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درخصوص بررسی نتایج آزمایشات جوش ،بتن و ژئوتکنیک و نظارت بر عملکرد آزمایشگاهها مقرر گردید درخصوص آزمایشات جوش و -1
شرح خدمات آزمایشگاههاي جوش و بتن را بررسی و نتیجه را به هیأت مدیره  ،نفر از اعضاي کمیته نظارت عالیه 5بتن،کارگروهی متشکل از حداکثر 

،آقاي ارائه نمایند . درخصوص آزمایشات ژئوتکنیک نیز مقرر گردید کارگروهی متشکل از آقایان مهندس الهامی زاده به عنوان نماینده هیأت مدیره
وتکنیک دانشگاه بیرجند ، شرح خدمات آزمایشات ژئوتکنیک و نظارت بر مهندس مخلصی و مهندس بهترین و یک نفر از اعضاي هیأت علمی ژئ

  بررسی و نتایج را جهت تصمیم گیري نهایی به هیأت مدیره ارائه نمایند. را  ژئوتکنیکرشته  عملکرد آزمایشگاههاي 
  

1 

مدیر فنی و 
 2 اجرایی

درخصوص مکاتبه اداره کل راه و شهرسازي در مورد حذف بازدیدهاي پیشنهادات جلسه مشترك کمیته نظارت عالیه و شناسنامه فنی و ملکی -2
  :کمیته شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در مرحله پایانکار ارائه و به شرح ذیل مصوب گردید.

ه ژرعایت در پرو الف)مقرر شد ایرادات شایع و پر تکرار مشاهده شده در بازدیدهاي کمیته شناسنامه فنی و ملکی به کلیه مجریان و ناظرین جهت
  ها ابالغ گردد و در صورت قصور با مجریان و ناظرین متخلف برخورد قانونی صورت پذیرد.

و ب)مقرر شد کمیته نظارت عالیه سازمان در کنترل پروژه هاي در حال ساخت ،نگاه ویژه اي به ایرادات اعالم شده توسط کمیته شناسنامه فنی 
  به ناظرین ومجریان داده شود.ملکی داشته باشد و آموزش هاي الزم 

بت به ج) مقرر گردید به کلیه مجریان و ناظرین ابالغ گردد و قبل از تکمیل مراحل نهایی و تکمیل فرم اتمام عملیات ساختمانی (فرم شهرداري)نس
  مکاتبه با سازمان انجام و بازدید توسط نظارت عالیه کمیته شناسنامه فنی و ملکی سازمان انجام پذیرد. 
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  اسامی میهمانان:

   مهندس حسین صباغ 
  غمهندس محمدرضا بیکی   

  

 نام و امضاء حاضرین:
  غمهندس علی کریمدادي                 مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                      غمهندس محمدحسین زراعتکار              مهندس حسین عباسی 

 
   مهندس محمد خوشنام             مهندس بنفشه میرکاظمی                     مهندس وحید ناصري                 دکتر سیدرضا سرافرازي 

 
  


