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 «جلسه شنهادات مصوب شدهیپ»

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

 موضوعات مطرح شده:

حضور اعضا و دكتر حسنعلي مسلمان بعنوان مهمان تشکیل و نسبت به موارد ذیل ذیل بحث و تصمیم گیری به عمل  جلسه با
 آمد.

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

رتبه بندی سازه ها براساس شاخصهای فني و "دكتر مسلمان توضیحاتي در رابطه با طرح پیشنهادی خود تحت عنوان : -8
رائه نمودند و طرح پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت. سركار خانم مهندس نواب زاده و آقای مهندس نبوی به ا "نظرات خبرگان

 عنوان ناظر بر حسن اجرای طرح انتخاب شدند.

دكتر فروغي توضیحاتي در رابطه با پیگیری طرح های پیشنهادی قبلي كمیسیون ارائه دادند و ابراز امیدواری نمودند كه با -7
 مناسب طرح ها تحت نظارت كمیسیون شاهد تحوالت مثبتي در زمینه ارائه خدمات مهندسي باشیم. انجام

ریاست محترم  80/0/99، كه طي دستور مورخ "بررسي امکان مسلح سازی دیوارهای خشت خام "گزارش نهایي طرح -0
آن با پروپوزال پیشنهادی مجریان طرح  سازمان جهت بررسي و اعالم نظر به كمیسیون ارجاع شده بود بررسي گردید و تطابق

مورد تایید قرار گرفت. كمیسیون عمران آمادگي دارد با بررسي كارشناسانه نسبت به نیازسنجي و امکان استفاده عملي از نتایج 
 طرح های پژوهشي پیشنهادی ابراز نظر نماید.

مبحث دوم مقررات ملي كه تعیین حداقل شرایط مسئول كارگاه را برحسب پیچیدگي و حجم كار به  0-0-1با توجه به بند -5
طبقه به باال كه قاعدتا از  5نظر سازمان منوط نموده است و با توجه به اینکه در حال حاضر الزام مجری تنها برای پروژه های 

اعالم  0دارد، پیشنهاد مي گردد حداقل شرایط مسئول كارگاه، مهندس عمران پایه  نوع اسکلت بتني یا فوالدی هستند وجود
نیز رعایت حواهد شد. این پیشنهاد بویژه  0-5-9گردد. ضمنا درپروژه هایي كه از مجری حقوقي استفاده مي شود الزام بند 

ه آموزشي توسط سازمان جهت این عزیزان نیز برای ایجاد زمینه اشتغال مهندسین نوپایه عمران ارائه مي گردد و برگزاری دور
 جهت بهبود كیفیت ارائه خدمات مهندسي توصیه مي گردد . 
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