
 سمه تعالیب

               سازماندوره نهم  مدیرهجلسه هیات 1401 اردیبهشت ماهمصوبات       

 نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

                  ساختمان مركزي مکان تشکیل جلسه: 
 

میلیون تومان به  3جهت حمایت از خانواده هاي كمیته امداد ماهانه مبلغ یک میلیون تومان جمعا به مبلغ  مقررگردید---

 سه خانواده محروم كمیته امداد پرداخت گردد.

بعد از یک ماه در كل ضمنا  گرددشروع  مقرر گردید كارتابلی كردن ارجاع نظارت بصورت پایلوت از شهرستان شبستر ---

 .به مرحله اجرا در آیدرفع نواقص احتمالی  از پس استان

پرونده بافت فرسوده با همان  5متر مربع و  500پرونده زیر  5مقرر گردید در شهرستان تبریز براي هر عضو طراحی  ---

زیر بنا و دو پرونده طراحی یا نظارت شهركهاي صنعتی جزو تعداد كار محسوب نگردد و براي اشخاص حقیقی طراحی و 

متر مربع خارج از سیستم ارجاع نظارت جز درصد مانده و  300متر مربع و نظارت  دو پرونده زیر  100پرونده زیر  5نظارت 

كار در طول یکسال براي هر ناظر بالمانع خواهد بود. شایان ذكر  2تعداد كار اعضا حقیقی لحاظ نگردد. ضمنا تعویض ناظر 

كار و تعداد كار اعضا  10ق مجموع تعداد كار اعضا حقیقی در طول یکسال است طبق مصوبه هیات مدیره عالوه بر موارد فو

 كار تعیین گردید. 5حقوقی براي هر عضو 

با توجه به اعتراضات صورت گرفته توسط اعضاي سازمان و نامه انجمن صنفی كارفرماي طراحان و ناظران حقوقی  ---

)دو سوم( اعضاي هیأت مدیره موضوع مجددا مورد بررسی  3/2درخواست بیش از اختمان در خصوص پرونده هاي آزاد و س

چهار نفره در خصوص كار آزاد هیأت  197911به شماره  18/8/1400مورخ قرار گرفت و مقرر گردید از این تاریخ همان مصوبه 

 اجرائی گردد. متر مربع  3000هاي باالي  براي پرونده



خرداد از سیستم ارجاع نظارت خارج  31كار نظارت اشخاص بایستی تا مقرر گردید جهت اعالم خروج از سیستم ارجاع  ---

اجازه ورود به سیستم ارجاع نظارت را ندارند و در صورت قبول كار  1401گردند و در صورت عدم قبول كار آزاد تا آخر سال 

 دارند.آزاد تا اتمام مدت قرارداد یا فسخ یا تعویض و ... اجازه به ورود سیستم ارجاع نظارت را ن

 ضمنا نظر به اینکه انجام گیرددر حال اجرا  هاي یا تصادفی از ساختمان مورديكنترل نظارت بصورت  مقرر گردید ---

مراجعه ناظرین عالی همیشه بعد از ارائه گزارشات مرحله اي بوده و زمان هاي مراجعه براي مالکین و مجریان مشخص می 

ناظرین عالی به صورت تیم هاي دو نفره یا بیشتر مثال در رشته سازه  توسط تصادفیصورت  ها به باشد بازرسی ساختمان

هماهنگی با ناظرین، مالک و مجري به محل مراجعه  پس ازو  انجام خواهد گرفت ها پروژه ازبا معماري، برق با مکانیک 

زمان و نحوه ارائه گزارشات به  ،و پس از دریافت توضیحات الزم از طرف مهندسین پروژه و نظارت كلی از ساختمان شده

رسیدگی و با مهندسین متخلف برخورد قانونی می شود این امر باعث می شود مهندسین  توسط ناظرین محترم مرحله اي

انجام دهند بازدیدهاي   را ناظر و مجري دقت بیشتري در انجام وظایف خود داشته و هماهنگی بیشتر با مالک ساختمان

براي هماهنگی با در ضمن مراجعات حضوري مالکین  نداشتهنیز طوري خواهد بود كه بار مالی اضافی به سازمان  تصادفی

 .ناظرین عالی جهت حضور و بازدید حذف خواهد شد

 .اخذ گرددریال  500000 مبلغ اعضابابت صدور كارت عضویت  مقرر گردید ---

ده هیأت مدیره در جلسه هیأت امناي ساختمان شهریار به عنوان نماین مقرر گردید كه آقاي مهندس محقق و طالب نژاد ---

 شركت نماید.

مقرر شد گروه تخصصی نقشه برداري در خصوص ترسیم پالن كد و تهیه پایان كار ساختمانی در نظام مهندسی بسته  ---

 پیشنهادي به هیأت مدیره ارائه دهد.



محل سکونتشان  30/9/1400ي شهید بهشتی كه در سانحه مورخ عطف به درخواست ساكنان اهالی محله عباسی كو---

همچنین از مهندسین طراح  رفتهتخریب شده است مقرر گردید سهم سازمان از خدمات مهندسی بصورت رایگان صورت گ

 و ناظر خیر كسر ظرفیت صورت نگیرد.

موافقت مطرح و  35نی كارشناسان ماده نامه مدیركل اداره راه و شهرسازي استان در خصوص تمدید بیمه مسئولیت مد ---

 بعمل آمد

 ي محل دفتر نمایندگی عطف به درخواست رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان آذرشهر با افزایش اجاره بها ---

 ریال موافقت بعمل آمد . 000/000/33ریال  به مبلغ  000/000/25از مبلغ 

عطف به درخواست رئیس دفتر نمایندگی شهرستان آذرشهر در خصوص اعمال تخفیف به هزینه هاي خدمات مهندسی  ---

در هزینه هاي خدمات مهندسی بافت فرسوده  %30بافت فرسوده با توجه به پیگیري هاي اخیر اعضا شوراي شهر با تخفیف 

 شهري موافقت بعمل آمد.

تکمیل ساختمان  خصوص خرید مصالح ساختمانی و درندگی شهرستان آذرشهر عطف به درخواست رئیس دفتر نمای ---

اري و بصورت امانی تا سقف بودجه دفتر با هماهنگی كمیسیون معامالت و رعایت نظامنامه خرید جدیداالحداث آن دفتر

 گردد. اجرا

 تی  موافقت بعمل آمد.با دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان مدیریت صنعسازمان تفاهمنامه آموزش و پژوهش  ---

در خصوص افزایش حق الزحمه كنترل  طراحی و نظارت همکاران كنترل كننده پاره وقت مقرر گردید براساس افزایش  ---

 افزایش یابد. درصد 40 آخرین تعرفه خدمات مهندسی



آخرین تعرفه خدمات در خصوص افزایش حق الزحمه سرگروههاي كنترل و نظارت و طراحی سازمان مطابق افزایش  ---

 موافقت بعمل آمد. درصد 40 به میزان مهندسی

كه طراحی بصورت كنترل صفر تا صد در سازمان صورت نگیرد براي ساختمانهاي گروه الف و ب یکبار موافقت گردید ---

 رفتها صورت گه از بین پرونده تصادفیكنترل ثانویه بصورت  ضمناو ساختمانهاي گروه ج و د دو سري طراحی كنترل گردد 

و معرفی به شوراي انتظامی با راهکار ارائه  شده از خدمات مهندسی كه به  مهم اخطار و در صورت عدم اصالح موارد فنی

اجرائی گردد هیأت مدیره با كلیات روند كنترل طراحی بصورت طرح پیشنهادي مدیر  خواهد رسیدتصویب هیأت مدیره 

 خدمات مهندسی موافقت نمود.

امتیاز آور در شركتهاي به عنوان عضو شان اشتغال بکارگردید از اول مهرماه بازرسان گاز و نقشه برداري كه پروانه  مقرر ---

دفاتر حقوقی  از عضویت در دفاتر حقوقیتفکیک و گاز فعالیت ننمایند و یا بایستی  امربایستی در  استفاده می شودحقوقی 

 اطالع رسانی الزم  االجرا می باشد.د این مصوبه از مهرماه پس از نخارج شو

یمت توسط كارشناس رسمی دادگستري یا از تعیین قدر خصوص اجاره مغازه همکف شعبه سهند مقرر شد پس  ---

 به متقاضی جهت نمایندگی بیمه ایران بصورت رهن و اجاره واگذار گردد. 27ماده  كارشناس

 رئیس شعبه سهند تغییر یابد. تی به گردید سمت آقاي مهندس دوستدار از سرپرسمقرر   ---

گردد توسط كارشناس دادگستري و یا كارشناس می شهرستانها كه به اجاره واگذار هاي مغازه  كلیه برايمصوب شد  ---

 تعیین قیمت صورت گیرد 27ماده 



و خانواده محترمشان پیشنهاد كمیسیون رفاه ورزش مبنی بر برگزاري برنامه جنگلنوردي یک روزه براي اعضاء مقرر شد ---

نام نفر ثبت 3و به ازاي هر عضو حداكثر  بودهدرصد هزینه برگزاري بر عهده شركت كنندگان  50حداقل  ضمناگردد  اجرایی

 شود.نفر تعیین می 300مدیره نام كنندگان با اعضاي هیأت. حداكثر تعداد ثبتخواهد شد

به دلیل اتمام مهلت پوشش بیمه اي تکمیلی درمان و عمر و حادثه كاركنان و اعضاء سازمان و مسئولیتهاي مدنی  ---

 منتشر گردد. 23/2/1401ناظران و اركان سازمان مقرر شد اطالعیه مربوطه به تاریخ 

ه كاندیداهاي واجدشرایط در از هر رشت تعیین گردد ضمنامصوب گردید هیأت اجرایی شهرستانها از طریق انتخابات  ---

 شركت نمایند. می توانند انتخابات

درخصوص اجراي عملیات نماكاري ساختمان دفتر جلفا با توجه به مصوبه قبلی هیات مدیره به مبلغ هشتاد میلیون  ---

 ریال موافقت بعمل آمد.992920000تومان ،با مبلغ نهایی 

سمی قوه قضائیه در خصوص برآورد  كارهاي باقیمانده ساختمان   عطف به گزارش آقاي جعفر محمدي كارشناس ر ---

جدید مرند  مقرر شد با توجه به خرید مصالح توسط خود سازمان ،با رعایت صرفه وصالح سازمان بصورت دستمزدي اقدام 

 ریال  توسط  كارشناس اعالم شده است.43000000000با مصالح به مبلغ  هزینه برآوردضمنا گردد.

 افزایش یابد. 1401در سال  %40ر گردید حق الزحمه  سرناظر گاز شهرستان ها، برابر تعرفه اعالمی مقر ---

ها در سال وضعیتمقرر گردید از خدمات آقاي جعفر محمدي بعنوان كارشناس مورد معتمد در امور قراردادي و صورت ---

 بصورت موردي استفاده گردد.  1401

وقت مقرر گردید آقاي دكتر كامبیز فلسفیان به عنوان  ناظر ساختمان در حال احداث شهرستان مرند بصورت پاره ---

 فعالیت نماید.



 براي تسریع در امور و افزایش رضایتمندي موافقت به عمل آمد.به واحد آموزش در خصوص خرید پرینتر رنگی  ---

 دروقت طراحی سازه به صورت پاره كننده كنترل به عنوانري بیات در خصوص ادامه همکاري با آقاي مهندس نو ---

 موافقت به عمل آمد. شعبه سهند

تا آخر خرداد ماه توسط مجري ساختمان مركزي سازمان نظام مهندسی هاي ازبیلت تأسیسات برق و مکانیک نقشه ---

 تهیه و در اختیار سازمان قرار گیرد.

هاي زیر ضریب تعداد كار پروندهمقرر گردید در خصوص تعداد كار شهرستانها تجدیدنظر بصورت زیر صورت گیرد.  ---

مترمربع براي  300تا  150هاي اعمال گردد. ضریب تعداد كار پرونده 1/0مترمربع براي طراحی و نظارت بصورت  150

تعداد كار لحاظ نگردیده و خارج از جزو مترمربع در نظارت  300پرونده زیر  2براي هر نفر  ضمنااعمال گردد  25/0طراحی 

كار طراحی و نظارت  5كار طراحی و نظارت براي اشخاص حقیقی و  10ارجاع نظارت صورت گیرد. الزم به ذكر است كه 

 اجرایی خواهد شد. 1401براي اشخاص حقوقی همانند تبریز در سال 

ان و مدیركل امور شهري و روستایی مقرر گردید در شهرهاي خسروشهر، سردرود از شهردار تعدادياعتراض با توجه به  ---

 نسبت به سایر دفاتر نمایندگی اعمال گردد. %30آباد، ایلخچی شناسنامه فنی و ملکی تخفیف و باسمنج، بستان

با تعرفه قبلی و بدون افزایش دانشگاه سهند بصورت آنالین توسط ها با توجه به رضایت از برگزاري دورهمقرر گردید  ---

 .استعالم به عمل آیدجهت برگزاري آزمون حضوري مقرر گردید از سایر دانشگاهها ضمنا قرارداد منعقد گردد. 



درصد براي اعضایی كه شغل تمام وقت  50افزایش مقرر شد مقررات ملی ساختمان مبحث دوم  5-3-5بند  به استناد ---

اتمام یابد از طریق كارتابل اعضاء استعالم  اعضا وم سال براي شهرستانهایی كه تعداد كارندارند جهت افزایش در نیمه د

 صورت گیرد. ها سازمان ادارات، نهادها و خوداظهاري تمام وقت نبودن و شاغل نبودن در

ه به هاي طرح نهضت ملی مسکن و با توجدرصد حق كنترل طراحی توسط سازمان در پرونده 50در خصوص دریافت  ---

ها مطرح ها و نقشهطرح الزحمه بازبینیدرصد حق 50نامه نظام مهندسی كشور و وزارت راه و شهرسازي اینکه در تفاهم

 شده است تصویب شد.

 پرد اخت گردد. 35الزحمه ناظران ماده مقرر گردید تا آخر سال حق 35در خصوص  پرداخت به ناظران ماده  -

 به عمل آید. 27رئیسه كمیسیون ماده و اقدامات الزم براساس برنامه هیأت شده تشکیل 27كارشناسان ماده جلسه تبیین مقرر گردید -

 د.نمصوب گردید كه اعضاء كمیته آموزش از طریق فراخوان و از بین متقاضیان انتخاب گرد-

 ر پس از ایجاد ساختار انجام شود.افزاكننده به صورت سیستمی در هر چهار رشته توسط نرممصوب گردید كه انتخاب كنترل -

 نسبت به آخرین تعرفه اجرایی گردد. %30در خصوص افزایش تعرفه راه و شهرسازي نامه ابالغیه وزارت مقرر گردید  -

از شركتهاي  به كار خود رااشتغال  پروانه نامبردگانصورتیکه در  مصوب گردید در خصوص رعایت تعارض منافع كارمندان -

 .گرددپرداخت كارانه  نمایندحقوقی خارج 

تا هاي تشکیل شده قبلی شهرستانها عطف به درخواست رئیس دفتر نمایندگی مراغه اعمال تعرفه جدید براي پرونده ---

 نخواهد بودنمره منفی  پرونده مشمول منوط به اینکه ناظرین در صورت عدم قبولیخرداد ماه سال جاري اجرایی شده   15



سال  ماه شیر جهت مساعدت مالی براي حقوق اردیبهشتعجب شهرستاندفتر نمایندگی  رئیس تعطف به درخواس ---

ریال موافقت به عمل آمد و مقرر گردید در شهرستانهایی كه بودجه كافی ندارند منابع مالی  999/864/518به مبلغ  1401

 تجمیع گردند و همانند شعبه سهند فعالیت نمایند.

 گرفتهها بصورت انتخاب یک نفر توسط اعضاء صورت اجرایی شهرستانها در بین كل رشتههیأت گیري انتخاباترأي  ---

 .خواهد نمود، یک نفر را به عنوان مدیر دفتر نمایندگی معرفی نفرات اول و دوم انتخاباتمدیره از بین و هیأت

-مقرر گردید دو ماه قبل از اتمام زمان پروانه ساختمانی از طریق سامانه به مالک و ناظرین پرونده و مهندس هماهنگ  ---

 ، پیامک ارسال شود.(smsرسانی شود. )كننده از طریق پیامک اطالع

ن چاپ و تحویل اعضاء از طریق سازما 27مقرر گردید كارتهاي شناسایی كارشناس ماده  27به پیشنهاد كمیسیون ماده  ---

 رسانی و به استماع عموم برسد.گردد و موضوع در سایت سازمان اطالع

 دومجمع عمومی نوبت م  اكثریتحصول  عدمصورت  در و 29/4/1401مورخ  در  نوبت اول مجمع   مقرر گردید  ---

و دریافت و انتخاب بازرسان  1400و بودجه سال  1399سال  تراز مالیعادي براي تصویب عملکرد ه صورت ب5/1401/ 8 

 آگهی گردد.حق الزحمه مجریان 

ن و مسکنامه دوم از سوي معاونت محترم هاي نهضت ملی مسکن با توجه به ابالغ شیوهمقرر گردید در اجراي پرونده ---

 اخذ گردد. هاي مذكورهزینه شناسنامه فنی و ملکی براي پرونده %50ساختمان و نظام مهندسی كشور 

ملی مسکن به ازاي هر رشته یک نفر ناظر  اقدامهاي طرح در خصوص معرفی ناظر مقیم داراي صالحیت براي پرونده ---

مترمربع باشد براي  50000مقیم از سوي مشاور به سازمان و شركت عمران معرفی گردد. چنانچه متراژ پرونده بیش از 



ناظران مقیم بایستی عضو شركت )عضو امتیازآور پروانه اشتغال شركت(  ضمناگردد هاي عمران و معماري دو نفر تعیین رشته

 باشند در غیر اینصورت بایستی پروانه مهندس ناظر مقیم در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار گرفته و مسدود گردد.

 


