
 سمه تعالیب

               سازماندوره نهم  مدیرههیات  اتجلس اسفند ماهمصوبات       

 نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

                  ساختمان مركزي مکان تشکیل جلسه: 

 

 انجام بگیرد. كنترل اثر انگشت بصورت الکترونیکی  مهندسان مربوطه از طریق در زمان ارجاع كار تفکیک احراز هویت مقرر گردید -1

 

در كارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت این سازمان نماینده خصوص معرفی  رامه ریزي استان دنامه رئیس سازمان مدیریت و برن -2

 ن در این خصوص تصمیم گیري نماید.قرائت و مقرر گردید ریاست سازما

 

 شركت در كارگروه نظارت جهت نماینده این سازمانسازمان مدیریت و برنامه ریزي استان در خصوص معرفی  محترم نامه رئیس -3

 معرفی شوند.كارگروه مزبور  به عنوان عضو مقرر گردد آقاي دكتر رنجبر قرائت و 

 

روز پیامک ارسال  5در دو مرحله به فاصله اند در سازمان تشکیل شده 27/11/1400 هایی كه قبل از تاریخمقرر گردید به مالکین پرونده -4

تا تاریخ  حق الزحمه گردد تا نسبت به تعیین ناظرین پرونده )حتی در صورت عدم اتمام مراحل كنترل طراحی( و تسویه حساب كامل مالی

نهایی شده سازمان  در پرونده 1401تا آخر اردیبهشت  ضمنا باید تعرفه روز خواهند بود.اقدام نمایند در غیر اینصورت مشمول  26/12/1400

 و به شهرداري مربوطه ارسال گردد.

 

اند در موقع تشکیل پرونده صرفا هزینه هاي ارائه خدمات  شدهدر سازمان تشکیل  27/11/1400هایی كه از تاریخ مقرر گردید پرونده -5

رت قبل از ارجاع پرونده به ناظران و پس از اتمام مراحل كنترل طراحی از و حق الزحمه نظاشده كنترل طراحی و شناسنامه فنی دریافت 

 .گرددمالکان براساس تعرفه روز اخذ 

 

الزحمه حق وشده تشکیل  در سازمان 9/12/1400ایی كه تا تاریخ همقرر شد پرونده  ،در خصوص تعرفه خدمات مهندسی در شهرستانها -6

هایی كه محاسبه شده و پرونده قبلیآن پرونده ها با تعرفه  هزینه، 20/12/1400به شرط تعیین ناظر تا  شده باشدهاي مربوطه پرداخت 

 با تعرفه جدید محاسبه خواهد شد. ارائه خدمات مهندسی هزینه هاي باشدبه بعد  10/12/1400تاریخ تشکیل آنها از 

 

منظور  نمره منفیدر صورت انصراف ناظر  ارجاع شوند 26/12/1400هایی كه با تعرفه قبلی تا تاریخ مقرر گردید در خصوص پرونده -7

 .نخواهد شد

 

 از بودجه خود دفتر با خرید میز و صندلینفر  30با تجهیز اتاق جلسه براي ،تان شبسترعطف  به درخواست رئیس دفتر نمایندگی شهرس -8

 موافقت  بعمل آمد.

 



درب اتوماتیک   خریددفتر نمایندگی  و آن درب ورودي   تعویض مبنی برعطف به درخواست رئیس دفتر نمایندگی شهرستان شبستر  -9

 .اقدام شوداز بودجه خود دفتر  انرژي مقرر شدجهت جلوگیري از هدر رفت 

 

به مبلغ پرسنل آن دفتر نمایندگی عطف به درخواست رئیس دفتر نمایندگی شهرستان اسکو با پرداخت حقوق بهمن ماه   -10

 ریال موافقت بعمل آمد. 505/767/413

 

در كارگروه دائمی این سازمان مبنی بر معرفی نماینده  دائمی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی  رئیس دبیرخانهعطف به نامه  -11

 شوند.صادقی معرفی  مهندس خانمگردید مقرر توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در روابط بین المللی 

 

 در تبریز تشکیل می شوند ضریب افزایش تعرفه جدید اعمال شود . 27/11/1400هایی كه بعد از تاریخ براي پرونده مقرر گردید-12

 

بستان آباد  شهرداري استقرار نماینده نظام مهندسی درمبنی بر دفتر امور شهري و شوراها محترم عطف به درخواست مدیر كل  -13

 ئولین شهري جهت اقدام صورت گیرد.موافقت بعمل آمد و مقرر گردید مذاكرات الزم با مس

 

با توجه به نامه  رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی مراغه در خصوص اخذ انشعاب آب و گاز و انجام لوله كشی یا تعمیرات جزئی و  -14

و با توجه به اخذ  باشندسرقفلی واگذار شده و تحت مالکیت نظام مهندسی  به هایی كهبازسازي نازک كاري و تاسیسات الکتریکی مغازه 

 كلیه مجوزها -1 و لیکن به نکات زیر توجه شود: ی مزبور اقدامات مقتضی انجام گرفتهنظر مشاور حقوقی، مقرر گردید توسط دفتر نمایندگ

فرصت  ،صدور چنین مجوزهاییبه هنگام  -3این كار از طریق سازمان مركزي انجام شود.  -2شود.  صادرباید با جزئیات كامل و موردي 

 مناسبی است كه وضعیت معترضین فعلی مغازه ها مشخص و تثبیت شود.

 

ارجاع نظارت پرونده هاي  در خصوص 1401عطف به درخواست رئیس دفتر نمایندگی شهرستان اسکو مقرر گردید از اول سال  -15

 خواهد شد.اجرائی  "گرفته و نهایتامذاكرات الزم صورت ساختمانی ایلخچی 

 

 هزار تومان 250مبلغ   ،عطف به پیشنهاد گروه تخصصی نقشه برداري مقرر گردید هزینه بازدید مجدد در پرونده هاي تفکیک طبقات -16

 در نظر گرفته و اخذ گردد.

 

اسفندماه  20تا  11ثبت نام سري جدید وام از  ،، پیشنهاد می گردداعطاي تسهیالت با توجه به اتمام اولویت هاي سري چهارهم  -17

 میلیون تومانی تعلق پذیرد. 40ام نفر و 160ماهانه به  ضمنامیلیون تومان افزایش یابد  40و مبلغ وام قرض الحسنه به  رفتهانجام گ 1400

كنان و هیأت اجرائی در شهرستانها بیست میلیون تومان و در تبریز در خصوص درخواست وام همکاران مقرر شد وام كارمندي كار -18

 بیست و پنج میلیون تومان طبق روال سالهاي قبل پرداخت گردد.

مقرر گردید تفاهمنامه سه جانبه جهت دوره هشتم فنی حرفه اي و مصوبه هیأت مدیره  سازمان آموزش عطف به درخواست مدیر كل -19

اداره كل آموزش فنی و حرفه اي استان و اتحادیه صنف تولیدكنندگان و فروشندگان لوازم این سازمان و فی مابین  ،ساماندهی برقکاران

 تی و ساختمانی تبریز منعقد گردد.برق صنع



 

تجلیل از سركار خانم دكتر باللی اسکوئی بابت دریافت جایزه جشنواره ملی نشریات  مبنی بر عطف به درخواست كمیسیون انتشارات   -20

تقدیم به ایشان  ییک میلیون تومانكارت هدیه  راه كشور )سازمان نظام مهندسی( بعنوان مقاله برتر شهرسازي مقرر شد لوح تقدیر به هم

 گردد.

 

 تا صد میلیون تومان هزینه گردد. روز مهندسیبمناسبت كوهپیمائی  برنامه مقرر گردید جهت برگزاري  -21

 

 100هر جلد تا  صفحه آرایی و كارهاي گرافیکی در خصوصمقرر گردید پس از بررسی عطف به درخواست كمیسیون انتشارات  -22

 گردد. زم پرداختپس از بررسی هاي الهزارتومان  150 مبلغ صفحه و به ازاي افزایش هر دهمیلیون ریال پرداخت  15بلغ صفحه م

 

ریال از بابت هزینه دستمزد و تهیه مصالح  253/921/053/1مجوز پرداخت مبلغ  جهتعطف به درخواست رئیس دفتر نمایندگی مرند  -23

 بررسی بیشتر گردد. ،مقرر گردید جهت اقدامایمن سازي موقت كارگاه ساختمانی دفتر نمایندگی نظام مهندسی مرند  براي

 

كلیه نفراتی كه در استخدام سازمان با قرارداد كمتر از   ظرف مدت دو ماه در مورد بکارگیري یا تسویه حساب آتیمقرر شد در جلسه  -24

 تصمیم گیري گردد.د طی فرایند قانونی جذب نیرو كه جزئیات آن توسط هیأت مدیره تصویب خواهد ش یک سال باشند

 

 در بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و بنیاد مسکن اي تفاهمنامه بعد از اعالم نظر بنیاد مسکن انقالب اسالمی  مقرر گردید -25

 منعقد گردد. خصوص همکاري سه رشته شهرسازي، معماري و نقشه برداري

 

امکان پذیر تا آخر سال محدودیت زمان باقیمانده  و  1400در سال  عمومی برگزاري مجمع در خصوصبا توجه به اعالم ستاد كرونا  -26

 1401به شوراي مركزي ارسال و در صورت تغییر وضعیت سال  1400و متمم بودجه  1401سال  پیشنهادي كه بودجه گردیدمقرر  نبوده لذا

 تصمیم گیري مجدد صورت گیرد.

 

درصد هزینه در احداث ساختمان خانه ورنی به سرمایه گذار آقاي  50عطف به درخواست رئیس دفتر نمایندگی اهر مبنی بر تخفیف  -27

كاربري كه تغییرتعهد ثبتی از طرف مالک مبنی بر عدم   ارائه با مترمربع در دو طبقه سازه اي مقرر شد  1210محمد علی محمدي به متراژ 

 موافقت بعمل آمد.هر ارائه شود به دفتر نمایندگی ا

 

 . ریال به اداره امور مالیاتی اعالم گردد 140000براي مجریان حقیقی و حقوقی هر دو مبلغ  1399تعرفه مجریان در سال  مقرر گردید -28

 

واریز حق الزحمه به حساب ناظرین  ومجتمع گردشگري در منطقه كلیبر ساخت  مبنی بر 9910701درخواست مالک پرونده شماره  -29

بررسی و مقرر شد در صورت جلب نظر ناظر موضوع صنعتی می باشد  شهركهايبرق و مکانیک مطرح و با توجه به اینکه پروژه در قالب 

 محترم برق و مکانیک موافقت به عمل آید.

 



 251 با زیربناي 140007401خصوص پرونده شماره  درتبریز عطف به درخواست رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان   -30

 و شهرسازي اقدام گردد. راهوزارت  یهمترمربع مقرر گردید همچون سایر پرونده هاي خیریه و ابالغ

 

هایی كه مالکیت شش دانگ آن به نام عضو محترم ه عطف به درخواست اعضاي محترم مقرر گردید در شهرستان تبریز زیربناي پروژ  -31

 1200خارج از سیستم ارجاع از تعیین ناظرین هزینه هاي خدمات مهندسی و  %50باشد جهت استفاده از تخفیف داراي پروانه اشتغال بکار 

 متر مربع افزایش یابد. 1500مترمربع به 

 

اري پروژه دفتر نمایندگی استعالم هزینه هاي مربوط به خرید مصالح نازک كبا در رابطه  9/12/1400جلسه كمیسیون معامالت مورخ  -32

 شهرستان مرند و آذرشهر مطرح و تصویب گردید كه مصالح مربوط به درب و پنجره و كاشی خریداري گردد.

 

 .گرددتعطیل  سازمان مابین دو تعطیل، 28/12/1400مقرر گردید روز شنبه مورخ   -33

 

ریال  و مجتمع رفاهی انزلی )هتل  000/000/500/3ل مدائن( بمبلغ سرعین یکساله )هت مقرر گردید در رابطه با اجاره مجتمع رفاهی  -34

ریال و براي  000/700ماهه( ، در مجتمع رفاهی سرعین )مدائن( براي سوییتهاي كوچک  7ریال ) 000/000/300/3یسري( مبلغ 

و در مجتمع رفاهی  شودا اخذ ریال براي هر شب از اعض 000/000/1ریال  و براي سوئیتهاي بزرگ  000/800سوییتهاي متوسط مبلغ 

ریال به ازاي هر شب اخذ خواهد شد. در هتل جهانگردي آستارا براي هر سوئیت به مبلغ  000/300/2یسري انزلی براي هر سوئیت 

 خواهد شد. دریافت ریال از اعضا 000/500/4ریال هر شب به مجتمع جهانگردي پرداخت خواهد شد كه  000/500/6

 

از اول فروردین  1401پرداخت گردد. براي سال  35و اضافه كاري ناظرین ماده  حقوق و مزایا 1400یان سال مقرر گردید  تا پا  -35

 تصمیم گیري خواهد شد.

 

با تعرفه  31/1/1401اولیه مهندسین ناظر در تاریخ  %30عطف به درخواست مالک پروژه هتل دلوند )مرند( با پرداخت حق الزحمه   -36

 با توجه به اعالم توافق كارفرما و مهندسین ناظر موافقت بعمل آمد. 1400

 

ریال با حداقل  000/950/963مبلغ  بهشركت ، مقرر گردید با شركت برنده  22از تعداد  8و  7در رابطه با استعالم دوربین هاي طبقه   -37

 منعقد گردد.قیمت پیشنهادي قرارداد 

 

موضوع  ملکان مقرر گردید با توجه به حضور همزمان نامبرده در شوراي شهر لیالن و نظام مهندسیدفتر نمایندگی در مورد سرپرست   -38

 استعالم گردد. ایشان منافع ضتعار

 

در خصوص درخواست  آن شهرستانعطف به درخواست رئیس دفتر نمایندگی شهرستان مراغه و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران  -39

طبقه در سطح  4دفاع مقدس جهت استفاده از تخفیف هزینه خدمات آزمایشگاهی )خاک و بتن( براي ساختمان متقاضی بصورت ایثارگر 

 موافقت بعمل آمد. ثبت ظرفیتمترمربع، بدون 80اشغال 



 

صورتجلسه كمیسیون  مطابقمیانه نمایندگی در رابطه با استعالم مناقصه عملیات اجرائی اسکلت بتن آرمه ساختمان جدید دفتر    -40

 تعیین شد. برنده مناقصهریال  572/294/612/5شركت ثمین سازه عمران ارک به مبلغ معامالت سازمان 

 

براساس قانون اداره كار مقرر گردید اقدامات  ،مشاغل كاركناندرخواست سازمان از اداره كار و رفاه اجتماعی در رابطه با طبقه بندي    -41

قبل از تنظیم قرارداد به  ،رداد براي انجام طبقه بندي با یکی از كارشناسان اداره كار بعمل آید، بدیهی است مبلغ قراردادقرا انعقادالزم جهت 

 تصویب هیأت مدیره محترم خواهد رسید.

 

گردید  مقرر  (كنترل كننده تمام وقت) سهند در خصوص آقاي مهندس نوري بیات شعبه  عطف به درخواست سرپرست نظام مهندسی -42

 تا پایان سال تسویه صورت گیرد.

 

در موارد خاص تصمیم گیري  ضمنا كلیه كاركنان براي سال آینده تمدید گردد قرارداد عطف به درخواست مدیر اداري مقرر گردید -43

 خواهد شد.

 

ساالنه یکبار  استفاده از عطف به درخواست مهندسان پیشکسوت در خصوص استفاده از امور رفاهی بصورت رایگان مقرر گردید  -44

 خدمات رفاهی سازمان براي افراد مشمول در نظامنامه رایگان ارائه شود.

 

 1400نامه دفتر نمایندگی آذرشهر مطرح و با پرداخت هزینه هاي حقوق و دستمزد بهمن و اسفند ماه و هزینه عیدي در پایان سال   -45

 مقرر گردید موافقت گردد.

 

گاز در خصوص پرداخت حق الزحمه اسکن موارد مطرح شده مقرر گردید تا آخر سال پرداخت و براي سال آتی تصمیم نامه مدیر واحد  -46

 گیري مجدد انجام شود.

 

نامه مدیر كل كمیته امداد جهت مشاركت در جشن نیکوكاري مطرح و مقرر گردید از صندوق یاران مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت  -47

 گردد.

 

مطرح و مقرر گردید با هماهنگی دفتر  مزبوررئیس شوراي اسالمی شهر مهربان در خصوص ایجاد دفتر نمایندگی در شهرستان نامه   -48

 نمایندگی سراب و مدیر امور شهرستانها اقدام گردد.

 

جلیل پور  رسول سدهقان و آقاي مهندصمد شاهرخ محرم زاده به عنوان معاونت اجرائی و آقاي مهندس مهندس مقرر گردید آقاي  -49

 به عنوان مدیر آموزش و مدیر خدمات مهندسی تغییر سمت یابند.

 

زلزله  ایران و اعالم آمادگی مركز تحقیقات راه و شهرسازي و همچنین انجمن  2800نظر به لزوم اجراي پیوست ششم استاندارد  -50



طرح پژوهشی با  مركز تحقیقات راه و شهرسازي با  مشترک مقرر شد قرارداد اجراي (AAC)شده  وصنعتی تولیدكنندگان بتن سبک اتوكال

 در كمیسیون پژوهش مطرح گردد.ص تهیه و فایل هاي اجرائی انجمن فوق الذكر در خصو

 

ت كارتابلی ، سیستم ارجاع نظار1401در صورت آماده سازي نرم افزار كارتابلی سیستم ارجاع نظارت از اول اردیبهشت  شدمصوب  -51

 عملیاتی گردد.

 

بخشدار تسوج  در خصوص مجتمع فرهنگی و رفاهی  و با عنایت به نامهعطف به درخواست رئیس دفتر نمایندگی شهرستان شبستر  -52

 مقرر شد همچون سایر پرونده هاي شهرک صنعتی اقدام گردد.مطرح و مترمربع در یک طبقه 1350به متراژ

 

 در خصوص تصمیم گیري براي ادامه قرارداد مشاوران مقرر گردید:  -53

 1401مشاوران مالیاتی آقاي مهندس اكبر قناد و اصغر قلیزاده به مدت یکسال تا پایان سال   -*

 1401مشاوران حقوقی آقاي دكتر محمد موسی خانی و آقاي دكتر باقرزاده به مدت یکسال تا پایان سال  -*

 عبداهلل فرج پور به مدت یکسال  مهندس ت مهندسی آقايمشاور خدما  -*

 1401مشاور عمرانی هیأت مدیره آقاي محمدعلی دباغ به مدت یکسال تا آخر سال   -*

 مشاور انفورماتیک آقاي محمدرضا قلی پور به مدت یکسال   -*

 ماه   6مشاور قراردادها آقاي امیر حسن محمدي به مدت   -*

 بیمه مقرر گردید بعدا تصمیم گیري گردد.در خصوص مشاور  -*

 انعقاد قرارداد یا تمدید صورت گیرد.

 

مبنی بر درخواست جهت ارائه تخفیف هزینه ها، دفتر نمایندگی شهرستان مرند  1/12/1400مورخ  341در خصوص نامه شماره  -54

تخفیف در هزینه ها و ثبت ظرفیت  %50نفره  4هیأت  ستاره مرند مقرر شد مقرر گردید پس از تایید 5خدمات مهندسی براي احداث هتل 

 اعمال گردد.

 

، در وجه %30از شوراي مركزي حق عضویت شوراي مركزي پس از دریافت موافقت نامه تخفیف  %30مقرر گردید در صورت تخفیف  -55

 شوراي مركزي پرداخت گردد 

 

 مدت یکسال تمدید گردد.كثیري به  دكیا،گردید قرارداد مشاور بیمه آقاي فرسا مقرر -56

 

مدیر امور شهرستانها در خصوص تفاهم نامه مشترک بین سازمان و شركت شهركهاي  11/12/1400مورخه  عطف به درخواست -57

 صنعتی با پیشنهادات ذیل موافقت بعمل آمد:

شهركهاي صنعتی ) تبریز( و یا نماینده سازمان جهت تشکیل پرونده و سهولت انجام كار  و تکریم اربابان رجوع در شركت   -*

 سازمان مستقر گردد.



 كار یک كار حساب گردد. 5تعداد كار براي شركتهاي آزمایشگاهی )خاک و بتن( براي هر  -*

 از كنترل كنندگان سازه كه تمایل و قادر به كنترل سیستمها هستند استفاده گردد.  -*

 روز كاري باشد. 4حداكثر زمان پاسخگویی و كنترل   -*

 ضمنا نماینده سازمان پس از تشکیل پرونده الکترونیکی بایستی از تمامی دفاتر نمایندگی پیگیر كنترل و ترخیص پرونده باشد. -*

 

نظریه اكثریت هیأت كارشناسان رسمی مالک  گردیددر خصوص تاخیرات شركت هرم عمران آذر پیمانکار ساختمان مركزي مقرر  -58

 محاسبه قرار گیرد.

 

ماه تمدید  3رارداد پیمانکار عطف به درخواست مدیر واحد گاز و اتمام قرارداد پیمانکار نگهداري ساختمان برق المع مقرر گردید ق  -59

 . گردد

 گردد. تمدید 1400قرارداد روساي دفاتر نمایندگی تا پایان سال  مقرر گردید -60

 

 شهرسازي تنظیم گیرد. اداره راه ودر خصوص تمدید قرارداد كاركنان در بخش تعارض منافع مقرر شد نامه جهت استعالم از  -61

 

 30واري از سیستم لوله كشی گاز استان و با عنایت به سپري شدن حدود مدیر واحد گاز در خصوص بازرسی ادعطف به درخواست  -62

ده شدن و خوردگی این سیستم ها مقرر گردید جلسه اي با حضور رئیس محترم دادگستري استان شركت سال از ابتداي گاز رسانی و فرسو

 و نسبت به اجرائی شدن بازرسی ادواري گاز تصمیمات الزم اتخاذ گردد. و این سازمان برگزار گاز

 

فروشگاه رفاه ، سازمان نظام  ایط زیر بینهمنامه اي با شرتفا جهت استفاده كاركنان، عطف به درخواست واحد رفاهی مقرر گردید -63

 %50مشروط به اینکه مجموع كسورات و تسهیالت دریافتی اعم از موارد این بند و وام ضروري از  منعقد گرددمهندسی و بانک مهر ایران 

 منعقد گردد.با شرایط زیر  حقوق تجاوز ننماید

 ماهه و بدون سود و كارمزد 12ارائه سیف كارت با اقساط  -

میلیون تومان بسته به اعتبار سنجی سازمان با ارائه گواهی كسر از حقوق گروهی و افتتاح حساب در بانک به  50تا  10اعتبار  -

 صورت غیر حضوري

 روز پس از انعقاد قرارداد و ارسال اسامی كاركنان 10اجرائی شدن عملیات خرید اعتباري حداكثر  -

 

 

 

 


