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 اهم مصوبات اقدام شده:

 

 قشهن تخصص از بيشتر استفاده به شهر نياز خصوص در شهر شوراي محترم عضو نيا مهدي مهندس آقاي با جلسه برگزاري   -1

 برداري

 شرايط واجد همكاران براي اموزي باز دوره2 برگزاري  -2

 سامانه از استفاده آموزشي دوره1 برگزاري  -3

 استان برداري نقشه سازمان محل در نظارتي ثبتي، ارجاعات( ساتنا) جامع سامانه ارايه جلسات برگزاري  -4

  مصوبه در مندرج تاريخ از اجرايي نامه آيين و چهارنفره هيأت صورتجلسه مطابق 96 سال تفكيك تعرفهاقدام جهت اجراي    -5

 جريم توسط مهندسي نظام براي ابتدا ها فايل ،( قبلي متد) ثبت اداره به تفكيك هاي نقشه رقومي مستندات ارسال روند  -6

 مصوبه انجام مي پذيرد. چرخه مطابق و ارسال

 پيشنهادات نظام كميته و آموزش كميته در گروه نمايندگان معرفي  -7

  ثبتي ناحيه 4 اختيار در و(  تجاري – مسكوني) آپارتمان تفكيك الزحمه حق محاسبه افزار نرم تهيه  -8

 بردار نقشه مهندسان صنفي جامعه طريق از آن پيگيري و بازنشستگي از حمايت صندوق ايجاد چگونگي بررسي  -9

 اسناد و ثبت ابالغي جديد مكانيزم مطابق الزم جداول و ها نامه وشيوه ها فرم تنظيم و تهيه  -10

 الرجوع ارباب استفاده جهت نواحي و ثبتي ادارات در نصب جهت راهنما بنر تهيه -11

 

 


تعداد 

جلسات
مصوبات در حال پيگيریشدهمصوبات اقدام تعداد مصوبات

ماه اول  3

 96سال 
7 14 9 5 

ماه دوم  3

 96سال 
8 18 13  

 32 22 جمع مصوبات



 اهم مصوبات در حال پيگيری:

 استان اسناد ثبت كل اداره با90 سال از قبل يافته تغيير تفكيك هاي پروژه خصوص در الزم استعالم و مكاتبه -1

 ثبت كل اداره با مجدد هاي نقشه تهيه روند و شهرداري توسط شده صادر جديد پايانكارهاي خصوص در مكاتبه  -2

 اسناد ثبت اداره با آپارتمان تفكيك ارجاع سامانه پيشنهادي اصالحات نامه خصوص در مكاتبه -3

 فني نظر اعالم جهت زيربط هاي دستگاه با همكاران خاص هاي پروژه خصوص در مكاتبه -4

 پايه ارتقا آموزشي دوره برگزاري جهت بويراحمد و كهكيلويه مهندسي نظام سازمان به مدرس اعزام درخواست بررسي   -5

 

 


