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                                                                                                                                                                                                                                     موارد پیش از دستور :

 (دو)صفحه یک از 

جلسه برگزار شده با راه و شهرسازی ، مشاور حقوقی و تعداد کار در داریوشی ریاست سازمان در خصوص قای دکتر جناب آ الف( 

 توضیحاتی ارایه نمودند.شهرستانها  

 بحث : دستور جلسه :
تعداد 

 حاضرین
 توضیحات : نتیجه آرا

۱ 
تعدادکار در 

 شهرستانها

تعداد  ،در شهرستانهابرای ساختمانهای سه سقف )دو و پیلوت( گردید  مصوب

کار در خصوص طراحی و نظارت مهندسین به صورت زیر عمل شود و مکاتبات الزم 

  با راه و شهرسازی صورت گیرد.

 .متر مربع تعداد کار محسوب نشود 011ساختمانهای زیر الف(

کار در نظر گرفته  .150متر مربع  011متر مربع تا  011ب(ساختمانهای بین  

 شود.

متر مربع به تعداد  نیم کار در  011متر مربع تا  011ج( ساختمانهای بین 

 .نظر گرفته شود

77 

مواف

 77 ق

 تصویب شد.
مخال

 0 ف

۲ 

بررسی وضعیت 

شهرستانهای اسالم آباد 

   و کرند غرب

کمیسیون شهرستانها از وضعیت کارکرد و خدمات مهندسی و آمار مقرر گردید 

 بررسی الزم را انجام دهند .  شهرستانهای اسالم آباد و کرند غرب 
77 

مواف

 77 ق

مخال تصویب شد

 ف
۰ 

 دفاتر مهندسی تاسیس  ۳

شرایط تاسیس دفاتر مهندسی منبعث از مبحث پیشنهاد ارایه شده  در خصوص 

مصوب گردید و در دوم مقررات ملی ساختمان و ضوابط ابالغی مراجع ذیصالح 

مورد مهندسین مکانیک پیشنهاد مطرح شده توسط هیات مدیره درجلسه بعدی 

 مطرح گردد.کمیته چهار جانبه 

70 

مواف

 70 ق

 تصویب شد
مخال

 ف
۰ 

۴ 

 

راه اندازی سیستم 

 آموزش مجازی

داریوشی ریاست سازمان در خصوص راه اندازی سیستم آموزش جناب آقای دکتر 

 گزارشی ارایه نمودند. 99مجازی دوره های ارتقا در هفته آخر خرداد ماه  
70 

مواف

 70 ق

 تصویب شد
مخال

 0 ف

5 
ظرفیت و اعالم 

 تعدادکار فصلی 

)چهار ظرفیت و تعداد کار فصلی در استان کرمانشاه جهت کلیه مهندسین 

 بصورت زیر مصوب گردید.رشته(

متر  05.1مهندسین پایه دو -متر مریع 111.مهندسین پایه یک   الف(ظرفیت

 متر مربع 0.11مهندسین پایه سه –مربع 

قشه مصوب گردید. و برای نبرای هر رشته مهندسی به تعداد دو کار فصلی ب(

 کار مصوب گردید. 8برداری تعداد 

9 

مواف

 9 ق

مخال تصویب شد

 0 ف
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1 
قرار داد فی مابین 

 مجری و سرپرست کارگاه

مقرر گردید همزمان با عقد قرارداد مالک با مجری ذیصالح در سازمان ، 

سرپرست کارگاه نیز همزمان حضور داشته و قرار داد فی مابین مجری و سرپرست 

 در سازمان ثبت و امضا گردد.کارگاه نیز 

9 

مواف

 9 ق
مخال تصویب شد

 0 ف

    

 

 
 

 

  


