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  هيأت رئيسه با آقاي مهندس حسني رياست سازمان نظام مهندسي كشاورزي مصوب شد. 14/6/95با اتفاق آرا صورتجلسه مورخ * 

ساعت  ز* نامه آقاي مهندس باقري در خصوص حق الزحمه كارشناسان كنترل مضاعف مطرح و مقرر شد آقاي مهندس باقري بر اساس ضريبي ا

  كار كارشناسي پيشنهاد استخراج و گزارش نمايند.

در خصوص ايجاد پايگاه آموزشي و حضور مستمر اعضا در دوره هاي آموزشي و سمينارها مطرح و  10/6/95/ ش  م مورخ 26273* نامه شماره 

  براي بررسي بيشتر به كميته آموزش ارجاع گرديد.

قرارداد سالن هاي ورزشي مطرح و مقرر شد ضمن ارائه گزارش در خصوص تعداد مشاركت اعضا در  در خصوص تمديد* نامه روابط عمومي سازمان 

  برنامه هاي ورزشي، مبلغ قرارداد سالن هاي ورزشي گزارش گردد.

ه شهرستان دفتر خدابنده براي شروع عمليات ساختماني دفتر خدابنده مطرح و مقرر شد موضوع در كميت 8/6/95مورخ  95/ق/9/1* نامه شماره 

  بررسي گردد.

* نامه آقاي مهندس احد محمدي در خصوص ظرفيت كاركرد رشته معماري قرائت و با توجه به گزارش قبلي گروه تخصصي معماري در اين 

  خصوص مقرر شد موضوع در جلسه مشترك گروه هاي تخصصي معماري و عمران بررسي گردد.

  شد. * گزارش خانم دكتر ترابي در خصوص نشريه ارائه

  برگزار گردد. 16ت تحريريه نشريه روز سه شنبه ساعت خانم دكتر ترابي مقرر شد جلسه هيأ* پيرو گزارش 

% به عنوان حق الزحمه ناظر هماهنگ كننده براي ناظر 5* پيرو گزارش آقاي مهندس رسولي در خصوص ناظر هماهنگ كننده مقرر شد مبلغ 

بين رشته ها توزيع گردد و زمان اجرا حداكثر تا  2% مطابق مبحث 20پروژه منظور و مابقي مبلغ حقيقي يا حقوقي (معماري يا عمران) همان 

  در اختيار رياست سازمان باشد. 31/6/95

  * مقرر شد كميته شهرستان در خصوص راه اندازي نرم افزار در شهرستان ها بررسي و پيگيري و گزارش نمايند.

مهندس احمدي و با هماهنگي امانه تهيه نقشه هاي تفكيك آپارتمان موافقت و مقرر شد موضوع توسط آقاي * با موضوع عقد قرارداد براي تهيه س

  آقاي دكتر باقري و كميته انفورماتيك پيگيري شود.

د و موضوع * با سه بند پيشنهاد كميته انفورماتيك در خصوص قرارداد پشتيباني نظام يار و موضوع استعالم از سه شركت در خصوص تهيه فرآين

  پرداخت علي الحساب درخواستي پيمانكار نظام يار موافقت شد.

  


