي از آ -

 نظر شد .  تبادل

گزارش آقاي مهندس پسران بابت بیمه مسئولیت كارهاي طراحي و نظارت هماهنگي بابت پروژه شاخص هاي نماا در   -

 و مورد تبادل نظر اع ا  قرار گرفت .  دند ارشي ارا ه نموشهر یزد وارجاع كارهاي طراحي در حوزه دفاتر گز

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

در جلسه كمیسیون ح اور یافتاه و درماورد درخواسات كمیسایون       28آقاي دكتر قادري با تیم حقوقي طبق صورت جلسه -2

 تارش ارا اه نمودناد و باا اع اا همفکاري صاور      گزدرحوزه راهکارهاي حقوقي جلوگیري از فعالیت افراد و دفاتر فاقد صالحیت 

 پیشنهادي واحد حقوقي براي اجرایي نمودن این موضوع ارا ه شود .  يگرفت و مقرر شد در جلسه اي دیگر راهکارها

ماورد بررساي قارار گرفات      28ملکي طباق صورتجلساه   لیست پیشنهادي خدمات مهندسي براي بازرسین شناسنامه فني و -4

ه بالغ شود و طي هماهنگي باا ناامبرد  كه مقرر شد اسامي طي نامه به خدمات مهندسي ا ندانتخاب شد دسیننفر مهن 22تعداد 

 همکاري صورت گیرد .   درصورت موافقت مهندس

معماران یزد ، مقرر شد با توجه به اینکه اغلب سااخت و ساازها داراي نقشاه دوم باوده و      صنفي طبق نامه درخواست انجمن-3

این موضوع به ویژه براي ناظران نظام مسا ل حقوقي ایجاد كرده و باعث ورود افراد فاقد صالحیت در حوزه طراحي شده اسات ،  

 صالحیت تهیه شود .  كند تا نقشه توسط مهندس داراي وم هدایتبراي تهیه نقشه درا نظام به این موضوع ورود كرده و مالکان 
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