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  172 :شماره جلسه                           هدی ناجی : دبير جلسه 

 سازمان سالن اجتماعات :محل جلسه                         03/11/94 : تاريخ جلسه

:اهم مذاكرات  

 

 

 :پیش از دستور              

 

هماهنگی جهت  45با موضوع ارائه برنامه های عملیاتی سال  35/32/49مورخ  02802و  02315شماره  های  نامه -

 ریال 3595252225222مبلغ کل . کمیسیون برنامه و بودجه سازمان ، مالحظه شد و موارد ذیل پیشنهاد گردید 

 

 باال بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات -3

ساماندهی و ارتقاء خدمات فنی و مهندسی اعضاء حقیقی و حقوقی سازمان در بخش طراحی و نظارت   - 3-3

 ، اجرا و بازرسی پروژه های ساختمانی 

 تدوین و ساماندهی تهیه طرحهای معماری در استان 

 ساماندهی نحوه نظارت معماری در کل استان به صورت وحدت رویه 

 ظر شهری تشکیل کارگروههای کمیته سیما و من 

 تهیه چک لیستهای مختلف معماری طراحی و نظارت و اجرا 

ساماندهی ، تقویت و توسعه گروههای بررسی نقشه و کنترل نظارت در طراحی ، نظارت ، اجرا و بازرسی    -0-3

 ساختمانها

 برگزاری جلسات هم اندیشی با گروه تخصصی و بررسی نقشه شهرهای استان 

  نمنطقه ای معمارابرگزاری جلسات هم اندیشی 

 



                                        

 

 ارتقاء دانش فنی مهندسان و صاحبان حرف در بخش های ساختمان -0

 .برگزاری دوره های کارآموزی و کارگاههای آموزشی برای مهندسان جدیدالورود به حرفه -2-2

 برگزاری سمینارها و کارگاههای تخصصی برای مهندسان و دست اندرکاران صنعت ساختمان    - 9-0

  مباحث مقررات ملی ساختمان برای مهندسین معماربازآموزی 

 برگزاری همایش روز معمار 

               و نمایشگاهای مختلف جهت اعزام اعضاء گروه تخصصی و منتخب در سمینارهای تخصصی کشور   - 5-0

 شرکت در بازدیدهای علمی ، فنی و تخصصی 

 .برگزاری مسایقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرح ها و پروژه های برتر  -8-0                         

 تقویت پژوهش ، تحقیقات و مطالعات کاربردی در حوزه های مورد نظر سازمان  -6                     

 ر پاسخ به نیازهای فنی استانانجام پروژه های تحقیقاتی با مضامین بومی سازی و مطالعات کاربردی د  - 3-6

  با مضامین مقررات ملی ساختمانگشناسائی و معرفی موضوع پروژه تحقیقاتی معماری 

 

شورای مرکزی در خصوص ادامه جلسات گروههای تخصصی در سازمانهای  31/32/49مورخ  00232نامه شماره  -

 .استان، مالحظه شد و اقدام می گردد

 

مقررات ملی مالحظه و  34شورای مرکزی در خصوص رعایت و الزام به مبحث  36/32/49مورخ  00292نامه شماره  -

مقرر شد اعالم گردد در جهت الزام به رعایت این مبحث چک لیست طراحی تهیه و در اختیار طراحان قرار گرفت و 

سازی مصرف انرژی  ضمنا در طرحهای پژوهشی نیز با محور بهینه. همچنین در اجرا و نظارت نیز کنترل می گردد 

 .تعریف و جهت انجام آن پژوهشگران واگذار گردید

 

در خصوص تهیه و تولید برنامه سیمای شهر و معرفی آفای باباکوهی مالحظه  39/32/49مورخ  5933نامه شماره  -

 .شد و به اعضای حاضر در جلسه اطالع رسانی گردید

 

دفتر نمایندگی محمودآباد در خصوص رعایت الزامات ساختمانی  32/32/49مورخ   49-01ص  231نامه شماره   -

حرکتی مالحظه و مقرر شد رعایت ضوابط معلولین در چک  –جهت استفاده معلولین ، سالمندان و ناتوانان جسمی 

همچنین دفتر نمایندگی محمودآباد به لحاظ پیگیری و دقت نظر مورد . لیست مجددا پیگیری و رعایت آن ابالغ گردد

 .تشویق قرار گیرند

 

 



                                        

 

 :مقرر شد در خصوص مصوبه اخیر هیات مدیره مبنی بر معرفی موضوع پژوهشی این بند اعالم گردد -

 .مقررات ملی ساختمان 34بررسی انطباق پوسته خارجی ساختمانهای موجود استان مازندران با مبحث * 

 

 

 

 :حضوراعضا در جلسه

 

 

 

غائب /حاضر نام و نام خانوادگی اعضا رديف  

  * آقای مهندس فرصت 3

  * آقای مهندس مسعودی تنکابنی 0

  * آقای مهندس خاوری نژاد 1

محمدپورخانم مهندس پرژک  9  *  

  * آقای مهندس سراجی 5

  * خانم مهندس محمودی 6

  * خانم مهندس مهری 2

  * آقای دكتر خوئی  8


