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 ه تعالی مبس

 ب آقای مهندس شجاعی زاده جنا

 مرکزی ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان 

 با سالم  

به استحضار می رساند در پی برگزاری موفق و استقبال قابل توجه عالقه مندان مباحث حقوق در مهندسی    احتراماً

ماه   بهمن  در  ساخت  حقوق  کنفرانس  اولین  از  خواجه  1398عمران  صنعتی  دانشگاه  عمران  مهندسی  دانشکده   ،

و با حضور متخصصین  را  دارد دومین کنفرانس حقوق ساخت  نظر  صاحبنظران حوزه صنعت    نصیرالدین طوسی در 

برگزار کند. همانگونه که مستحضرید مبحث حقوق ساخت از مباحث نوپا    1400ساخت و ساز و حقوق در بهمن ماه  

در کشور بوده که علیرغم جدید بودن این مبحث،  عالقه مندان بسیار زیادی در هر دو رشته مهندسی عمران و حقوق  

هندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در راستای اهداف  را به خود اختصاص داده است. دانشکده م

خود جهت توسعه مباحث نوین در رشته مهندسی عمران در نظر دارد تا با برگزاری کنفرانس حقوق ساخت پایگاهی  

ه جد  به منظور رشد و توسعه این گرایش در محیط علمی و همچنین بازار کار کشور ایجاد نموده و سعی دارد که ب

متخصصین هر دو گرایش مهندسی عمران و حقوق را به منظور همفکری گرد هم آورد. بدیهی است که حضور و حمایت  

از این دست وقایع علمی می تواند راهگشای توسعه روز افزون این دسته از مباحث در کشور    معظم کشور   ارگان های 

 گردد.  

لذا با توجه به اینکه این کنفرانس و موضوعات مطروحه در آن از اهمیت باالیی در میان صاحبنظران، دست اندرکاران  

ن موافقت با حمایت معنوی از کنفرانس نامه  از آن مقام محترم درخواست دارد تا ضم  ،و متخصصان برخوردار می باشد 

ای در راستای صدور مجوز درج لوگو و همچنین معرفی متخصصین جهت ایراد سخنرانی و حضور در کنفرانس اعالم  

 دارند.

 پیشاپیش از حسن همکاری ایشان کمال امتنان را دارد. 
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