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 - شماره جلسه: 31/22/44ل: کیخ تشیتار ئیس سازمان مشترک کمیسیون معماری و رصورتجلسه: 

 33:12: ساعت خاتمه 32:31 ساعت شروع: ساختمان استان ی: سازمان نظام مهندسیمحل برگزار

 «جلسه شنهادات مصوب شدهیپ»

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

 ت مطرح شده:موضوعا

 رسانی عملکرد کمیسیون و صورت جلساتع اطال-3

 اط مهندسی معمار با کمیسیون معماری امکان نحوه ارتب-2

 سازمان بارگزاری اسامی اعضای نفر دفتر در قسمت دفاتر مهندسی سایت-1

 ارجاعی به دفاتر طراحی به مهندسین عضو هر دفتر اطالع رسانی پروژه های -9

 ررسی نقشه سازمان و شهرداری  موضوع تجمیع ب-1

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

چنین عملکرد کمیسیون بصورت فصلی در قسمت مربوط به ممقرر شد کلیه صورتجلسات کمیسیون معماری و ه-3
به اطالع کلیه معماران  sms بابرقراری  زمانکمیسیون معماری در سایت سازمان بارگذاری گردد.این موضوع در 

 دبرس

معماری و در کل برای کلیه کمیسیون برای اعضای  مقرر شد جهت ارتباط مهندسین معمار با اعضای کمیسیون -2
رئیس و دبیر ت و بصورت تیکتینگ برقرارگردد .)رمز عبور برای از طریق سای مرتبطشان امکان ارتباط مجازی

 کمیسیون کارسازی گردد (

مقرر شد لیست اعضای هر دفتر در قسمت دفاتر مهندسی در سایت اضافه شود .موضوع این بند در زمان اجرا از  -1
 . طریق روابط عمومی اطالع رسانی شود

ارجاع هر پروژه به هر دفتر طراحی همزمان مشخصات پروژه شامل دستور تهییه نقشه و متراژ و مقرر شد در زمان -9
 طالع اعضای همان دفتر برسد .به ا کاربری اعضای دفتر

از بصورت جداگانه انجام می گردد  مقرر شد موضوع تجمیع فرایند بررسی نقشه شهرداری و سازمان که هر کدام
 بررسی و پیگیری شود .طریق سازمان 

 «حاضرین»

 ساالریآقای دکتر  .3

 مهندس پدرام پسرانآقای  .2

 احسان نوریآقای مهندس  .1

 آقای مهندس معتمد راد .9

 دشتکیمهندس آقای  .1

 تجملیانمهندس آقای  .6

 یلیخانم مهندس الهام اسماع .7

 آقای مهندس هادی مدرسی .1

 


