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و صادقی ناظمی ،ادق زاده، االهی، علوی، بذرافشانصآقایان مهندسین  :حاضرین در جلسه

 شرکت صحت گستر خاورانی مهندس بذرافشان مدیرعامل محترم ابا جناب آقجلسه   سه:موضوع جل

  موارد ذیل مصوب گردید:آغاز و پس از بحث و بررسی  81:00جلسه رأس ساعت 

 مصوبات مسئول پیگیری
 رسی های چشمی و بررسی عیوب جوشاستفاده از ظرفیت آقای مهندس بذرافشان برای آموزش همکاران در مورد باز -8 آقای مهندس صادق زاده

 استفاده از ظرفیت آقای مهندس بذرافشان برای آموزش مجریان اسکلت فلز -2 آقای مهندس صادق زاده

 

 آقای مهندس صادقی

عدامدل محترم شدددرکت جوش آزما  جناب آقای مهندس صدددادقی  با اخذ راهنمایی های الزم از آقای مهندس     مددیر  -3

دارای پروانه اشدددت اه به کار خدمان فنی و آزمایشدددزاهی از راه و بذرافشدددان، جهت یلدیل شدددرکت بهوقی به شدددرکت 

 شهرسازی، در صورن صالبدید اقدام نمایند.

 

 آقای مهندس صادقی

مهرر گردید جناب آقای مهندس بذرافشدان بننوان شدرکت صالبیت دار در سلس فناتیت و شرکت جوش آزما بننوان    -4

 3ایی الزم به مدیریت شددرکت جوش آزما جهت انجام بند  نماینده ایشددان فناتیت خود را ادامه دهند. نددمناش ایشددان راهنم  

 دهند.ارائه  روند اداری و اخذ مجوزها  را 

 

 هیآقای مهندس اال

 خانم نجف زاده

 :داقدام نمایبا شرایط ذیل د نمایندگی نظام مهندسی ساختمان نسلت به اخذ هزینه های بازرسی جوش یگرد رمهر -5

  %6کسوران قانونی نمایندگی  -5-8

 شرکت نماینده %60               یومان ینیین گردید.                             2500هزینه بازرسی جوش  -5-2

 شرکت صالبیت دار %40ساختار شکست داخلی شرکت صالبیت دار و شرکت نماینده در سلس       -5-3

 آقای مهندس صادقی

 آقای مهندس ناظمی

ی مایع رآزمایشزاهی شامل گیج، کوتیس و اسپمهرر گردید شدرکت صالبیت دار  آقای مهندس بذرافشان  یجهیزان   -6

 قرار دهند.  را در اختیار شرکت نماینده PTنافذ  

 آقای مهندس صادقی

 آقای مهندس ناظمی

سخه در سه ن نه ساختمان  نموده واسالعان نهشه  پروابرگ  را پیوسدت مهرر گردید شدرکت نماینده گزارشدان روزانه    -7

 یهیه نماید. ناظر، بایزانی شرکت نماینده و ارائه به شرکت صالبیت دار 
 

 آقای مهندس بذرافشان
نرخنامه بازرسی جوش و همچنین  5ز مللغ بند جهت واری ذیصالح سی نامه مکتوب شماره بسابمهرر گردید شدرکت   -1

 به نمایندگی ابالغ نمایند. را

 هندس صادقیآقای م

 آقای مهندس ناظمی

کت س کتلاش به شددرمهرر گرید شددرکت نماینده مدارت یحصددیلی و مدارت بازرسددی جوش کلیه بازرسددین جوش سل   -9

 د.صالبیت دار ارائه نمای

 با ذکر صلوان بر محمد و آه محمد ص  به پایان رسید. 89:30جلسه در ساعت 

 


