
                                         

بسمه تعالی                                                        

 ادواری كمیسیونو مصوبات اهم مذاكرات                            
 

 

          مدیرههیأت ادوار جلسه  پنجمین   :شماره جلسه                 قاسم مالیی:  دبیر جلسه

سازمان محل جلسه :                     9/3/59تاریخ جلسه:   

 دستور جلسه:

 نقش نظام مهندسی در ساخت و ساز و مسائل شهری و شهرسازی و شهرهای استان

:و مصوبات اهم مذاكرات  

به شرح  پیشنهادات مطرح شده در جلسه هیأت رئیسه ادواری جلسه هیأت مدیره ادواری با حضور اعضاء محترم تشکیل گردید پنجمین

:گردید ارائهذیل   

گروه یا کمیسیونی که در سازمان فعالیت می کند باید از قوانین مطلع باشد -1  

باید چگونه باشد نحوه دخالت سازمان در تصویب طرحهای جامع و تفضیلی شهرها -2  

ساز و کاری هم باید در سازمان در این خصوص داشته باشیم که  و نحوه برخورد با عملکرد غیرقانونی و تخلفات سایرین چگونه باشد -3

ماید.بطور مثال اگر خالفی صورت گرفت در شهرداری و ... سازمان چگونه باید آنرا پیگیری ن  

و ... مصوبات خود را قابل دسترس برای شهروندان قرار دهند. 13، کمیسیون ماده 5شورای شهر، کمیسیون ماده  -4  

سازمان را در  که پیشنهاد شد در انتخاب نفراتی که نماینده سازمان در کمیته های فنی هستند دقت بیشتری گردد و ایشان موظف باشند

د.ندر جلسات فکر سازمانی را القاء نمای همچنین پاسخگو باشند جریان امور قرار دهند و  

 پیشنهاد شد اعضاء کمیته فنی شهرهای مختلف ماهی یکبار با همدیگر نشست داشته باشند و با هم تبادل اطالعات داشته باشند.

این شورا که  ر دفتر یا شهری داشته باشیم و به تناسب هر موضوعی نماینده ای ازپیشنهاد شد شورای عالی شهرسازی و معماری در ه

ورای ر جمعی شجلسات کمیته فنی شرکت نمایند و نماینده سازمان فرد ثابتی نباشد و نماینده نیز نظ مطلع تر می باشد درنسبت به موضوع 

 شهرسازی و معماری را مطرح نماید.

را دعوت نمایند و به سخنان آنان نیز گوش دهند و اظهار پیشنهاد شد سازمان شهرداری ها و معاون های فنی و ... که مهندس نیز هستند 

و ... حق رای ندارد اما سخنان نمایندگان بسیار تاثیرگذار است و پیشنهاد شد مصوبات مطرح شده  5شد اگرچه سازمان در کمیسیون ماده 

 در کمیسیون بعد از اتمام جلسات پیگیری گردد.

 

 

 



                                         
 

:جلسهء در عضاا   

 حاضر/غائب نام و نام خانوادگی اعضا ردیف

  √ آقای مهندس حسین صالحی 1

اکبرزاده قربانی آقای مهندس 2   √ 
 

خاوری نژاد آقای مهندس 3   √ 
 

جاللی مطهری  آقای مهندس 4  √  

 √ آقای مهندس نیکزاد 5
 

رستمکالیی مهندسآقای  6  √ 
 

یزدانپناه آقای مهندس 7  √ 
 

سعیدیان آقای مهندس 8  √ 
 

سرکاری آقای مهندس 9  √ 
 

هادیان آقای مهندس 11    √ 
 

نوایی آقای مهندس 11   √ 
 

دوانلو آقای مهندس 12   √ 
 

ایزدی آقای مهندس 13   √ 
 

ناجی آقای مهندس 14   √ 
 

ودادی آقای مهندس 15   √ 
 

 √  خانم مهندس موالیی 16
 


