
نـژاد    بدین وسیله اهم مصوبات یکصد و چهل و دومین جلسه گروه محترم تخصصی مکانیک استان که بـا حـضور آقـاي مهنـدس خـاوري                         
   برگزار گردید به شرح ذیل تقدیم می گردد

 در  حسب مذاکره حضوري آقاي مهندس خاوري نژاد ریاست محترم سازمان پیرامون انتخاب کـار گـروه گـاز از متخصـصین بـا تجربـه          -1
سطح استان پس از بحث ، گفتگو مقرر شد آقایان مهندسین حسین صالحی ، پارسا قنبر نیا و سید محمود مظلومیان به همراه نماینـدگان              
گروه تخصصی مکانیک آقایان مهندسین علی نیا ، بهارفر، تیمورزاده ، دکتر ساالریان و سرکار خانم مهنـدس مـسکران کریمـی بـا دبیـري             

   .ریاست محترم سازمان جهت صدور حکم معرفی گردندمهندس متانی به 

 مقرر شد در هر شهرستان یک نفر از مهندسین مکانیک داراي صالحیت بازرسی گاز به عنوان مسئول حـوزه گـاز دفتـر نماینـدگی آن                -2
در خـصوص شـرح     شهرستان توسط گروه تخصصی مکانیک استان تعیین و به ریاست محترم سازمان جهت صدور ابـالغ پیـشنهاد گـردد                     

   .وظایف و میزان و نحوه پرداخت حق الزحمه پیشنهادات خود را اعالم نمایند 

 مقرر شد در خصوص معرفی بازرس گاز به مالک در زمان خروجی نقشه از دفتر نمایندگی ، گروه تخصصی مکانیک نقطه نظـرات خـود      -3
   .را به ریاست سازمان اعالم دارند

زمان مقرر شد در خصوص تفاهم نامـه بـا اداره کـل آمـوزش پـرورش و نوسـازي مـدارس در خـصوص          حسب دستور ریاست محترم سا    -4
بازنگري و بازرسی مجدد سیستم لوله کشی گاز کلیه مدارس انتفاعی و غیر انتفاعی گروه تخصص مکانیک استان پیـشنهادات خـود را بـه                         

  . صورت مکتوب ارائه دهند

 موضوع مهم با توجـه بـه شـرایط          4 کمیسیون محترم پژوهش     2/7/92 مورخ   92-د7-19414 مقرر شد حسب در خواست شماره نامه         -5
حوزه تخصصی مکانیک استان به شرح ذیل جهت اعالم اطالع رسانی به عالقه مندان پژوهش و عقد قرارداد با کمیسیون مذکور اعالم مـی                

   :گردد

  و معایب و محاسن هریک در مقایسه با هم ) پکیج(و غیر متمرکز) موتورخانه(مقایسه سیستم گرمایشی –الف 

   تحلیل اقتصادي و اجتماعی انرژي هاي تجدید پذیر در منطقه شمال -ب

    و تحلیل نقاط مشترك و غیر مشترك مباحث فوق19 و17 و 14 مرور هم زمان مباحث -ج

    متر15 ساختمانهاي با ارتفاع بیش از  طراحی و محاسبه دودکش براي-د

 مقرر شد آقایان دکتر قهاري و دکتر ساالریان به عنوان نمایندگان گروه تخصصی براي داوري مباحث پژوهش بـه کمیـسیون محتـرم                -6  
   .پژوهشی معرفی گردند

   ي مهندس بهارفر گزارشی ارائه نمودند با توجه به برگزاري اجالس سراسري گروه هاي تخصصی مکانیک سراسر کشور در اصفهان آقا-7

 ساعت توسط دبیر گروه تخصصی 72 مقرر شد خالصه اي از گزارشات تصمیمات و پیشنهادات گروه تخصصی مکانیک ظرف مدت -8
   تهیه و تنظیم و جهت ثبت درسایت نظام مهندسی استان به روابط محترم عمومی سازمان ارائه گردد) مهندس متانی(

ه از دفاتر نمایندگی و صورت جلسات کمیته هاي تخصصی در جلسه مطرح و پیرامون آن تصمیاتی اتخاذ و جهت اقدام به  چندین نام-9
   .دبیر محترم گروه تخصصی ابالغ گردید

 مقرر شد کالس آموزشی و توجیهی نصب شیر قطع جریان اضافی گاز به صورت رایگان توسط شرکت صنایع مقاوم سازي اسکان در -10
   . در محل سازمان با حضور کمیته هاي تخصصی دفاتر نمایندگی و گروه تخصصی مکانیک استان برگزار گردد28/8/92خ تاری

 با توجه به نشست مشترك کارشناسان گاز دفاتر نمایندگی غرب و بازدید از دفتر نمایندگی تنکابن گزارشی توسط مسئول واحد -11
   تاسیسات سازمان ارائه گردید

   
    
 


