
  98اهم مصوبات هیأت مدیره دوره هشتم در خرداد ماه 

  

اي داراي پروانه اشتغال نظام مهندسی از محل رسوب ضآئین نامه اعطاي وام قرض الحسنه به اع -

ماده و سه  12در  ناظرین حق الزحمه پس انداز حساب هاي قرض الحسنه واریزي مالکین بابت

  تصویب گردید.بررسی و  صفحه

زمان حضور در دفتر با مدت هنگام خروج افراد از دفاتر طراحی، سهمیه طراحی ایشان متناسب با  -

زمان باقیمانده از سال بدون ضریب محاسبه خواهد شد. همچنین اعمال  مدت ضریب طراحی و

ضریب دفاتر براي تعداد کار طراحی متناسب با زمان حضور در دفتر خواهد بود. ضمنا اگر در زمان 

ج فرد از دفتر طراحی از تمامی  سهمیه خود استفاده کرده باشد و خروج از دفتر باعث منفی خرو

 شدن تعداد کار گردد،ضریب منفی لحاظ نخواهد  شد.

وزیر  مدیر کل مدیریت بحران استان در خصوص ابالغیه 30/2/98مورخه  55014نامه شماره  پیرو -

 دیده در سیل اخیر،( با صدور پروانه ساختمانیزي خانه هاي آسیب کشور مبنی بر حمایت و بازسا

از حق الزحمه طراحی و نظارت  ) مقرر شد سهم سازمانعدد پرونده 6بصورت رایگان و تعداد 

بصورت رایگان بوده و طراحان ناظرین محترم در صورت ارائه خدمات رایگان در تعداد کار و متراژ 

است مراحل انجام کار توسط سازمان مدیریت آنها ثبت ظرفیت نخواهد شد و در این صورت الزم 

  بحران استان تایید گردد.

همایش آموزشی براي مهندسین برق و معماري عضو سازمان نظام مهندسی استان با مقرر شد  -

طی رعایت مفاد ذیل و حمایت  Outdoorمحوریت بررسی شیوه هاي نورپردازي ساختمان ها 

 برگزار شود:راي سازمان و درج لوگوي سازمان معنوي سازمان بدون تحمیل هزینه مالی ب

خواهد بود و سازمان صرفا  برگزارکنندهالف) کلیه هزینه هاي برگزاري این سمینار بر عهده شرکت 

  اطالع رسانی در بین اعضاي رشته هاي برق و معماري را عهده دار خواهد بود. مسئولیت

در محل سالن آمفی تئاتر هتل بین المللی  19الی  15از ساعت  28/3/98ب) تاریخ برگزاري سمینار 

  شهریار می باشد.

بررسی  –رویکردهاي ایده پردازي در نور پردازي ها - ج) موضوعات مورد بحث در سمینار عبارتند از  

 نورپردازي فضاهاي سبز شهري



در راستاي تسهیل ارایه خدمات مهندسی و تکریم ارباب رجوع مقرر گردید جهت حذف نقشه هاي  -

کاغذي و تهیه نقشه ها بصورت فایل،امضاي الکترونیکی طراحان و ناظرین و مجریان حقیقی و حقوقی 

 اخذ گردد و زمان و شیوه اجرایی کردن آن از طریق سایت سازمان اطالع رسانی خواهد شد.

نسبت به مبلغ  سال گذشته  سازمان  نظارت طراحی و  کنترل کنندگان مبلغ حق الزحمهمقرر شد  -

 یابد.افزایش  20%

سیستم ارجاع نظارت مطرح و مقرر گردید نسبت به عملیاتی کردن آن اقدامات الزم  اجرايموضوع  -

 اطالع رسانی شود. سازمان انجام گیرد. و نسبت به ثبت نام ناظرین از طریق سایت

ي صادر از طرف شهردار 98مقرر شد براي پرونده هایی که مجوز تهیه نقشه آنها تا پایان تیرماه  -

ایی که با مجوز تهیه ر خواهند شد. براي کلیه پرونده هشود بدون سیستم ارجاع نظارت تعیین ناظ

تشکیل پرونده خواهند شد از سیستم ارجاع نظارت توسط سازمان تعیین  1/5/98نقشه از تاریخ 

 ناظر خواهند شد.


