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 96:88: شروعساعت  

 .نمودندارائه  سازمان گزارش از امور جاریآقای مهندس مجتبی زاده  *

دکتر اعضا کمیته سازه وژئوتکنیک به شرح ذیل انتخاب شدند: آقایان دکتر باقری و دکتر رسولی و  ،هیأت مدیره 92/3/29مورخ  29پیرو مصوبه جلسه شماره * 

 رضایی کلج و مهندس صفری شعبان زاده و مهندس غنیون و مهندس

نظیم و در * مقرر شد جدول تعرفه های خدمات مهندسی پروژه های ارجاعی از نظام مهندسی کشاورزی مطابق با تعرفه های ابالغی نظام مهندسی کشاورزی ت

 سایت قرار گیرد.

 ماهه را ارائه نمودند. 4* آقای مهندس تیموری خزانه دار محترم گزارش تراز آزمایشی 

 آقای دکتر ثبوتی گزرش از کارکرد کمیته آموزش ارائه نمودند.* 

 .نمودند ارائه روند چاپ نشریه از گزرش یثبوت دکتر یآقا* 

 92اداره کل راه و شهرسازی در خصوص ممنوعیت صدور استحکام بنا توسط مهندسین ناظر و کارشناسان ماده  4/2/29مورخ  02991* بازگشت به نامه شماره 

 وضوع در جلسه مشترک با کارشناسان راه و شهرسازی و شهرداری بررسی گردد.مقرر شد م

برق مطرح و مقرر شد در جلسه مشترک با کارشناسان راه و  اداره کل راه و شهرسازی در خصوص موضوع بازرسی 0/2/29مورخ  04424* نامه شماره 

 شهرسازی بررسی گردد.

در خصوص تعدیل تعرفه های شهرستان ابهر برای بررسی به کمیته خدمات مهندسی)آقای مهندس تیموری( جمعی از مهندسین ابهر  04/4/29* نامه مورخ 

 ارجاع شد.

 شورای مرکزی در خصوص اشتغال اعضای هیأت مدیره در سمتها و پستهای سازمان قرائت شد. 4/2/29مورخ  2912* نامه شماره 

 ن کمیته ساختمان گاوازنگ انتخاب شدند.)با مسئولیت آقای دکتر ثبوتی(اوموری و احمدی به عندس تیمهن -دکتر رسولی -دکتر باقری -* آقایان دکتر ثبوتی

کمیسیون تخصصی شهرسازی در خصوص تعیین حداقل مبنای محاسبه حق الزحمه خدمات شهرسازی مطرح و با گزینه  2/2/29مورخ  2329/29* نامه شماره 

 مترمربع موافقت شد. 921دوم معادل 

در خصوص کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز مطرح و موافقت  سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی 2/2/29مورخ  2922/29نامه شماره * 

 نشد.

گروه تخصصی معماری در خصوص کنترل نقشه های معماری توسط گروهی متشکل از اعضای گروه  2/2/29مورخ  2022/29* بازگشت به نامه شماره 

 خصصی مقرر شد نقشه های گروه )د( خاص با تشخیص ریاست سازمان توسط اعضای گروه تخصصی کنترل گردد.ت

اشباع ظرفیت مهندسین تاسیسات مقرر شد از خدمات مهندسین  در خصوص مسئول دفتر نمایندگی خدابنده 2/2/29مورخ  29/ق/91/0بازگشت به نامه شماره * 

 % ضریب تشویقی منظور گردد.91و در ظرفیت متراژی مهندسین عالوه بر ضریب کاهش تعرفه شهرستان تاسیسات سایر شهرستانها استفاده 

  


