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  193 :شماره جلسه                            هدی ناجی: دبير جلسه 

 سازمان سالن اجتماعات :محل جلسه                         10/07/95 : تاريخ جلسه

:اهم مذاكرات  

 

 :پیش از دستور

 

دفتر نمایندگی تنکابن با موضوع الزامی شدن تائیدیه جانمایی چاه سپتیک  81/1/59مورخ  81 -87221نامه شماره  -

 .در نقشه های معماری مالحظه و مقرر شد در جلسه مشترک گروههای تخصصی مطرح گردد

 

در خصوص اعالم نیاز و همکاری در آقای دکتر حسامی رئیس کمیته آموزش  82/1/59مورخ  87588نامه شماره  -

 .تدوین نظام نامه آموزش مالحظه شد و مقرر شد اولویت های آموزشی به شرح ذیل اعالم گردد

 

  نقشه ها در دفاتر نمایندگی آموزش اعضاء بررسی کننده -

 با موضوع  آموزش اعضاء گروههای کنترل نظارت سازمان و دفاترنمایندگی و پرسنل مرتبط -

 آموزش مهندسین پذیرفته شده در آزمون ورود به حرفه قبل از اخذ پروانه اشتغال  -

 جهت ارتقاء سطح علمی کلیه مهندسین دارای پروانه موزش آ -

آموزش مهندسین فاقد پروانه که به عنوان مهندس همکار و یا سرپرست کارگاه در پروژه های مختلف قصد همکاری  -

 .دارند

 .آموزش مباحث مرتبط مقررات ملی ساختمان در صورت ابالغ ویرایش جدید -

 

 : دستور کار 

بود ، بررسی شد و نوع بندی با توجه به  جی انجام شدهبندی شهرها که توسط آقای دکتر سراطبق دستور کار نوع  -

مع بندی نهائی طب جدولی که شرکت جادوی فکر تهیه و ارائه نمود انجام گردید که مقرر شد جآماری  و وضع موجود

توسط آقای دکتر سراجی به دبیر گروه تخصصی معماری ارائه تا در اولین فرصت به ریاست محترم سازمان به صورت 

 .کتوب ارسال گرددم



                                        
 

 

 

 :حضوراعضا در جلسه

 

 

 

غائب /حاضر نام و نام خانوادگی اعضا رديف  

  * آقای مهندس فرصت 8

  * آقای مهندس مسعودی تنکابنی 7

  * آقای مهندس خاوری نژاد 3

  * خانم مهندس پرژک محمدپور 4

  * آقای مهندس سراجی 9

  * خانم مهندس محمودی 1

  * خانم مهندس مهری 2

  * آقای دكتر خوئی  1


