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:اهم مذاكرات  

 

         

 :دستور  پیش از            

 .مقرر شد اعضای گروه تخصصی معماری در روز مراسم از صبح در متل بانک حاضر باشند -

 

 .ریال هزینه گردد 0101110111جهت صدابرداری گروه موسیقی حداکثر شد مقرر  -

 

 .در خصوص برگزاری نمایشگاه عکس آثار معماران ، مقرر شد اگر کار به تعداد کافی ارائه شد، نمایشگاه برگزار گردد -

 

 :دستور کار 

 

شهرسازی مقرر گردید شورای مرکزی در خصوص برگزاری مسابقات طراحی و  07/0/59مورخ  07831نامه شماره  -

 .ضمنا به دفاتر نمایندگی نیز ابالغ گردد. در صورت برگزاری مسابقات در استان اقدام گردد

 

در خصوص اجرای سرامیک در .  نماینده هیات امناء پروژه پلیکان مالحظه شد  0/0/59مورخ  73-757نامه شماره  -

وجه به نشریات فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نمای ساختمان ها مقرر شد به صورت مکتوب اعالم گردد با ت

کشور و دستورالعمل های اجرائی ، اجرای سرامیک در نما ، مالت غیر مجاز می باشد و در صورت اصرار بر استفاده از 

سرامیک به روش خشکه چینی با رعایت کلیه اصول و ضوابط ایمنی و اجرائی مطابق با نظر ناظر معماری ، بالمانع    

 .ی باشدم

 

 

 



                                        

 

 

مقرر شد تعدادی سوال توسط آقای مهندس خاوری نژاد طرح و در روز مراسم به شرکت کنندگان در همایش داده ،  -

اب ر از اعضاء که جونف 01در قرعه کشی شرکت داده و به تعداد ، به سواالت  حاضرین در مراسم در صوزت پاسخگوئی

 .را درست داده اند، هدیه اهداء گردد

 

 .اطالع رسانی روز معمار هم به صورت مکتوب و هم از طریق پیامک و سایت انجام گردد مقرر شد -

 

با توجه به اینکه آقای دکتر غالمحسین معماریان اعالم آمادگی جهت ایراد سخنرانی در مراسم روز معمار نمودند، ایاب  -

 .عوت بعمل آیدضمنا به صورت مکتوب از ایشان د. و ذهاب و محل اقامت ایشان هماهنگی گردد 

 

مقرر شد اعالم برنامه مراسم روز معمار و دعوت نامه به ریاست محترم سازمان و اعضای محترم هیات رئیسه سازمان   -

 .ارائه گردد

 

 

 

 

 :حضوراعضا در جلسه

 

 

 

غائب /حاضر نام و نام خانوادگی اعضا رديف  

  * آقای مهندس فرصت 0

  * آقای مهندس مسعودی تنکابنی 0

مهندس خاوری نژادآقای  7  *  

 *  خانم مهندس پرژک محمدپور 7

  * آقای مهندس سراجی 9

  * خانم مهندس محمودی 6

  * خانم مهندس مهری 3

  * آقای دكتر خوئی  8


