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  كميسيونو مصوبات اهم مذاكرات                                                   

  

 

          33         شماره جلسه :                                                آزيتا جوادپور          : دبير جلسه 

  3اتاق شماره محل جلسه :                                                    27/11/93        تاريخ جلسه:    

  دستور جلسه:

  بررسي و پاسخ به نامه ها

  

  :و مصوبات اهم مذاكرات

 ه به كميسيون مقرر شد:و پس از بررسي نامه هاي ارجاع شداز اعضأ تشكيل گرديد  نفر4جلسه با حضور  

كميسيون پژوهش مطرح و با توجه به بررسي انجام شده توسط اعضاء 11/11/93مورخ 93- د7-27818نامه شماره -

و انتخاب فناوري سيستم مديريت هوشمند سازي برتر و طرح پژوهشي مذكور  اهداف تعيين شده در اعالم گرديد كه

مورد تأئيد  ، طرح مذكورانتخاب كاربردي ترين سيستم و با توجه به در نظر گرفتن الزامات زيست محيطي و حفظ انرژي

  باشد.مي 

 كميسيون پژوهش مطرح و با توجه به بررسي انجام شده توسط اعضاء19/11/93مورخ 93-د7- 28801شماره نامه -

كه اين كميسيون از پيشنهاد شركت در جلسه مشترك استقبال و آمادگي خود را اعالم مي دارد و  اعالم گرديد

  .طرح مذكور قبل از تشكيل جلسه ، جهت بررسي مناسب ارائه گردددرصورت امكان 

مطرح و آقايان مهندسين مريخي، بور ، عبدي و افالطون آمادگي خود را 8/11/93مورخ 93- و47- 27643نامه شماره -

ر نمايشگاه بين المللي انرژي هاي نو ، تجديد پذير بهره وري و صرفه جويي در روز دوشنبه مورخ جهت شركت د

  اعالم داشتند 4/12/93

گروه تخصصي معماري مطرح و با توجه به ارجاع نامه پس از موعد تعيين 15/10/93مورخ 93- د7-25395نامه شماره  -

تاريخ نياز به ارائه پاسخ مي باشد به اين كميسيون اعالم گردد مقرر شد درصورتيكه در اين شده در نامه شوراي مركزي 

ضمنأ شايان ذكر است اين كميسيون در خصوص الزامي شدن هوشمندسازي موتورخانه هاي مركزي ساختمان هاي 

  مترمربع زيربنا و الزامات زيست محيطي ساخت ساختمان پيشنهادهايي ارائه نموده است.800باالي 

  

  

  

  



                                        

  :جلسهدر ء عضاا

  
 حاضر/غائب  نام و نام خانوادگي اعضا رديف

   *  مهندس محمدعلي مريخي 1

  *    مهندس تورج نائيج پور 2

    *  مهندس عزيزاله افالطون 3

  *    مهندس ياسر بهارفر 4

  *  مهندس مسلم بور 5

    *  مهندس مازيار عبدي  6

 *   مهندس مهرانگيز كلبادي نژاد  7

 *   مهندس مهرنوش كياكجوري 8

 *   مهندس عادل منصوركيايي  9


