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 57 شماره جلسه: 52/52/88ل: کیخ تشیتار عمران  تخصصي كمیسیونصورتجلسه: 

 58:03: ساعت خاتمه 56:03 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:

 طراحي های رسي اجرای دستورالعملبر -

 مسئول آموزش سازمان 53/52/88مورخ  50338/88بررسي نامه  -

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

 معرفي و پیشنهاد مي گردد : ره محترم جهت تهیه دستورالعمل ذیلافراد ذیل جهت عقد قرارداد به هیئت مدی-5

 ناظر مجري نام دستورالعمل رديف

مل نحووه تهیوه گوزارش معالعوا      دستورالع 5

 ژئوتکنیک

 دكتر رضا پورحسیني

 دكتر حمید مهرنهاد

 دهکردیدكتر 

 مهندس حامي نیا

سوازی  دستورالعمل تهیه نقشوه هوای پایدار   2

 گودسازه های نگهبان

 دكتركاظم برخورداری

 دكتر محمد حاذقیان

 دكتر حسین الزمي

 دكتر محمد فروغي

 مهندس حامي نیا

 راحووي و ارائووه نقشووه هووای دسووتورالعمل ط 0

 سازه های بتني

 دكترمحمدرضا میرجلیلي

 دكتر محمداخوان سیگاری

 دكتر رضا مرشد

 مهندس ایثار جاللیان

 دسووتورالعمل طراحووي و اراده نقشووه هووای  3

 سازه های فوالدی و سازه های صنعتي

 دكتر حسینعلي رحیمي

 دكتر سعید پیروزبخت

 دكتر محمدفروغي

 جلیليدكتر محمدرضا میر

 دسووتورالعمل طراحووي و ارائووه نقشووه هووای  1

 سازه با مصالح بنائي

 هندس احمدیهم جاللیان مهندس
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 الزم به ذكر است پس از تهیه و تأیید دستورالعمل فوق برگزاری دوره آموزشي الزامي مي باشد .

عناوین دوره های آموزشي و... موضوع نامه ارسالي از طرف واحد آموزش سازمان معرح گردید . مقرر گردیود پوس   -2

 ازجمع بندی نهایي نتیجه به سازمان اعالم گردد .

عمران را آنالیز و نتیجه به ریاسوت سوازمام    يمقرر گردید آقایان مهندس جاللیان و پیوندی تعرفه خدما  مهندس-0

 دد .منعکس گر

 

 «حاضرين»

 فروغيآقای دكتر  .5

 مرشدتر كد یقاآ .2

 دكتر میرجلیليآقای  .0

 آقای مهندس جاللیان .3

 غضنفریمهندس آقای  .1

 مهندس حامي نیاآقای  .7

 یآقای مهندس نبوی یزد .6

 آقای مهندس پیوندی یزدی .8

 


