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 13 شماره جلسه: 82/11/82ل: کیخ تشیتار عمران  تخصصي كمیسیونصورتجلسه: 

 18: ساعت خاتمه 12 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:

 وه ارجاع نظارت نقشه برداری به مهندسین عمرانبررسي نح -

 انتخاب كارشناسان شناسنامه -

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

آئین نامه اجرائي قانون نظام مهندسي ساختمان ، با اینن   18ماده  8و  1مقررات ملي و تبصره  8مبحث  12ماده  4با توجه به مفاد بند -1

تعداد كافي ، حسب مورد از خدمات مهندسي رشته های مرتبط استفاده مي شود . لذا پیشنهاد مي  مضمون كه درصورت نبود مهندس به

گردد با توجه به كمبود تعداد مهندسین و به دلیل تکمیل ظرفیت نظارتي و تعداد كار مهندسنین نقشنه بنردار و نظنر بنه اینکنه افنزای         

ساختمان مي باشد و همچنین هم گروه بودن رشته عمنران بنا گنروه نقشنه      ظرفیت و تعداد كار ارجاعي خالف مفاد قانون نظام مهندسي

به مهندسنین   در سالهای گذشته نیز انجام مي شده استبرداری ، نظارت نقشه برداری پروژه های ورودی با رعایت صالحیت همانگونه كه 

 عمران متقاضي ارجاع شود .  

خندمات مهندسني درخواسنت مني گنردد كناركرد نظنارتي ، جراحني مجرینان و          به منظور بررسي و پیشنهاد اصالح نحوه ارجاع كنار  -8

 به كمیسیون ارائه گردد .  82و  82،  89دفاترمهندسي جراحي مربوط به مهندسین رشته عمران برای سالهای 

 افراد زیر جهت همکاری با واحد خدمات مهندسي بعنوان كارشناس شناسنامه فني و ملکي معرفي و پیشنهاد مي گردند :-5

 آقایان مهندس :

 امین ایرجي-3 هادی فتوحي-4 محمود میرشکار-5 عباس زارع بیدكي-8 حمید زراعتي-1

 منصور دادور-11 حامد تجملیان-8 مجید ضیاعي-2 حامد عزیزی-2 ابوالفضل یاوری-9

 سعید هنری-13 مجید وزیریان-14 هادی واعظ-15 محمدرضا عالم رجبي-18 احمد چاكری یزدی-11

 علیرضا مسلمان یزدی-81 منصور شجاعي فرد-18 مسعود شرافت-12 مسعود زیني-12 فرید جالب-19

    محمدحسین مروستي-88 محمد میردهقان-81

     خانم های مهندس :

    صدیقه منتظری-8 اررباب پرهیزگ-1

 فوق مي باشم .   1بند  18توضیح اینکه اینجانب محمد پیوندی مخالف انتخاب آقای مهندس عالم رجبي به شماره  

 «حاضرین»

 آقای دكتر فروغي .1

 مرشدتر كد یقاآ .8

 مهندس جاللیان یآقا .5

 مهندس پیوندیآقای  .4

 آقای مهندس غضنفری .3

 آقای مهندس نبوی .9

 مهندس حامي نیا اقای .2

 نم مهندس نواب زادهخا .2

 

 


