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مهندسین صادق زاده، االهی، قادری، صدقی و علوی :حاضرین در جلسه

--- غائبین:

 هیأت مشاوریـن جلسه  موضوع جلسه:

  موارد ذیل مصوب گردید:آغاز و پس از بحث و بررسی  18:30جلسه رأس ساعت 

 مصوبات مسئول پیگیری

 صدقیمهندس 
       مـااررات الز  بـا آقـای محژـد داد در  صـوا ا غـا  ت ییـرات         14/7/98مقرر گردید تا جلسه آتـی مشـاورین در تـاری      -1

   و  تیغه گزارش گردد. ر  افزار  دمات مهندسی ا غا  

 االهیمهندس 

  ا م  غف زاده

با توجه به  امه سازمان در مورد عد  ا ا هزینه  دمات  ظا  مهندسی در بخش طراحی مقرر گردید حق الزحژه طراحی بـه   -2

 حساب با ک ا صار واریزگردد.  

 مهندس االهی

 علویمهندس 

 الـی 17و  13الی  9اعت برگزاری دوره از زاد اسالمی  واهد بود و سسالن هژایش دا شگاه آ H.S.Eمکان برگزاری دوره  -3

 می باشد. 20

سای رژیته های رؤ

 تخصصی

 13/7/98تـاری  حـداررر تـا    ایشـان مقـرر گردیـد   یافتـه و  هـای تخصصـی ا تصـاا    لسه آینده مشاورین به رؤسای گروهج -4

  و بـاز ورد آن بـه جلسـات     مطـر   ژـوده  جلسـه مـارور    و موارد هم پوشا ی بین رشـته ای را احصـاو و در   مصوبات رژیته ها

 رژیته های تخصصی جهت اعژال در  قشه ها منتقل گردد.

 مهندس االهی

 علویمهندس 

 ظـا    توسـ   در  صوا بازدید رارگروه  ظارت مضاعف از پـروهه هـای روسـتایی مقـرر گردیـد هزینـه ایـاب و ذهـاب         -5

هـزار تومـان و مسـیرهای بـیش از      150ریلومتر مبلغ 30زای هر  فر برای مسیرهای تا و حق الزحژه بازدید به ا پردا ت راردا ی

 .به  ظا  راردا ی جهت پردا ت اعال  گردد در ظر گرفته شده وهزار تومان  200ریلومتر  30

 صادق زادهمهندس 
توس  رارگروه اسـتا دارد سـازی مصـالح    بازدید از مصالح فروشی ها، رارگاه های تیرچه بلوک و ایستگاه های بتن جهت  -6

 بر امه ریزی صورت پایرد.

 

 مهندس االهی

 

در  صوا تقدیر از فرز دان مهندسین در جشن روز مهندسی مقرر گردید دو ماه به زمان برگزاری فرا ـوان جهـت ارا ـه     -7

ا ه تا  سبت به ا تخـاب افـراد شـا      ن مهندسین حا ز رتبه های برتر در زمینه های علژی، فرهنگی و ورزشی ارامدارک فرز د

 اقدا  گردد.

 قادریمهندس 
با توجه به شروع فصل سرما مقرر گردید تبلی ات الز  در  صوا  طرات  اشی از  شت منورسیدرربن صـورت پـایرد و    -8

 رد.اطالع رسا ی به مرد  شهر )از طریق  صب بنر در سطح شهر، تلویزیون شهری و تریبون  ژاز جژعه( صورت پای

 با ذرر صلوات بر محژد و آل محژد)ا( به پایان رسید. 20:45جلسه در ساعت 




