
 سمه تعالیب

               سازماندوره نهم  مدیرههیات  جلسات  اهم مصوبات دی ماه      

 نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

                  ساختمان مركزي مکان تشکیل جلسه: 

 
یک و بیش از یک پرونده مترمربع و باالتر و اقدام ملی براي شركت هاي حقوقی كه  3000كار آزاد براي پرونده هاي متراژ باالي  از مقرر شد موضوع استفاده -1

ستور جلسه هفته آتی قابل طرح اند تا تصویب نهایی انجام ساز و كار )كار آزاد( براي كلیه اعضاي حقیقی و حقوقی، مسدود گردد، ضمنا موضوع بعنوان دامضا كرده

سازمان خارج گردند و خواهد بود همچنین شركتهایی كه پیش از یک كار آزاد یا اقدام ملی كسر سهمیه شده است از سامانه ارجاع نظارت تا تعیین ساز و كار توسط 

 ارجاع نظارت به شركتهاي مذكور صورت نگیرد.

 .ایجاد گردد با ارجاع به گروههاي تخصصی جهت درج پاسخ در سایت یفندر سایت سازمان قسمت پرسش و پاسخ مقرر گردید  -2

 الزم جهت راه اندازي ثبت نام و عضویت بصورت الکترونیکی در مدت یک ماه انجام دهند. اري با همکاري انفورماتیک اقداممقرر گردید واحد امور اد -3

 مالکیت كلیه دفاتر شهرستانها به صورت متمركز در تبریز جمع آوري و نگهداري گردد.مقرر گردید اسناد  -4 

 .نامه رئیس دفتر نمایندگی شهرستان اسکو، در خصوص اجاره دو باب مغازه قرائت و تمدید اجاره برابر افزایش تعرفه دولتی موافقت بعمل آمد  -5

مبلغ  ،مقرر گردید بدون افزایش 1/7/1400مورخ  38450/1400عطف به درخواست موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی حافظان اوجان آذر و قرارداد شماره  -6

 تا آخر سال جاري تمدید گردد.با ایشان قرارداد 

د و ضمنا در بهمن ماه تصمیم گیري نهایی فقت بعمل آمعطف به درخواست مدیر امور اداري در خصوص تمدید قراردادهاي سه ماهه همکاران تا آخر سال موا -7

 اتخاذ خواهد شد.

 پرونده جزو تعداد كار محسوب نگردد. 5مترمربع در بافت فرسوده در تبریز براي هر مهندس طراح  500مقرر گردید در پرونده هاي با زیربناي كمتر از  -8

محمد اسماعیل اكبر قناد مشاور مالیاتی، اصغر قلیزاده مشاور مالیاتی، علی فرساد كیا مشاور حقوقی، حسن باقرزاده مشاور آقایان: مشاوران  قراردادمقرر گردید  -9

 .گردد تمدید جاري تا پایان سال  حقوقی، یعقوب باقرزاده كثیري مشاور بیمه اي

دریافت خدمات مهندسی بصورت رایگان )ردیف خیریه( و با توجه به مفاد مجوز  از طرف دفتر نمایندگی مراغه مبنی بر 15/8/1400تاریخ  48236نامه شماره  -10

 ضمن استعالم اقدام گردد. )درمانگاه( مطرح و مقرر گردید وفق بخشنامه وزارت راه و شهرسازي 17/2/99مورخه  505/202/99تهیه نقشه  شماره 

دارند مصوب گردید در صورتی كه ریاست نكه امکان استفاده از مرخصی ساالنه خود را  روز براي كاركنانی 9در خصوص پرداخت هزینه مرخصی مازاد بر  -11



 سازمان با درخواست كتبی پرسنل مذكور مخالفت كند پرداخت گردد.

 كوهپیمائی خانوادگی در روز مهندس برگزار گردد.مطرح و مقرر گردید  1/9/1400پیشنهادات كمیسیون ورزش و رفاه جلسه مورخه  -12

ریال براي نصب یک دستگاه  000/000/060/1براي پرداخت  9/9/1400مورخ  551/1400/12در رابطه با درخواست شركت هرم عمران در نامه شماره   -13

ریال با  000/000/900با افزایش ده میلیون تومان نسبت به رقم اولیه  معامالت آسانسور مربوط به سازمان در ضلع غربی ، مطرح و با پیشنهاد اعضاي كمیسیون

 پرداخت  مبلغ یکصد میلیون تومان موافقت بعمل آمد.

هاي  در خصوص امکان ارسال الکترونیکی پرونده 4/10/1400مورخ  2397/1400/  4/10/1400پیرو درخواست دفتر نمایندگی شبستر به شماره نامه  -14

ترسی در سامانه تندیس براي شهرداري هاي شهرستانها با امکان مشاهده و ذخیره  ساختمانی از طرف نظام مهندسی به شهرداري ها مقرر شد نسبت به ایجاد دس

 نقشه ها اقدامات الزم صورت گیرد.

پرونده هاي متعلق به  براي %50تخفیف در خصوص افزایش سقف  4/10/1400مورخ  4/6206شماره  طی نامهبا توجه به درخواست دفتر نمایندگی مراغه  -15

مترمربع در صورتیکه مالکیت شش دانگ بنام مهندس عضو باشد  900متر مربع به  600 از براي تمام شهرستانها، مقرر شد اعضاي داراي پروانه اشتغال بکار

 یکبار( ")صرفا افزایش یابد.

 ریال موافقت بعمل آمد. و مصوب گردید 780/411/290به مبلغ  1400با پرداخت حقوق آذر ماه سال  پیرو درخواست رئیس دفتر نمایندگی ساختمان عجبشیر -16

 براي كلیه شهرستانهاي مشکل دار نیز پرداخت گردد.

گام اول فیشی شدن تعیین ساز و كار توسط سازمان و با هماهنگی مهندس طالب نژاد اجرائی گردد.  در صورتمقرر شد از اول بهمن ماه فیشی شدن طراحی  -17

 طراحی از گروه ساختمانی ب و ج آغاز خواهد شد.

 قبلی براي هر جلسه پرداخت گردد. روالریال سهم سازمان طبق قرارداد و  000/350 هتل شهریار شد براي كارت هاي استخر تهیه شدهمقرر   -18

 پیشنهاد جهت تصویب ارائه گردد. صندوق یاران از طرف هیأت رئیسه به هیأت مدیرهمقرر شد براي پرداخت   -19

 داد مربوطه منعقد گردد.ربه عنوان كارشناس فنی قرا 12/10/1400مقرر شد جهت ادامه كار عملیات ساختمانی با آقاي حسین عباسزاده از تاریخ   -20

 دد.ریال در وجه شوراي مركزي پرداخت گر 000/000/000/5مقرر شد از بابت درصد حق عضویت اعضا مبلغ   -21

و خزانه دار سازمان مقرر شد تا اتمام مراحل بازنشستگی آقاي  ، توسط رییسنظر به مذاكره انجام یافته با آقاي مهندس دباغ مدیر محترم پروژه شهریار -22 

 مهندس دباغ جهت ادامه مدیریت عملیات اجرائی قراردادي با ایشان تحت عنوان مشاور امور فنی منعقد گردد.

رئیس یا  ازل تشکامه مدیر شهرستانها مبنی بر بازدید از شهرستان مراغه و وجود نواقص در امر كنترل نقشه ها مقرر گردید گروه سه نفره اي مدر خصوص ن -23



یی الزم را انجام مایکی از اعضاي گروه تخصصی، سرگروه كنترل مربوطه و مدیر امور شهرستان به كلیه شهرستانها عزیمت و امور نقشه هاي آنها را بررسی و راهن

 دهند. همچنین براي كنترل كنندگان شهرستان دوره هاي باز آموزي برگزار گردد.

ماه از كاركرد  4و همچنین خاتمه قرارداد فی مابین پیمانکار سازمان و با توجه به گذشت  1/5/1400نظر به اتمام قرارداد آقاي مهندس دیندار در تاریخ   -24

 ماه حقوق به ایشان پرداخت و تسویه گردد. 3گاه مقرر شد ایشان و تعطیلی نسبی كار

به عملیات تهیه مصالح و اجراي نماي ضلع شرقی ساختمان اداري دفتر  جلفا و ارس در خصوص مناقصه مربوطپیرو درخواست رئیس دفتر نمایندگی  -25 

 ل )هشتصد میلیون ریال( موافقت بعمل آمد.ریا 000/000/800نمایندگی به مبلغ پیش بینی اولیه اجراي نما بصورت دستمزدي 

ر محترم اجرائی، مبنی بر تقدیر از كاركنان بازنشسته موافقت گردید از خانم ها مهندسین فرحناز تاراج، معصومه ایلخانی، آقاي با توجه به درخواست مدی -26

ید و مقرر شد من بعد براي كلیه بازنشستگان سازمان طبق روال سابق با اهدا مهندس سیروس بایبوردي، با اهدا لوح تقدیر و یک سکه بهار آزادي قدردانی بعمل آ

 لوح تقدیر و یک سکه بهار آزادي تقدیر بعمل آید.

شماره  23/9/1400عطف به نامه  ن در شهرستان بنابابه ظرفیت نقشه برداري در بخش تفکیک به دلیل تکمیل ظرفیت نقشه بردار %30مقرر گردید  -27

 اضافه گردد . 5400/1400

 بدوي صورت گیرد.راي نامه وكیل پرونده مراغه در خصوص راي بدوي شهرستان مراغه مقرر گردید اعتراض براي  -28

كه  یف در نقشه ها و نحوه ارجاع و ...مقرر شدنامه رئیس دفتر نمایندگی اهر در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز زمین هاي قولنامه اي و نحوه ثبت تخف  -29 

و بدون ارجاع سیستمی اجرائی گردد در صورتیکه در سایر شهرستانها هم  %50كار با كسر سهمیه  3خفیف و براي هر مهندس ت%50براي زمینهاي قولنامه اي 

 اجرائی شود.اقدام فوق  مطرح گردد با هماهنگی هیأت رئیسه مشابه 

 نیک مقرر گردید از آزمایشگاههاي خاک بازدید رندومی جهت كنترل صورت پذیرد.كمیسیون ژئوتک 25/8/1400مورخ  4با توجه به بند  -30

 300یه عطف به درخواست كمیسیون انتشارات جهت ارسال فصلنامه به سازمانها، دستگاههاي اجرائی، شهرداریها، موسسات آموزشی و پژوهشی و ...با ته -31

 فیزیکی و مابقی الکترونیکی فصلنامه موافقت به عمل آمد. نسخه بصورت

حق عضویت ساالنه  پیام ارک مقاله ارسال می نمایند فصلنامه طبق مصوبه كمیسیون انتشارات با اطالع رسانی در سایت سازمان براي اعضایی كه به -32

 .پرداخت نخواهند كرد 

 000/000/5عطف به درخواست كمیسیون انتشارات در راستاي كیفیت بخشی به مجله و استفاده از اساتید خبره بصورت مقاالت سفارشی با پرداخت هر مقاله  -33

 رانسها نباشد.مقاله موافقت بعمل آمد. و مقرر گردید مقاالت تکراري و چاپ شده در سایر نشریه ها و كنف 5)پنج میلیون( ریال و هر مجله حداكثر 



 هیأت مدیره مصوب نمود جهت تجهیز اتاق جلسه  تهیه مانیتور در هیأت رئیسه بررسی و جهت تصویب به هیأت مدیره ارائه گردد. -34

امه اي به مقرر شد مراتب طی ن 12/8/1400در خصوص نامه سرپرست شهر سهند مبنی بر لغو مجري از پروژه هاي طرح اقدام ملی مطروحه در جلسه مورخ  -35

از مجري ذیصالح ذكر استاندار محترم تنظیم و رونوشت هاي آن به مراجع مربوط از جمله اداره كل راه و شهرسازي ارسال گردد و در آن الزامات قانونی استفاده 

 گردد.

اگذاري یک قطعه زمین در مركز شهر و نظر به صورتجلسه فی مابین دفتر نمایندگی هریس با فرماندار و شهرداري و شوراي شهر هریس در خصوص و -36

 اختصاص اعتبار از سوي سازمان مقرر شد در صورت مناسب بودن قطعه زمین و داشتن سند مالکیت، سازمان همکاري الزم را انجام دهد.

و شهرسازي مطرح و پیشنهاد به عطف به درخواست آقاي دكتر رنجبر در خصوص انتخاب سر ناظر نقشه برداري مقرر شد در گروه تخصصی نقشه برداري  -37

 هیأت مدیره ارائه گردد.

مکانیک آقاي دكتر كاشانی، آقاي مهندس خانی عضو هیأت مدیره رشته  ، نماینده فا مقرر گردید جلسه اي با حضور ریاست سازمان در خصوص تفاهمنامه آب -38

 گزار گردد.نامه بر و مدیرعامل شركت آب و فاضالب استان جهت اجرائی شدن این تفاهم

هیأت مدیره محترم و جهت مشاركت بیشتر اعضا براي ثبت نام در انتخابات گروههاي تخصصی مهلت ثبت نام تا تاریخ  19/8/1400پیرو مصوبه مورخ  -39

 تمدید گردید. 15/11/1400

 از اعضاي كمیسیون تقدیر بعمل آید.جهت تقدیر از اعضاي كمیسیون پایش اخالق حرفه اي در راستاي تدوین كتاب اخالق حرفه اي مقرر شد  -40

 1401 سال اول از موضوع این و واریز گردد شركت خود طریق از حقوقی مجریان ورآ امتیاز اعضا و سازمان طریق از حقیقی مجریان بیمههزینه  گردید مقرر -41

 . گردد كنترل مجریان واحد در مجري داراي هاي پرونده براي

 اي سازه سقف 5و4 ساختمانهاي براي 1400بهمن اول واز گردد اجباري هاساختمان كلیه براي پرونده مالکین توسط صالح ذي مجري معرفی گردید مصوب -42

 .گردد اقدام بسترسازي و الزم كار و ساز انجام از پس هاساختمان سایر براي و عملیاتی

 راه و شهرسازي انجام گیرد. ی ادارهه مجریان با هماهنگمصوب شد بخش پایش مجدد پروانه هاي صادر شد  -43

 اجرائی گردد و تجهیزات و وسایل الزم خریداري گردد. 9و  8و  7در مورد ساختمان مركزي مقرر شد كال كف دیوارها و سقف طبقه  -44

نمایندگان عطف به پیشنهاد گروه تخصصی برق و با توجه به نامه ارسالی اداره كار در خصوص ایمنی و ارت موقت و با توجه به برگزاري جلسه مشترک با  -45

یمن موقت از صدور پروانه ساختمانی توسط كلیه شهرداریها در خصوص حریم و برق ا از اداره برق مقرر شد با شهردار  محترم مکاتبه صورت گیرد تا قبل

 شركتهاي توزیع  برق استعالم گردد.



در خصوص تنظیم روابط بین صاحب كار و ناظران  414640/24/7/1400در مورد قرارداد همسان نظارت ارسالی از شوراي مركزي به شماره  ن س /  -46

 به صورت آزمایشی از اول اسفند سال جاري اجرا گردد.سازمان كه توسط كارگروه تخصصی حقوقی و امور قراردادهاي سازمان تدوین شده است مقرر شد 

ماه به دلیل عدم  6نظامنامه ارجاع نظارت مقرر گردید محرومیت  5-2كمیته ارجاع نظارت و در راستاي اصالح بند  26/3/1400با عنایت به مصوبه مورخ   -47

 منظور گردد. دهنده باب در كارتکس ارجاع نظارت شخص انصرافتقبل پرونده ارجاع شده حذف و به میزان دو برابر متراژ پرونده بعنوان ح

ریال  000/390/33ریال و مالیات تکلیفی بمبلغ  456/771/698/1به مبلغ  1398عملکرد سال  مالیاتی و مدیر مالی در رابطه با عطف به نامه مشاور محترم -48

 مطرح و مقرر گردید نسبت به تقسیط اقدام گردد.

شهرستان اهر و اسکو در خصوص فعال سازي اثر انگشت براي ناظران و در راستاي شناسائی ناظران فعال و واقعی مقرر دفتر نمایندگی با توجه به نامه هاي  -49

 اثر انگشت در سطح استان اقدامات الزم انجام گیرد. كنترل نسبت به فعال سازي 1401گردید از ابتداي سال 

آقاي دكتر رنجبر  و آقاي مهندس طالب نژاد بعنوان نمایندگان ن اداري، جهت تحویل ساختمامقرر گردید عطف به درخواست رئیس دفتر نمایندگی آذرشهر  -50

 و مسئول امور شهرستانها جهت تحویل مراجعه نمایند. انبازرساز هیأت مدیره و یک نفر نماینده 

اقشار كم درآمد ، و نامه رئیس اداره كمیته امداد  29/2/1399مورخ  1399901489دگی ملکان در خصوص پرونده عطف به درخواست رئیس دفتر نماین -51

 متر از تخفیف استفاده نماید. 200پرونده هاي كمیته امداد تا  همچون سایر 

در خصوص مبلغ هزینه اقامت هتل نیز به  افزایش یابد و همچنین %40 به میزاندر خصوص حق ماموریت هاي كاركنان و اركان سازمان مقرر شد  -52

 ریال افزایش یابد. 000/000/7

پرونده، 8مترمربع با حداكثر  14000داراي صالحیت پایه ارشد پیشنهاد گروه تخصصی نقشه برداري در خصوص حجم كار و تعداد ظرفیت كاري مهندسین  -53

متر مربع با  8000پرونده، داراي صالحیت سه  6مترمربع با حداكثر 10000راي صالحیت دو پرونده، دا 7مترمربع با حداكثر  12000داراي صالحیت پایه یک 

 مصوب گردید به شوراي مركزي ارسال گردد.پرونده  5حداكثر 

گردد و جهت اعالم  مقرر شد قرارداد بازنگري گردد و بحث تجهیز كارگاه و ارزش افزوده اضافه، اصالح قرارداد  مبنی برپیشنهاد مجریان  7در خصوص بند  -54

 نظر به كمیسیون حقوقی ارجاع داده شود.

مربع و بیشتر )اعم از پرونده هاي متر 3000 ساختمانی  براي پرونده هاياستان نفره  4هیأت  18/6/1400و  18/5/1400مورخ  مصوبه مقرر گردید مطابق -55

نسبت به خروج از سیستم ارجاع نظارت اقدام نمایند. توضیح اینکه  15/11/1400اریخ حقیقی و حقوقی بایستی تا ت اعضايعادي و طرح اقدام ملی مسکن( كلیه 

خر ن ورود به سیستم ارجاع نظارت تا آمعتبر خواهد بود و امکا 1400اشخاص حقوقی بایستی حداقل دو رشته از پرونده را امضا نمایند. مصوبه فوق تا پایان سال 



 امکانپذیر نمی باشد. 1401سال 

 گردد. خذا 19/10/1400از تاریخ  به ازاي هر متر مربع ریال 000/60مقرر شد براي شناسنامه فنی در تبریز و شهرستانها  مبلغ  -56

ام مقرر شد قرارداد آقاي شرقی وند با رعایت صرفه و صالح سازمان یکساله تمدید و توسعه هاي موردي انج ،نظر به انجام تغییرات اساسی در سامانه تندیس -57

 گیرد.

 

 


