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:اهم مذاكرات  

 

 

 

 :پیش از دستور              

 

شورای مرکزی با موضوع تعیین حدود صالحیت فارغ  20/00/49ش م مورخ /  12012در خصوص نامه شماره  -

التحصیالن رشته طراحی داخلی مالحظه شد و طبق بررسیهای بعمل آمده توسط خانم دکتر محمودی و تطبیق 

رشته  7بند  1در صد واحدها تطبیق دارد و با توجه به تبصره  53واحدهای دوره طراحی داخلی با توجه به اینکه 

 (در این خصوص مکاتبه گردد . ) مرتبط تعریف نمی شود

 

واحدی هاشم پور  22ه مسکن مهر نمایندگی قائمشهر با موضوع پروژ دفتر 25/2/49مورخ  20152نامه شماره  -

مالحظه شد و پس از بررسی و مطالعه مکاتبات ارائه شده و با توجه به گزارش کنترل و نظارت سازمان و همچنین 

صحیح و فنی بوسیله  گزارشات مهندس ناظر و مجری و ریزش دو نقطه از نمای اجرا شده مبنی بر عدم اجرای

مقرر گردید توقف عملیات و برچیده شدن نمای انجام شده و اجرای مجدد نما با مصالح و جزئیات اصولی در سرامیک 

 .اسرع وقت انجام گردد

 

در خصوص پیشنهاداتی که دبیر گروه تخصصی طبق مصوبه جلسه گذشته به همراه مسئولین واحد عضویت و پروانه  -

تهیه نمودند، ضمن طرح و مالحظه پیشنهادات که در خصوص وضعیت فارغ التحصیالن رشته معماری اشتغال سازمان 

که کاردانی مرتبط یا غیر مرتبط دارند تهیه گردیده است که مقرر شد اقدام الزم صورت پذیرد و پیگیری توسط دبیر 

 .گروه تخصصی معماری انجام گردد

تخصصی معماری چند استان دیگر و همفکری پیشنهادات به شرح ذیل                       تلفنی ایشان با دبیرهای گروه طیق تماس  

 :گردد می اعالم

 



                                        

             

 (برای فارغ التحصیالن قبل ابالغ بخشنامه . ) مدرک کارشناسی ارشد به جای کاردانی برای اعضاء امکان پذیر باشد -

 .ارزی جهت گذراندن دروس با واحدهای مورد تائید معرفی تعدادی از دانشگاهها از طرف کمیسیون هم -

 .پذیرفتن مدرک کاردانی جهت فارغ التحصیالن قبل ابالغ بخشنامه -

 

 

 

 

 

 :حضوراعضا در جلسه

 

 

 

غائب /حاضر نام و نام خانوادگی اعضا رديف  

  * آقای مهندس فرصت 2

 *  آقای مهندس مسعودی تنکابنی 1

 *  آقای مهندس خاوری نژاد 5

 *  خانم مهندس پرژک محمدپور 9

  * آقای مهندس سراجی 3

  * خانم مهندس محمودی 0

  * خانم مهندس مهری 7


