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  196 :شماره جلسه                            هدی ناجی: دبير جلسه 

 سازمان اتاق پژوهش :محل جلسه                         22/08/95 : تاريخ جلسه

:اهم مذاكرات  

 

 

 :پیش از دستور 

 

مقرر شد از نمایندگان کمیته تخصصی دفاتر نوشهر ، تنکابن ، ساری دعوت گردد تا جهت بررسی چک لیست های  -

 .در محل سازمان دعوت گردد 31سوی آن دفاتر در جلسه آتی از ساعت  ازپیشنهادی 

 

با موضوع ارائه فرم پیشنهادی جهت فرآیند بررسی نقشه از  37/7/59مورخ  37771مقرر شد در خصوص نامه شماره  -

 .کمیسیون کنترل و نظارت سازمان پس از برگزاری جلسه فوق الذکر پاسخ الزم ارائه گردد

 

وص مواردی که در جلسات مشترک با کمیته های تخصصی معماری دفاتر مطرح شد پیگیری گردد و در خص مقرر شد -

 .در صورت نیاز مکتوب اعالم گردد

 

دفاتر مطرح شد پیگیری گردد و مقرر شد در خصوص مواردی که در جلسات مشترک با کمیته های تخصصی معماری  -

 .در صورت نیاز مکتوب اعالم گردد

 

با کمیته های تخصصی معماری دفاتر ، در خصوص تعویض نقشه ها  31/1/59به صورتجلسه مورخ مقرر شد با توج  -

پس از کنترل و بررسی هنگام خروجی و ارسال به شهرداری مقرر شد به صورت مکتوب به ریاست محترم سازمان 

 .پیشنهاد گردد

 

اری دفاتر در خصوص اینکه با توجه با کمیته های تخصصی معم 31/1/59مقرر شد با توجه به جلسه مشترک مورخ  -

 به اینکه پس از بررسی نقشه ها توسط دفاتر نمایندگی به شهرداری جهت بررسی ضوابط شهرسازی از قبیل جانمایی

 



                                        

 

ارسال می گردد پیشنهاد گردد نماینده ای از طرف شهرداری در جلسات بررسی نقشه ... پارکینگ و سطح اشغال و  

 .به صورت مکتوب پیشنهاد به ریاست محترم سازمان اعالم گردد لذا. سازمان حضور یابد 

 

 

 

 

 :حضوراعضا در جلسه

 

 

 

 

غائب /حاضر نام و نام خانوادگی اعضا رديف  

  * آقای مهندس فرصت 3

 *  آقای مهندس مسعودی تنکابنی 2

 *  آقای مهندس خاوری نژاد 1

  * خانم مهندس پرژک محمدپور 1

  * آقای مهندس سراجی 9

  * خانم مهندس محمودی 6

  * خانم مهندس مهری 7

  * آقای دكتر خوئی  7


