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 7 شماره جلسه: 10/01/89ل: کیخ تشیتار عمران  تخصصي كمیسیونصورتجلسه: 

 08:91: ساعت خاتمه 07 ساعت شروع: ساختمان استان ي: سازمان نظام مهندسیمحل برگزار

 «جلسه شنهادات مصوب شدهیپ»

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

 موضوعات مطرح شده:

 مشاور تخصصيجلسات  -

 تعیین تکلیف دوره های آموزشي -

 مبحث كارورزی و كارآموزی -

 شرح خدمات مهندسي 08929/89بررسي نامه شماره  -

 بررسي نامه مسکن در رابطه با ریز پهنه بندی مکانیک خاک -

 گزارش روند پیگیری انجمن صنفي -

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

سازمان مقرر گردید فراخواني جهت دعوت از متخصصین رشتته عمتران    درمورد بحث حضور مشاورین تخصصي در-0

جهت همکاری بعنوان مشاور در سایت ، كانال تلگرام و ارسال پیامک اطالع رساني شود و بعد از جمع آوری استامي و  

 ن یک جدول زمان بندی جهت اجرای طرح ارائه نماید . یورزومه كمیس

ه های آموزشتي و مدرستین پیشتنهادی آن بته شترح پیوستت متورد ت ییتد         عناوین پیشنهادی جهت برگزاری دور-2

 كمیسیون قرار گرفت . 

در رابطه با طرح كارورزی و كارآموزی آقای مهندس حامي نیا گزارش خود را ارائه نمتود و مقتر گردیتد دو طترح      -9

ه منظور ارتقای عمومي سطح مجزا ، یک طرح كارورزی و كارآموزی جهت دانشجویان سال آخر و یا فارغ التحصیالن ب

دانش مهندسي و طرح كارورزی جهت مهندسین متقاضي ورود به حرفه مهندسي طراحي و ارائه شود . آقایتان دكتتر   

 مرشد و مهندس حامي نیا مسئول طراحي و ارائه طرح دو كمیسیون گردیدند . 

رشته های هفت گانته مهندستین فایتل    با عنوان شرح خدمات  20/8/89مورخ  08929/89در رابطه با نامه شماره -0

 دستورالعمل در اختیار اعضاء به منظور بررسي و اظهارنظر در جلسه هفته آینده قرار گرفت . 
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جهت بررسي دقیق تر ، مقرر گردید جلسه ای فتو  العتاده بتا     21/8/89مورخ  08296/89در رابطه با نامه شماره -5

دكتر مهرنهاد و دكتر پورحسیني برگزار شود . جناب آقای دكتر مرشد مستئول همتاهنگي جلسته فتو       حضور آقایان

 گردید . 

در رابطه با تشکیل انجمن صنفي مهندسین عمران : آقای مهندس غضنفری گزارش خود را ارائه نمتود و پیشتنهاد   -6

مساعدت سازمان نظام مهندستي ستاختمان   گردید راه اندازی انجمن صنفي با حمایت كمیسیون تخصصي عمران و با 

 صورت پذیرد . 

پیش بیني شرح فعالیت ها و كاركرد خارج از جلسات كمیسیون در سه ماهه چهارم در جلسته طترح متورد ت ییتد     -7

 تمامي اعضاء قرار گرفت . جلسات به دلیل حجم زیاد كاری در سه ماهه چهارم نیز به طور هفتگي برگزار خواهد شد . 
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