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به جلسه ششم هیأت مدیره رسیده بود و پس از اجماع برروي طرح  مسابقه فراخوان طراحی نما الف) طرح هاي نماي ساختمان جدید که از هیأت داوري -1
پس از شنیدن  یرد کههیأت داوري و هیأت مدیره اعمال و در جلسه فوق العاده مورد بررسی قرار گمد نظر  آقاي مهندس بینا مقرر شده بود تغییرات 

به لحاظ مباحث صرفه جویی  ح و پس از بحث و بررسی مقرر شد تغییراتی در متریال شیشه قسمت ورودي ساختمان،طرح درب ورودي اتوضیحات طر
سایر قسمت ها اعمال و طرح فوق در کمیته اي پنج نفره از هیأت مدیره مجدد محوطه سازي و دي و روو و محوطه سازي و اصالح طرح در قسمتانرژي 

 و نهایی گردد و سپس نقشه هاي اجرایی جهت ابالغ به پیمانکار نهایی گردد.بررسی 

سازي پروژه ساختمان جدید و انتخاب مصالح و انجام ضمناً مقرر شد کمیته پنج نفره مذکور با حضور ریاست سازمان بر ادامه کار اجرایی اصالح و مقاوم   )ب
جهت تسریع در انجام کار نظارت و تصمیم گیري نمایند و گزارش اقدامات انجام شده را در جلسات در زمان بازسازي و مقاوم سازي ساختمان ،کلیه کارها 

 هیأت مدیره بنا به پیشرفت کار ارائه نمایند.

-5محمد حسین زراعتکارمهندس -4مهندس محمد الهامی زاده-3مهندس حسین عباسی-2دکتر احمد کاظمیان -1باشند: مقرر شد گروه پنج نفره بشرح ذیل  )ج
 علی کریمدادي(ضمناً جهت تصمیم گیري هاي خاص از متخصصین و افراد صاحب نظر هیأت مدیره کمک گرفته خواهد شد)مهندس 

مسابقه نماي ساختمان جدید ،متنی براي نتیجه نهایی و دلیل رد یا قبول نشدن طرح ها و انتخاب طرح  د) مقرر شد خانم دکتر هروي به نمایندگی از هیأت داوران
  انجام گردد.جهت نتیجه مسابقه نما توسط روابط عمومی اقدام و اطالع رسانی الزم به ریاست محترم سازمان ارائه نمایند تا برگزیده تهیه و 

  

 

آقاي مزیدي با 
هماهنگی ریاست در 

 ردمو

2 

،موضوع انجام کارهاي نقشه عضو سازمانبا توجه به بررسی هاي بعمل آمده درخصوص انجام طراحی امور نقشه برداري توسط همکاران داراي صالحیت -2
  برداري توسط آقاي مهندس عباسی درجلسه مطرح گردید و پس از بحث و بررسی بعمل آمده مقرر شد :

هر  پیشنهادي تبدیل به تعرفه  98تعرفه سال  برابر براساس متراژ و تعداد کار انجام شدهکه قبالً لحاظ می گردیده است مبلغ مقطوع هر نقشه  ،99براي سال 
ارجاع کار براي مهندسین رشته نقشه برداري در دس براساس پایه و ظرفیت و صالحیت در نرم افزار و در ظرفیت هر مهن (متراژ هر پروژه)متر مربع گردد

  .و مانند بقیه رشته ها ظرفیت ارجاع کار کنترل گرددسازمان ثبت 

2  

  
  :اسامی میهمانان

      مهندس حسین صباغ
  غ   مهندس محمدرضا بیکی

  خانم دکتر هروي 

 نام و امضاء حاضرین:
   مهندس علی کریمدادي                   محمد الهامی زادهمهندس                       دکتر احمد کاظمیان                         مهندس محمدحسین زراعتکار            حسین عباسیمهندس 

 
    محمد خوشناممهندس            غمهندس بنفشه میرکاظمی                               وحید ناصريمهندس             غدکتر سیدرضا سرافرازي  

 
  


