عملکردگروه تخصصی عمران دوره هفتم  -شش ماهه اول سال 96



تعداد
جلسات 

 3ماه اول
سال 96
 3ماه دوم
سال 96
جمع مصوبات 

تعداد مصوبات  مصوبات اقدام شده  مصوبات در حال پيگيري 
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5
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9

اهم مصوبات اقدام شده:
 -1بازدید از مناطق زلزله زده سنگ سفید و ارائه گزارش فنی -تخصصی از موضوع
 -2برگزاری سمینار "تجربیات جهانی مقاوم سازی ساختمانها" مورخ  96/2/13با حضور آقای دکتر ساسان محاسب به عنوان
سخنران اصلی ( مدعو از سوییس ) و آقای دکتر کرم الدین .
 -3همکاری با شورای محترم متخصصین خاک و سازه در برگزاری سمینارآشنایی با مفاهیم اجرایی ساختمان مورخ . 96/3/4
 -4بررسی و تصویب نظام نامه کمیسیون ژئوتکنیک .
 -5ارائه نقطه نظرات فنی -تخصصی گروه عمران برای اصالح چک لیستهای واحد نظارت مضاعف سازمان .
 -6ارائه پیشنهادات و تجربیات فنی -تخصصی در امور طراحی -محاسبه – نظارت – اجرا و بهره برداری ساختمانها در حوزه
عمران و انعکاس آن به دبیر محترم اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور طی نامه  21240مورخ . 96/4/7
 -7اعالم سناریوهای مورد نظر گروه تخصصی عمران به منظور تهیه فیلمهای آموزشی عمومی -تخصصی .
 -8برگزاری سمینار "طرح لرزه ای دیافراگم و اتصاالت از پیش تایید شده" مورخ  96/4/28با حضور آقای دکتر علیرضا رضاییان
به عنوان سخنران اصلی ( مدعو از کانادا ) .
-9اعالم برنامه های آموزشی گروه تخصصی عمران به کمیته آموزش برای برگزاری دوره ها و سمینارهای تخصصی تا پایان سال
جاری .
-10برگزاری سمینار "ویرایش جدید مبحث  9مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه )"  96/6/16در هتل
پردیسان باحضور اساتید آقایان دکتر مستوفی نژاد و دکتر رمضانیانپور .

اهم برنامه هاي در حال پيگيري:
 -1برگزاری سمینار "مسائل حقوقی در مهندسی عمران و مرور تجربیات گذشته" در تاریخ  96/7/13در هتل میثاق با حضور
آقای دکتر کامیار میررضوی .
 -2برگزاری دوره آموزشی برای استادکاران جوش در شهرستان تربت حیدریه .
 -3برگزاری حداقل چهار سمینار آموزشی دیگر در زمینه های مختلف تخصصی برای رشته عمران تا پایان سال جاری طبق
نامه شماره  707433مورخ .96/4/26

