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 16/10/92عصر دوشنبه مورخ 13-15: اعت جلسهس

  جمع بندي موضوعات مختلف كه تاكنون مطرح شد :دستور جلسه

تورج نائيج پور،  ، شيرزاد يزداني علي فياض ،  ، محسن قرباني آقايان مهندسين:  حاضرين

  ، سيف اله علي نيا، فرشيدرضا حقيقي

   مهندس مهران فرصتآقاي :غائب   

  

 عصر 13راس ساعت  16/10/92تاريخ  دركميسيون مشترك گروههاي تخصصي  هفتمجلسه 

جمع بندي موضوعات  جهت )2(در اتاق جلسه شماره  كميسيون نفر از اعضا 6دوشنبه با حضور

  .مختلف كه تاكنون دركميسيون مذكور مطرح شده برگزار شد

نمودند كه در نرم افزار جديد مقرر گرديد كه اسامي كليه رشته مهندس نائيج پور اعالم در آغاز  

  .گانه لحاظ گردد و تطبيقي در كليه مراحل از ابتداتا انتها وجودداشته باشد  7هاي 

مهندس قرباني اذعان داشتند بيشتر موارد مربوط به عدم تطابقات بين سند و ساختمان اجرا شده 

نقشه بردار يك شرح خدماتي از ابتدا تا انتهاي ساختمان ن مي باشد بنابراين مقرر گرديد مهندسي

  .داشته باشند

كميسيون  اعضايمهندس يزداني نيز اظهار داشتند جلسه اي مشترك با نرم افزار نويسان و

  .تا نظرات گروههاي مختلف جهت اعمال در نرم افزار جديد ارائه گرددمشترك برقرار گردد 

كه نظام مهندسي استان مازندران تفاهم نامه اي را در رابطه با مهندس نائيج پور اظهار داشتند 

پدافند غير عامل منعقد نموده اند كه موضوعات آن به تمام رشته ها مربوط مي باشد و در اين 

  .رابطه به جزئيات متن تفاهم نامه اشاره شد

باشد كه مي نظر مهندس علي نيا و يزداني براين اساس بوده كه پدافند غيرعامل موضوعي مي 

  .بايست در اين كميسيون با حضور نمايندگان كليه گروهها مورد بررسي قرار گيرد



درنظر گرفته شود مهندس نائيج پور در رابطه با بودجه اي كه مي بايست براي كميسيون مذكور 

نموده و نظرات ايشان را جويا شدنددرادامه آقاي مهندس يزداني اعالم نمودند كه با اعضا صحبت 

گانه رابه هم مرتبط مي نمايد بودجه اي احتياج دارد  7رح پژوهشي كه مي بايست رشته هاي ط

 7و آقاي مهندس نائيج پور نيز اذعان داشتند كه مي بايست آسيبهايي كه از عدم هماهنگي بين 

  .رشته بوجود آمده را بررسي نمائيم

مسائل مربوط به كميسيون مشترك مي بابت برگزاري سمينارهايي كه براي مذاكراتي در رابطه با 

  .باشد بودجه اي پيشنهاد گرديد 

  :مصوبات

مقررگرديد موضوع پدافند غيرعامل به هيات مديره پيشنهاد شده كه در كميسيون مشترك -

  .گروهها ي تخصصي بررسي گردد

مقررگرديد بابت كارگاههاي آموزشي كه توسط كميسيون مذكور برگزار مي گردد بودجه -

  .ريال اعالم گردد 300000000ادي به مبلغ پيشنه

  

 :موضوع دستور جلسه بعدي

- ���� ��	  
��
وه���
ر�� ��ارش �
��� ا�  ������� � �
  و $# "�!���� � �

  

  

  

  

  

  

  


