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 9 شماره جلسه: 22/40/99ل: کیخ تشیتار عمران تخصصي كمیسیونصورتجلسه: 

 24: ساعت خاتمه 81 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:

 تشکیل و نسبت به موارد ذیل ذیل بحث و تصمیم گیری به عمل آمد.مجازی  بصورت جلسه

 

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

اعضای كمیسیون نگراني خود را از روند بررسي نقشه های سازه )بویژه نقشه های اجرایي( و اینکه علیرغم نامه -8

ه اول سال جاری در اختیار كمیسیون گذاشته نشده نگاری و پیگیری های انجام شده آمار بررسي نقشه در سه ماه

 است، ابراز داشتند.

پیشنهاد گردید دستورالعملي جهت تعیین صالحیت بررسي كنندگان نقشه سازه و نظارت بر عملکرد آنان تدوین و -2
 بر اساس فراخوان نسبت به انتخاب آنان اقدام گردد.

مبني بر جابجایي اولویت انتخاب مهندس ناظر عمران و معماری پاسخ نامه ریاست سازمان به درخواست كمیسیون -3
مطرح و قرار شد با توجه به اینکه حل این مشکل به مهندس تجملیان ارجاع داده شده است، همفکری و هماهنگي با 

 مهندس تجملیان تا ارائه راهکار مناسب توسط ایشان انجام شود.

عات پروانه اشتغال بسیاری از مهندسین در سامانه های سازمان به بنا به گزارش برخي از اعضای كمیسیون اطال-0
اشتباه درج شده است واز آنجا كه این اطالعات یکي از مالكهای اصلي در انتخاب و اولویت بندی ناظرین است 

اطالع رساني عمومي همراه با در اختیار گذاشتن لینک مناسب برای كنترل صحت  پیشنهاد گردید از طریق سازمان،
 اطالعات انجام گیرد.

پیشنهاد گردید برگزاری دوره مجازی و وبینار جهت آشنایي مهندسین عمران با مبحث نهم جدید و نیز وبینار -0
 ت بخش آموزش سازمان قرار گیرد.نظارت بر اجرای ساختمان های بتني و ضوابط اجرای سقفهای وافل در اولوی
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