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مهندس غضنفريان در خصوص ظرفيت مانده رشته مكانيك در پايه هاي مختلف مقرر شد بيست درصد براي كليه پايه هاي آقاي  گزارشپيرو *

      رشته مكانيك ظرفيت گشايش گردد و براي هفته بعد يك بسته پيشنهادي در خصوص نحوه ارائه خدمات رشته مكانيك در شهرستانها      

  علي الخصوص قيدار ارائه گردد.

  نفر تأكيد گرديد. 6* در خصوص تعداد اعضا كميسيون تخصصي شهرسازي بر مصوبه قبل 

* مقرر شد در خصوص مشكل انتخاب هيأت رئيسه گروه تخصصي برق آقايان مهندس اذاني(بازرس)، مهندس تيموري(نماينده رشته برق)و 

  ه گروه تخصصي برق حاضر و مشكل را بررسي و حل نمايند.لسره) در جمهندس غضنفريان(نماينده هيأت مدي

  * خانم دكتر ترابي به عنوان نماينده رشته معماري براي معرفي به گروه تخصصي شوراي مركزي انتخاب شدند.

  نتخب شدند.(اولويت اول) و آقاي دكتر رسولي(اولويت دوم) براي معرفي به گروه تخصصي شوراي مركزي م* آقاي دكتر باقري

(ده) درصد تخفيف 10ساختمان آقاي در خصوص تخفيف براي نقشه ازبيلت مقرر شد  انخريدار 11/11/95مورخ  18635/95   * درخواست شماره

  كلي و براي مهندسان عضو خريدار ساختمان مذكور مطابق بخشنامه مربوطه عمل شود.

آقاي مهندس خداوردي رئيس شوراي انتظامي براي عضويت در كميته هم ارزي شوراي مقرر شد  6/11/95/ش م مورخ 3348* پيرو نامه شماره 

  مركزي معرفي شوند.

گروه تخصصي مكانيك در خصوص پيشنهاد حق الزحمه بازديد مجدد در پروژه هاي گاز فشار قوي به  16/10/95مورخ  16882/95* نامه شمار 

  .طرح و مخالفت شدريال م 2,500,000مبلغ 

آقاي مهندس ابراهيم باقري در خصوص جلسه آتش نشاني قرائت و مقرر شد در خصوص بند اول  9/11/95مورخ  18390/95شماره * گزارش 

  سازمان اعالم آمادگي نمايد. ،صورتجلسه براي شناسايي ساختمان هاي آسيب پذير

دسين غيرمقيم مطرح و مقرر شد موضوع توسط آقاي تعدادي از مهندسان عضو در خصوص اشتغال مهن  9/11/95مورخ  18391/95* نامه شماره 

  دكتر رسولي بررسي و گزارش گردد.

  سازمان استان يزد در خصوص مسابقات واليبال مطرح و موافقت نگرديد. 9/11/95مورخ  18424/95* نامه شماره 

مهندسي در شهرستانها نسبت به مركز استان  با توجه به اختالف حق الزحمه خدمات ها * با پيشنهاد تخفيف براي بافت فرسوده در شهرستان

  موافقت نشد.

  


