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  خالصه مذاكرات

با توجه به اينكه كليه اعضا كميسيون به عنوان هيات علمي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مشغول پيشنهاد گرديد     

درسي گنجانده مي شود، در خصوص تغيير ساعت در جلسه اي با در اكثر دانشگاهها برنامه  16فعاليت هستند و روز دوشنبه ساعت 

  .حضور كليه اعضا مذاكره صورت پذيرد

  

  مصوبات جلسه 

  

  .دعوت گردد 4/6/92مورخ مقرر گرديد از آقاي مهندس حائري جهت حضور در جلسه كميسيون پژوهش  -1

محورهاي پژوهشي ارسال گردد و در جلسـه آتـي   به كليه اعضا گروههاي تخصصي پيامك جهت تعيين عناوين مقرر گرديد  -2

 .گروههاي مورد نظر با حضو اعضا كميسيون به عنوان نماينده، در خصوص محورها تصميم گيري گردد

 .معيارهاي پژوهشي از هيات مديره محترم استعالم گردد -3

يافتـه هـاي    "قبلـي بـا عنـوان    ز كارهاي انجام شـده  همايش پژوهشي ا) هفته پژوهش ( مقرر گرديد در هفته آخر آذر ماه  -4

از رياست محترم سازمان جهت اختصاص امتياز تشـويقي  . برگزار گردد "پژوهشي سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندارن

 .شركت در دوره مذكور درخواست گردد

 .مقرر گرديد از پژوهشگراني كه كارهاي آنها ناتمام مانده جهت حضور در جلسه كميسيون دعوت گردد -5

جهت ارائه در جلسه آتـي هيـات مـديره ارسـال     ) آقاي حق جو (  89020و ) آقاي خلعتبري (  89019هاي پژوهشي طرح  - 6

 .گردند

 .با توجه به تائيد ناظرين ، تائيد و جهت پرداخت ها به امور مالي ارسال گردد 89002گزارش مرحله دوم طرح  -7

ا مطرح و با توجه به اينكه چـاپ مقالـه و پـژوهش هـاي     درخواست جهت مساعدت مالي در چاپ مقاله از سوي يكي از اعض -8

 .كتابخانه اي اولويت سازمان در كميسيون پژوهش نيست با اين مورد و كليه موارد مشابه مخالفت مي گردد

  

    �ليست حضور اعضا در صفحه بعد
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 غائب/حاضر اعضاي كميسيون رديف

 �   رئيس -علي اكبر رنجبر  1

  � نائب رئيس –نادعلي رمضانپور  2

   � مهرداد احمدي كمرپشتي 3

 �   حميدرضا توكلي 4

   � فرشيدرضا حقيقي 5

    � ياسر رستميان 6

    � حميد رضايي 7

    � وحيد شكري 8

 �   مهدي عيجاني اردشير 9

 �   سعيد فالحيان 10

  � احمدرضا گران 11

  � حسين معتقدي 12

  �  سيدمحمود ميثاقي 13

 �   پورمرتضي نقي   14


