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 «جلسه پيشنهادات مصوب شده»

 )پس ازتصويب هيئت رئيسه يا هيئت مديره اجرايي خواهد گرديد.(

 موضوعات مطرح شده:

 

 :حاضرينشده  ارائهپيشنهادات 

ك نظرياه  نسخه پيشنهادي دفترچه تهيه و ترسيم نقشه هاي معماري با توجه به پايان مهلت بررسي اعضاء و ارساا  تنهاا يا   -1

جمع بندي و نهايي گرديد . با توجه به حضور رئيس خدمات مهندسي و موافقت ايشان دفترچه مصوب و مقرر شد جهت اباغ   

 مهندسان معمار و كنتر  نقشه ها اقدام شود .  به تمامي دفاتر

 شد شيت تهيه شده توسط واحد خدمات مهندسي پس از اعغم نظر كميسيون به دفاتر ابغ  شود . مقرر -0

 ر تغيير و ضمن نظر خواهي در گروه واتس آپ زمان جديد مشخص و اعغم گردد . همقرر شد زمان جلسه به بعداظ-3

و نيز درخصوص باز طراحي سااختمان   يا كميسيون انرژي درخصوص چك ليست انرژي و جلسه ديگرمقرر شد جلسه اي ب -1

 سازمان با حضور مشاور پيگيري و برگزار شود . 

با توجه به طرح مصوبه قبلي كميسيون در مورد الزام تأييد نقشه ها توسط مهندسان معمار قبل از بررسي نقشاه هاا و عادم     -5

نقشاه  كننده به گونه اي اصغح گردد كه بررسي  سيستمندسي بر اين موضوع دوباره تأكيد شد مقرر شد ابغ  آن به خدمات مه

 معماري از معمار طراح پروژه مطلع باشد .  

پيشنهاد تسريع در روند اخذ پروانه به نحوي كه صدور پروانه مرحله اي و كفايت نقشه هاي معماري باراي صادور پرواناه در    -6

 توسط مهندس معتمدراد مطرح و مقرر شد در جلسه بعدي بحث شود . ، دن خدمات راستاي واقعي كر

با توجه به اينكه درخصوص ارجاع كار نظارت مهندسين معمار به عمران طبق توضايحات مهنادس معتمادراد باا توجاه باه       -7

مصوبه هيئت مديره قبلي همچنان امكان پذير مي باشد . كميسيون از هيئت مديره جديد درخواست دارد با توجاه باه كفايات    

لغو و كليه نظارت هاي معماري فقاط باه مهندساان معماار در تماامي       تعداد مهندسين ناظر معماري مصوبه هيئت مديره قبل

 گروه ها ارجاع گردد . 

 به ساير مهندسان خغف قانون نظام مهندسي است .  ياين پيشنهاد با تأكيدبراين موضوع است كه ارجاع كار با صغحيت معمار
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