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گروه تخصصي عمران در خصوص نفرات كنترل كننده هاي نقشه هاي سازه و ژئوتكنيك و  20/11/95مورخ  19498/95* عطف به نامه شماره 

در در خصوص تعرفه هاي خدمات نظارت و طراحي و اجراي گودبرداري و سازه نگهبان مقرر شد موضوع  19/11/95مورخ  19331/95نامه شماره 

  جلسه مشترك نمايندگان گروه عمران در هيأت مديره و گروه تخصصي عمران بررسي گردد.(مسئول پيگيري آقاي دكتر رسولي)

خزانه دار  براي بررسي به آقاي مهندس تيموري 96* نامه شركت همكاران سيستم در خصوص قرارداد پشتيباني نرم افزار حسابداري براي سال 

  محترم ارجاع شد.

طرح موضوع توسط آقاي مهندس اذاني بازرس محترم سازمان مقرر شد در خصوص ساختمان هاي بدون پروانه با معرفي طراح نقشه ازبيلت  * پيرو

  به شهرداري ارسال گردد. 27تهيه و به همراه گزارش كارشناس ماده 

  حتي االمكان به صورت نوبتي باشد. 27* مقرر شد ارجاع كار كارشناسان ماده 

 گزارش خانم دكتر ترابي در خصوص نشريه، كليات آن با اصالحاتي مصوب شد.* پيرو 

) درصد براي آزمايشگاهها ظرفيت بازگشايي و ثانياً در خصوص نمايندگي 10* عطف به صورتجلسه كميته آزمايشگاهها مقرر شد اوالً ده(

  % افزايش يابد.60% به 30ظرفيت آنان از  در شهرستانها،  آزمايشگاهها

  جديد دفاتر نمايندگي در شهر ابهر اجرايي گردد.*  مقرر شد نظامنامه 

  ن هيأت اجرايي انتخابات نمايندگي ابهر باشند.اوآغاج و آقاي مهندس تيموري به عن * مقرر شد آقاي دكتر باقري و آقاي مهندس توت

  دگي ابهر منصوب شوند.) ماهه براي نماين3* مقرر شد آقاي مهندس عارف نيا به عنوان سرپرست موقت سه(

روز) در نمايندگي شهر ابهر مشغول به  3* مقرر شد آقاي مهندس محمدرضا معيني(رابط شهر هيدج) به عنوان كارمند موقت و پاره وقت(هفته اي 

  كار شوند.

  روز همكاري نمايند. 3ن كنترل نقشه هاي سازه ابهر به صورت پاره وقت هفته اي اي دكتر مهدي سليماني راد به عنواآق* مقرر شد 

  منعقد گردد. "ما"قرارداد بيمه متمم با بيمه  94و  93* مقرر شد براي سالهاي 

 3* پيرو گزارش كميته روز مهندس مقرر شد مراسم روز مهندس شنبه هفتم اسفند به شكل متناسب با ايام مذكور در سالن هالل و با سقف زمان 

تخاب و هماهنگي كميته از بين آقاي دكتر رحيم پور ازغندي و دكتر زماني و دكتر محتشمي پور و خانم ساعت برگزار گردد و يك نفر سخنران با ان

  دكتر فردوسي پور دعوت گردد.

  * پيرو طرح موضوع خانم مهندس پايور در خصوص اقامت غالب مقرر شد موضوع در جلسه بعد بررسي گردد.

ميسيون هاي شوراي مركزي در جلسات مذكور در صورت دعوت مكتوب با تأييد هيأت * مقرر شد شركت نفرات غيرعضو گروه هاي تخصصي و ك

  مديره براي هر جلسه باشد.

* پيرو گزارش آقاي مهندس مجتبي زاده در خصوص كاركرد گازرساني، مقرر شد از ارجاع كار به مهندسان كه در حد متوسط ظرفيت پايه مربوط 

  كاركرد دارند خودداري شود.

  

  


