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                                          14   :شماره جلسه                                                         فاطمه آقاجانی  :  دبیر جلسه

اتاق جلسه هیات رئیسه :محل جلسه                                                         3/6/93 :  تاریخ جلسه  

:دستور جلسه  

 بررسی مکاتبات مربوط به پدافند غیرعامل 

 

:و مصوبات اهم مذاکرات  

 به نام خدا

ا مراحل ارجاع کار به مهندسین نقشه بردار آغاز گردید ودر درآغاز جلسه با حضور آقایان مهندسین فرصت،فیاض،یزدانی در رابطه ب

خصوص اعترضاتی که از سوي مهندسین طراح وجوددارد بحث و بررسی انجام پذیرفت که نظر براین اساس بوده که در ابتدا می 

.بایست از طریق دفاتر طراحی به مهندسین نقشه بردار ارجاع گردد  

که در رابطه با موضوع پدافند غیرعامل که اهمیت آن بسار باال می باشد الزم است از هر گروه آقاي مهندس فرصت اذعان نموده اند 

ماه آینده  2پدافند غیر عامل را استخراج نمایند در جلسه ظرف مدت  21تخصصی چک لیستی مربوط به طراحی و نظارت از مبحث 

.کمیسیون مطرح گردد  

.برگزار گردیده بود قرائت گردیدا صورتجلسه اي که براي دبیران کارگروه دررابطه ب 28/12/92مورخ  11164نامه شماره   

ریاست نظام مهندسی استان سمنان به آقاي مهندس ترکان ارسال نموده اند قرائت گردید و  1/3/93مورخ16/30/1433نامه  شماره 

.هم در حال اجرا می باشدبندبند آن موردبررسی قرار گرفت که اکثر بندهاي مندرج درنامه فوق در این استان   

.نیز در جلسه قرائت گردید و به آگاهی اعضا رسید 19/4/93مورخ  9594نامه شماره   

.نیز درجلسه قرائت گردید و به آگاهی اعضا رسید 9/4/93مورخ  180/5620/1/8693نامه شماره   

.مجددا تفاهم نامه فی ما بین سازمان نظام مهندسی و گروه پدافند غیرعامل توسط اقاي مهندس فرصت قرائت گردید  

تفاهم نامه 1در رابطه با بند   

تفاهم نامه پدافند غیر عامل مقرر گردید از طریق  1موضوع آموزش پدافند غیر عامل و برگزاري سمینارو همایش دررابطه بابند 

.زش پیگیري گرددو به استانداري اعالم شودکمیسیون آمو  

 



                                        

تفاهم نامه 2دررابطه با بند   

.دررابطه با تشکیل گروه پدافند غیرعامل بوده که در این سازمان تشکیل گردیده است  

تفاهم نامه 3دررابطه با بند   

.پیگیري موضوع پدافن غیر عامل از طریق گروههاي تخصصی دردست اقدام می باشد  

تفاهم نامه 5بند دررابطه با   

.پس از ارائه چک لیستها می توان ضوابط را به مشاورین ذیربط ابالغ و اطالع رسانی گردد  

تفاهم نامه 6دررابطه با بند   

.مقرر گردید به کمیسیون پژوهش ارجاع گردد  

تفاهم نامه 7دررابطه با بند   

که شرح عملکرد آنها نیز )مکاتبه از طریق سازمان(گردد شوراها و کارگروههاي تخصصی توسط پدافند غیر عامل می بایست معرفی

.خواسته شود  

تفاهم نامه 8دررابطه با بند   

.مقرر گردید جلسات ماهانه برگزار گردد  

.تفاهم نامه مثال می توان براي آموزش از حمایت گروه پدافند غیر عامل استان  بهره گیري نمود 10دررابطه با بند   

.هم نامه قرائت گردیدتفا 13و  12همچننی بند   

.سپس اسامی کارگروهها توسط آقاي مهندس محمدي تاکامی قرائت گردید  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

:جلسهدر ء عضاا  

 
غائب/حاضر نام و نام خانوادگی اعضا ردیف  

   مهران فرصت 1

   فرشیدرضا حقیقی 2

   محمدمحمدي تاکامی 3

   سیف اله علی نیا 4

   علی فیاض شاهاندشتی 5

د یزدانیشیرزا 6    

   محسن قربانی 7

   تورج نائیج پور 8

9    


