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  شروع شود. 17از هفته بعد جلسات هيأت مديره ساعت مقرر شد * 

  * مقرر شد تلفن هاي سازمان مدت دار شوند.

  شهريور با دستور جلسه جزئيات بودجه و پرسش و پاسخ برگزار شود. 6* مقرر شد مجمع فوق العاده نوبت اول و دوم به صورت توأم روز شنبه 

  آقاي مهندس غضنفريان مقرر شد موضوع الزام مجريان به شركت در دوره هاي تربيت كارشناسان ايمني در جلسه بعد مطرح شود. * پيرو پيشنهاد

  * در خصوص موضوع آقاي مهندس دوستي براي تدريس دوره هاي ارتقا، مقرر شد آقاي دكتر ثبوتي جوابيه كتبي كميته آموزش را ارائه نمايند.

  ده نقشه هاي قيدار تعويض و به صورت گردشي باشد.* مقرر شد كنترل كنن

  ، جدول اصالحي و تكميلي تعرفه نقشه هاي تغييريافته به شرح پيوست مصوب شد.10/04/95مورخ  37* پيرو مصوبه جلسه شماره 

  الع رساني گردد.تهران قرائت و مقرر شد به اشكال مختلف براي اعضا اط -در خصوص برقراري پرواز زنجان * نامه معاونت عمراني

شد  * نامه مدير واحد فني در خصوص درخواست بودجه براي توسعه واحد نظارت عاليه و لزوم استفاده از خدمات كارشناسان خارج از سازمان، مقرر

هزينه از محل بودجه گروههاي تخصصي تأمين گردد و آخر شهريور پس از ارائه گزارش  كنترل كننده هاي نقشه استفاده وتا آخر شهريور از خدمات 

  ارزيابي و تصميم گيري شود.

ام * نامه شركت مبنا براي برگزاري همايش راهكارها و سيستم هاي نوين تأسيساتي مطرح و مقرر شد پس از هماهنگي الزم به عنوان اسپانسر انج

  شود.

  اني مقرر شد جمع بندي توسط آقاي دكتر ثبوتي (مسئول كميته) براي جلسه بعد ارائه شود.* در خصوص موضوع گازرس

%(ده) براي همه پايه ها 10* پيرو گزارش و درخواست گروه تخصصي معماري كه توسط خانم دكتر ترابي ارائه شد مقرر گرديد ظرفيت رشته معماري به مقدار

  بازگشايي شود.

  كتر باقري در خصوص وضعيت نرم افزار نظام يار گزارش ارائه نمايند.* مقرر شد هفته بعد آقاي د

  


