
 باسمه تعالی

« های صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان کشور دومین نشست سراسری دبیرخانه های انجمن ( 19/4/1398روز نخست )  برنامه زمان بندی»   

فعالیت  های همایش /عناوین پنل های تخصصی ساعت مجری فعالیت /مدیر پنل   اعضای پنل تخصصی 

15:8الی 45:7      همایش پک ثبت نام حضوری  و اهداءپذیرش،    ---  

 
 

 
 
 

 

  
 

 

30:8الی  15:8 و پخش سرود ملی تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید    ---   

50:8الی  30:8    خوش آمدگویی  

  30:10الی  50:8

 برگزاری پنل تخصصی شماره یک :

اجرایی تعمیم خدمات سازندگان ذیصالح به کل ی راهکارها

 ساختمانهای دارای پروانه ساخت

 همراه با  پرسش و پاسخ

 سرکار خانم مهندس دیوانیان
 دبیر کل کانون سراسری

قایان :آ  

و ...  ، فصیحییاسایی ، احمدی نیا ، بهمنی   

50:01الی  30:01 ستراحت و پذیرایی میان وعدها   ---  

30:21الی 50:10  
: دوبرگزاری پنل تخصصی شماره   

 توسعه داوری در حل اختالفات قراردادهای مالک و سازندگان ذیصالح

 همراه با  پرسش و پاسخ

پور موسویجناب آقای   
 مدیر موسسه حقوقی

رهپویان اندیشه عدالت   

 آقایان : 

باقریان پور و ...خطیب ، مرادزاده ، مرندی ،   

 

14الی 30:21   --- پذیرایی ناهار و اقامه نماز  

30:15الی 14  
: سهبرگزاری پنل تخصصی شماره   

 راهکارهای تعیین نرخ واقعی خدمات سازندگان ذیصالح 

 همراه با  پرسش و پاسخ
 

یاسایی مهندسجناب آقای   
 رئیس هیات مدیره کانون سراسری

 آقایان : 

 سعادت نژاد ، جوانشیر ، اساسی و ... 

17الی  30:15  

: چهاربرگزاری پنل تخصصی شماره   

صدور خدمات فنی و مهندسی با مشارکت سرمایه گذاران  روش های

 بخش خصوصی

 

 جناب آقای مهندس سیف زاده
رئیس سازمان نظام مهندسی 

 ساختمان استان فارس

 آقایان :

 بابا زاده ، پور حسینی ، بزازان ، 

و ...  ) شرکت تعاونی ( موسوی  

45:17الی  17   هیات مدیره کانون سراسری تقدیر از نوآوران ، کارآفرینان و تولید کنندگان برتر در صنعت ساختمان  

پنل هاتخصصی   و گفتگو هایایده پردازی ها  و مشارکت فعال در، حضور کامل  نشست * بر اساس مقررات   

الزامی استحضور در نشست ، برای دریافت گواهینامه   

 

 

 

 



 باسمه تعالی

«های صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان کشور  دومین نشست سراسری دبیرخانه های انجمن ( 20/4/1398روز دوم )  برنامه زمان بندی»   

فعالیت  های همایش عناوین پنل های تخصصی/ ساعت مجری فعالیت /مدیر پنل   اعضای پنل تخصصی 

8الی  45:7    --- تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید و پخش سرود ملی  

15:8الی  8 کل کانون سراسری خوش آمدگویی توسط دبیر   
مهندس سرکار خانم   

  دیوانیان

 

  45:9الی  15:8

: پنجبرگزاری پنل تخصصی شماره   

 نقش ایمنی و بیمه در کاهش و جبران خسارات 

 حوادث ناشی از کار 

 همراه با  پرسش و پاسخ

 جناب آقای رحمانی
HSE کارشناس ارشد    

 آقایان :

و ... کفاشی ، یوسفی ، مالک ، خسروی   

01الی  45:9 ستراحت و پذیرایی میان وعدها   ---  

30:11الی 10  

: ششبرگزاری پنل تخصصی شماره   

بر اساس و ساز اصول مستندسازی در پروژه های ساخت   

مقررات ملی ساختمان و 22مبحث   

 PMBOK استاندارد جهانی   

 همراه با  پرسش و پاسخ

مهندس دولت مرادیجناب آقای   
کارشناس ارشد مدیریت ساخت و 

 مدرس دانشگاه

 آقایان :

و ... کیوانلو ، خزدوز ، حیدرنژاد    

13الی 30:11  
: هفتبرگزاری پنل تخصصی شماره   

 تعیین نرخ واقعی مالیات در قراردادهای مالک و سازنده ذیصالح

 همراه با  پرسش و پاسخ

 جناب آقای مهندس حق پناه
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی 

 سازندگان مسکن و ساختمان

استان گیالن   

 آقایان : 

و ... ، کامرانی ) پارت حسام (موسوی  خجسته ،  

45:13الی  13  
 مراسم اختتامیه و قرائت بیانیه پایانی نشست  

«ارائه گواهینامه های حضور در نشست »  همراه با   

 جناب آقای مهندس 

 چراغچی باشی آستانه

 

ایده پردازی ها و گفتگو های  تخصصی پنل ها* بر اساس مقررات نشست  ، حضور کامل و مشارکت فعال در   

 برای دریافت گواهینامه حضور در نشست ، الزامی است

 

 

 


