
 سمه تعالیب

               سازماندوره نهم  مدیرههیات  1400بهمن ماه مصوبات       

 نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

                  ساختمان مركزي  مکان تشکیل جلسه:

در سال جاری  الزم اعتبار و  در حد امکان تبریز و شهرستانها طبق نظامنامه معامالتی مقرر گردید خرید مصالح برای ساختمان مرکزی -1

 .صورت گیرد

اجرائی  1401طبقه از اول اردیبهشت  5و  4مجری گری برای ساختمانهای  ،ایجاد ساز و کار الزم در شهرستانها پس از مقرر گردید -2

 گردد.

فور جینگ( با حضور مدرسین بارز و مجرب و تایید گروه تخصصی عمران، وبینار تخصصی جوشکاری سربه سر میلگرد ) مقرر گردید با -3

 برگزار گردد.بدون تبلیغات شرکت  با همکاری سازمان 

مقرر شد طبق ابالغیه از وزارت  9910193عطف به درخواست رئیس هیأت مدیره خیریه نوبر تبریز در خصوص پرونده به شماره-4

 ردد.گ اقدامشهرسازی برای پرونده های خیریه با رعایت مفاد بخشنامه 

در خصوص درخواست بانوان کارمند برای مرخصی تشویقی روز زن مقرر شد اضافه کاری تشویقی به بانوان کارمند با توجه به اعالم  -5

 تعلق گیرد. روزارت کشو

ون تومان ماهانه با میلی5/1به مبلغ  1401تا پایان سال  مقرر گردید  ،با توجه به اتمام قرارداد پشتیبانی و نگهداری دوربین های سازمان-6

 .آقای کریم کاظمی تمدید قرارداد گردد 

صورت مهندسین نقشه بردار شاغل در امر تفکیک مقرر شد در  ظرفیتعطف به درخواست شهرستانهای متعدد در خصوص افزایش -7

هر  ظرفیت ظرفیت نقشه برداران در تفکیک %80و اتمام  تایید مدیر امور شهرستانها و مدیر واحد تفکیکدرخواست رئیس دفتر نمایندگی، 

 در آن شهرستان افزایش یابد. %30 مهندس

عطف به درخواست مدیر امور شهرستانها در خصوص افزایش تعداد کار برای پرونده های با متراژ کمتر از پانصد متر مربع برای  -8

نفرات در رشته مربوطه تعداد کار را به اتمام درصد  80رر گردید در صورتیکه مقاتمام کار می نمایند  مشهرستانهایی که درخواست و اعال

 .لحاظ گردد 1400متر مربع برای سال  500تعداد کار زیر  5رسانده باشند برای هر نفر در آن رشته به میزان 

 مورخ 36761/50/1400ماره د نامه شباستناو  26/10/1400تاریخ  11044م کاردانی به شماره اعطف به درخواست سازمان نظ -9

به حساب آقای محمد خرمدل رئیس هیأت اجرائی  مزبوراداره کل راه و شهرسازی استان مقرر گردید طبق نامه اداره  19/10/1400

 در بانک ملی واریز گردد.انتخابات 

دد کتاب خریداری و در اختیار ع130عدد کتاب فارسی عمومی کاربردی مقرر گردید  230عطف به درخواست واحد آموزش جهت تهیه -10

 کارمندان قرار گیرد.

 اور حقوقی ارجاع داده شود.اعالم نظر به کمیسیون حقوقی و مش پس از قرائت نظامنامه شفافیت مقرر شد که جهت -11

آقای دکتر کاشانی، خانم مهندس صادقی، آقای دکتر توکلی و آقای مهندس یاسائی  متشکل ازمقرر گردید کارگروه مجریان تاسیسات  -12

 تشکیل گردد.

پرداخت گردد برای ماههای آتی مقرر شد در جلسه نامبردگان مقرر شد کارکرد دی ماه  35در خصوص حق الزحمه ناظران ماده   -13

 بعدی تصمیم گیری گردد.



 آن شهرستانجهت استقرار نمایندگی برای راه اندازی سیستم ارجاع نقشه های ساختمانی در در خصوص درخواست شهردار باسمنج   -14

خیص ریاست سازمان اعزام کارمند بصورت هفته ای دو روز با تش باباسمنج ، کلیبر و بستان آباد  یبه شرط تامین محل از طرف شهردار

 مصوبه اقدام گردد. سایر شهرستانهای استان طبقدر صورت درخواست  موافقت گردید و

مقرر گردید از طریق فراخوان نسبت به جذب دو نفر کارشناس تمام وقت جهت روابط عمومی پس از تعیین شاخص ها، طبق نظامنامه  -15

 استخدامی و دارای سابقه کاری اقدام گردد.(

در خصوص کارکرد دی ماه  37661/50/1400ه به شمارمعاون محترم امور مسکن راه و شهرسازی استان پیرو نامه آقای اسحقی نژاد  -16

تا آخر سال مقرر شد که کارکرد دی ماه طبق نامه مذکور پرداخت گردد اضافه کاری  35ناظران عالی ماده  و اضافه کاری آذر ماه و پرداخت

 آذر تایید نشد.

دفتر  آموزش و تکمیل نواقصاتعطف به درخواست سرپرست نظام مهندسسی شعبه هشترود جهت خرید کمد و نمایشگر اتاق  -17

 موافقت بعمل آمد. نمایندگی

آن از  %50میلیون تومان برای کمک به خانواده های آسیب دیده انفجار خیابان عباسی بصورت بسته معشیتی که  15مصوب شد   -18

 آن از محل حق الجلسه بهمن ماه هیأت مدیره تامین خواهد شد تخصیص یابد. %50محل صندوق یاران و 

مصوب شد بودجه ساالنه اعضای شورای انتظامی برای تشکیل جلسات معوقه شورای انتظامی تا آخر سال با تایید رئیس و خزانه دار   -19

 اعمال گردد.

جلسه ای به مبلغ  10عدد کارت  100عطف به درخواست امور رفاهی سازمان جهت تهیه کارت استخر دلفین مقرر گردید   -20

خواهد اعضا پرداخت  توسطریال  000/200ریال از طرف سازمان و  000/150از مبلغ فوق برای هر جلسه و یه گردد ریال ته 000/500/3

 .شد

دفتر ملکان مقرر شد با عنایت به رضایت آقای حمید حسین زاده حسابدار دفتر  22/10/1400مورخ  668/400در مورد نامه شماره   -21

ملکان تا زمان جذب نیروی جدید توسط ایشان و در خارج از وقت اداری انجام  گردد و خانم لیلی رشیدیان امور مالی مربوط به دفتر ، بناب 

 بصورت تمام وقت در تبریز همکاری نماید.(

ماه جلسه ادواری با نمایندگان  6هر  1401مقرر گردید هیأت مدیره به علت مشکالت مطرح شده توسط شهرستانها از اول سال   -22

 .نمایدها برگزار شهرستان

اعضا  سایرآن کمیته از  در هیأت مدیره بجز نمایندگانبرای قدردانی از کمیته آموزش  مقرر شد عطف به درخواست آقای دکتر توکلی -23

 تقدیر بعمل آید.

ریال از  450000عدد کارت تک جلسه ای با تخفیف  200کارت استخر مقرر گردید  در خصوصاستخر هلیا مدیر عطف به درخواست  -24

ت مربوطه جهطرف سازمان تهیه گردد در ضمن مقرر گردید استخرهای مطروحه پس از بررسی واحد رفاهی و اطمینان از استاندارد استخر 

  تهیه کارت استخر اقدام گردد.

نفر طبق لیست  64بررسی و مقرر شد برای اعضا و کارمندان مندرج در لیست به تعداد  19 لیست اسامی اعضا مبتال به بیماری کوئید -25

ریال معادل صد و چهل و دو میلیون تومان پرداخت گردد. . در ضمن از این پس مصوبه هیأت مدیره در  000/000/420/1پیوستی مبلغ 

 خصوص پرداخت به بیماران کرونا ملغی گردید.

 ،اهمنامه شورای مرکزی نظام مهندسی و سازمان راهداری کشور در خصوص استفاده از خدمات مهندسین ترافیکعطف به موضوع تف -26

 الزم جهت اجرائی نمودن بعمل آید.اداره کل راهداری استان مطرح و مقرر گردید اقدامات  30/10/1400مورخ  45322و نامه شماره 

قشار بی بضاعت، از مهندسین که تمایل به همکاری در خصوص ارائه خدمات مقرر گردید در جهت حمایت جامعه مهندسی از ا -27



 سازمان دعوت به همکاری بعمل آید.مهندسی بصورت رایگان به افراد بی بضاعت داشته باشند در سایت 

 %50ونده جانباز در خصوص پر مزبوررئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان وعطف به درخواست رئیس دفتر نمایندگی جلفا  -28

 متر موافقت بعمل آمد. 120طبق روال پرونده های ایثارگران و جانبازان با تخفیف تا 

به  پرونده خیریه 26/2/1400ق مورخ  /2766/1400عطف به درخواست مدیر عامل موسسه خیریه ابرار قائم در خصوص نامه شماره  -29

 ده های خیریه رایگان اقدام گردد.د سایر پرونمقرر گردید همانن ،متر در سه طبقه سازه 277متراژ 

اداره کل راه و شهرسازی استان  6/9/1400مورخ  30051/50/1400عطف به درخواست رئیس سازمان نظام کاردانی و نامه شماره  -30

پانزده میلیون تومان  وزارت راه و شهرسازی با پرداخت علی الحساب به مبلغ 4/3/1392مورخ  400/14438بخشنامه شماره  8براساس بند 

 موافقت بعمل آمد.

معتبر بوده و امکان ثبت  26/12/1400مقرر گردید ثبت ظرفیت اعضای دارای پروانه اشتغال در سال جاری صرفا تا آخر وقت اداری  -31

مهندس طالب نژاد و  ظرفیت آن در سال آتی میسر نخواهد بود. و مصوب گردید که پس از تهیه جزئیات موضوع توسط هیأت رئیسه و آقای

 آقای دکتر ابراهیم زاده اطالع رسانی گردد

 و بازرسخانم دکتر باقری  ،آقای دکتر رنجبر ،مصوب گردید کارگروه مجریان متشکل از اعضای هیأت مدیره آقای مهندس محقق -32

 تشکیل گردد.یا یک نفر به توافق بازرسان(  ) آقای امامعلی پور

ط به هیأت رئیسه تفویض شرای ضمنا تعییننفر کنترلر ثابت استخدام گردد  4برای هر رشته حداکثر  1401مصوب گردید برای سال   -33

 آیتم های فراخوان تنظیم و جهت بررسی در هیأت مدیره مطرح گردد. اختیار شد تا

 ت برای سازمان اجرائی گردد.مصوب گردید مصوبات جدید ستاد کرونای استان در خصوص نحوه کار ادارا -34

موضوع استفاده از کنترلرهای سازمان مقرر شد تا پایان سال بطور داوطلبی صرفا از کنترلرهایی که طبق بخشنامه از پروانه اشتغال  -40

 خود استفاده نخواهند کرد بطور موقت استفاده شود.

متر  300ارائه شده مقرر گردید تعداد دو کار آزاد بدون ارجاع نظارت زیر  عطف به درخواست رئیس دفتر نمایندگی اهر و با توجه به آمار -35

 ستانها نیز قابل اجرا می باشد(و برای کلیه شهر 1400گردد.)فعال تا پایان سال  لحاظبرای هر مهندس 

 :در خصوص نامه ارسالی از دفتر نمایندگی شهرستان بناب مقرر شد  -36

  روز( در هفته  3ساعت ) 24کاهش هزینه های دفتر نمایندگی با حضور رئیس دفتر به و بمنظور  یکاررکود با توجه به

 د.یموافقت گرد

  با توجه به مشکل حسابداری دفتر نمایندگی ملکان و کاهش حجم دفتر نمایندگی بناب با پیشنهاد حضور دو روز حسابدار این 

 موافقت گردد بطوریکه بخشی از حقوق ایشان از دفتر نمایندگی ملکان پرداخت گردد. دفتر نمایندگی در ملکان

 با انتقال آقای بابک عباسیان تا آخر سال به دفتر نمایندگی ملکان موافقت بعمل آمد. 

راستاری طراحی و پیرو نامه خانم مهندس فرناز موسوی ویراستار مجله از بابت هزینه ویو عطف به درخواست کمیسیون انتشارات  -37

بابت حق الزحمه ذکر شده  از ریال 000/000/74مبلغ  1400و بهار  99،پاییز و زمستان 99گرافیک برای سه جلد مربوط بهار و تابستان 

 پرداخت شود.مقرر شد 

ه مدت شش ماه حداکثر تا در خصوص قرارداد تندیس مقرر شد تا تعیین تکلیف نرم افزار جدید با توجه به شرایط فعلی سازمان فعال ب -38

 میلیون تومان ماهانه قرارداد پشتیبانی تندیس با آقای شرقی وند با موارد توسعه مشخص تمدید گردد. 70سقف 

متر مربع استفاده نمایند مقرر گردید به  3000پیرو مصوبه قبلی هیأت مدیره در خصوص اعضایی که تمایل دارند از کار آزاد باالی   -39

خصوص ویرایش الزم در سامانه تندیس انجام داده و در صورت تمایل  مجددا فرصت داده شود تا در این 15/12/1400تاریخ همکاران تا 



برای قبول این پرونده ها در سامانه تندیس از ارجاع نظارت انصراف دهند و یا بالعکس بدیهی است که این مصوبه مشمول افرادی که در 

 تا این مصوبه برایشان پرونده ارجاع شده یا از کار آزاد استفاده نموده اند نمی گرددفاصله مصوبه قبلی هیأت مدیره 

 2مبحث  9-17اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص ابطال بند  28/11/1400مورخ  43301نامه شماره  در پاسخمقرر گردید   -40

مقرر گردید نظر به اهمیت موضوع کنترل و همچنین مصوبه  درصد حق الزحمه طراحی مطرح و 5مقررات ملی ساختمان مبنی بر اخذ 

 گردد.مکاتبه مجمع عمومی در خصوص اخذ این هزینه در اسرع وقت با اداره راه و شهرسازی 

نژاد در خصوص ابالغ دادنامه شماره  آقای مهندس اسحقی استان معاون مسکن و ساختمان 43301مقرر گردید موضوع نامه شماره  -41

 هفته آینده در دستور جلسه مطرح و تصمیم گیری شود. 488

مترمربع  600تا  200مصوب شد قیمت پایه در تمامی متراژها و طبقات در رشته تفکیک بصورت یکسان با مبلغ مصوبه قبلی تعرفه  -42

 گردید. از حق الزحمه دریافتی مصوب  %20اعمال شود و سهم سازمان 

 

 

 

 

 

 


