
  )29/12/97لغایت  1/12/97از مورخ ( 97اهم مصوبات هیأت مدیره دوره هشتم اسفند ماه 

مقرر شد براي اعطاي وام قرض الحسنه از محل سود بانکی مبالغ حق الزحمه نظارت براي مهندسین محترم  -

الزم  .تهیه و در جلسات آتی هیأت مدیر مورد بحث و بررسی  و تصویب قرار گیرد نظامنامه اي ،ناظر سازمان

 .به ذکر است ارکان و کارکنان سازمان از دریافت این وام مستثنی می باشند

تهیه و به  97سال  تعرفه افزایش نسبت به% 25با  98تا پایان سال تعرفه خدمات مهندسی سال مقرر شد  -

 .هت بررسی و تصویب ارسال گرددجهیأت چهار نفره استان 

در رشته هاي چهارگانه آن دفاتر صورتیکه مهندسین مقرر شد در  ،نمایندگی شهرستانها اترپیرو درخواست دف -

 30ال جاري از ظرفیت خود را استفاده نموده باشند می توانند عالوه بر ظرفیت باقی مانده س% 80بیشتر از 

 ،مقرر گردید در شهرستان هاو همچنین  سه پرونده استفاده نمایند خود در قالب 98درصد سهمیه پایه سال 

بعنوان یک پرونده در تعداد  کار مهندسین است ع متر مرب 200زیر که متراژ هر یک از آنها پرونده  چهار

 .محترم منظور گردد

درصد  25بعالوه  ظرفیت کل(بازرسین محترم گاز ظرفیت ی کهیها مقرر شد در دفاتر نمایندگی شهرستان -

ظرفیت بازرسین به میزان  مجددا باشدبه اتمام رسیده  ،)است بوده مطابق با نظامنامه گازکه  افزایش ظرفیت

  .افزایش یابد%  25

نظرات و جمعبندي نهایی خود را در خصوص مدیریت کنترل پروژه به مقرر شد هیأت امناي ساختمان شهریار  -

 .هیأت مدیره محترم اعالم نمایند

ل راه وشهرسازي ذیل به اداره ک مضمون در خصوص دفاتر حقوقی و رفع مشکالت آنها نامه اي بامقرر شد  -

 :استان ارسال گردد

در صورت درخواست ابطال پروانه از طرف مسئول دفتر، پس از ارسال درخواست ابطال از طرف سازمان ) الف

  .مهندسین عضو دفتر می توانند از پروانه خود بصورت حقیقی استفاده نمایند ،به اداره کل راه و شهرسازي

 طراحی که پروانه آنها داراي اعتبار می باشند و اعضاي این دفاتر ارتقاي پایه یافته اند  اتردفخصوص در) ب

ایه خود این اعضا بتوانند در صورت امکان بدون اعمال این تغییرات در دفاتر طراحی از صالحیت ارتقا پ

  .استفاده نمایند

 ،مقرر شد بمنظور آماده سازي مقدمات الزم جهت اعطاي وام قرض الحسنه به مهندسین ناظر سازمان -

مبلغی بعنوات و  ونه وام می باشند شناسایی گکه داراي شرایط مناسب براي اعطاي اینبانکهاي دولتی معتبر 

  .یافته و نسبت به عقد تفاهم نامه اقدام الزم بعمل آیدانتقال  منتخب هايسپرده بلند مدت سرمایه به بانک

هاي بعمل آمده توسط واحد مجریان و همچنین کمیسیون مجریان در خصوص قیمت با توجه به بررسی -

مجریان حقیقی و حقوقی براي  حق الزحمه گردیدمقرر  ،97و  96واقعی حق الزحمه مجریان براي سالهاي 

ریال براي هر متر مربع 000/70مبلغ ریال براي هر متر مربع و براي مجریان حقوقی  000/80مجریان حقیقی 

 .گردد عالمبه اداره هاي مالیاتی استان ا



دفتر نمایندگی شهرستان آذرشهر،مقرر شد براي پرونده  23/11/97مورخ  3027/97پیرو نامه شماره  -

در دو طبقه سازه اي و و در شهرستان ممقان با کاربري مذهبی  که) ص(بنام حسینه فاطمه زهرا 139703975

ابالغیه وزارت راه و شهرسازي در خصوص طبق  ،مترمربع و فاقد واحد تجاري می باشد  72/681به متراژ 

  .اماکن مذهبی و خیریه اقدام شود

از طرف هیأت  مقرر شد مسئول بخش کنترل طراحی، 2-7بند  خدمات مهندسی در مورد نظام نامه کنترل -

مدیره سازمان و از بین اعضاي محترم پایه یک یا ارشد که داراي صالحیت کنترل طراحی می باشند انتخاب 

  .گردد

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداري در  ووزارت کشور  27/11/97م مورخ  22851نامه شماره پیرو  -

قانون  33آئین نامه اجرایی  ماده  24ماده  2صره ایرادات و مغایرت قانونی شیوه نامه تب رفع خصوص موضوع

از اقدامات صورت گرفته جهت انعکاس  گزارشیمقرر شد  ،83سال نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 

 .ارسال گردد در قالب نامه کتبیبه وزارت کشور به استانداري 

بعنوان نماینده هیأت مدیره در  سی آقاي دکتر آدم نوهسازمان معامالت مالی و مقرر شد براساس نظام نامه  -

 .کمیسیون معامالت حضور یابد 

به مانده به اتمام  روز 60 حدود(اتمام است  آستانهدر خصوص پرونده هایی که مدت پروانه ساختمانی آن در  -

اطالع مک اپیاز طریق به مالک و ناظر ساختمان  2از طرف سازمان و به استناد مبحث  مقرر شد) قرارداد

پروانه ساختمان و زمان نامه اي مبنی بر اتمام مدت بایستی  هاه آن پروند مهندسین ناظر سپس گردد رسانی

 "مجددا و و سازمان مراتب را به مراجع صدور پروانه اعالم کتبی نماید به سازمان نوشته خود قرارداد نظارت

از  پاسخگوییت مذکور و عدم پس از گذشت مد. روز مراتب به مالک و شهرداري ارسال می گردد 10بعد از 

می تواند طی نامه اي و ناظر  می نمایدتوقف عملیات به شهرداري  نامه طرف مالک، سازمان اقدام به صدور

 سهمیه نظارت خودآزاد سازي  وتوقف عملیات  حق الزحمه نظارت ،اخذ  ، ناظر تعویض به سازمان اقدام به

 .رسانی رافع مسئولیت هاي حقوقی ناظر ساختمان نمی باشدالزم به ذکر است این اطالع . اقدام نماید

مقرر شد در خصوص موضوع  ،اداره کل راه و شهرسازي استان 16/10/97مورخه  97/71027پیرو نامه شماره  -

آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و  117پیشنهاد مبانی قیمت گذاري خدمات مهندسی در راستاي ماده 

  .لسه هیأت مدیره تصمیم گیري شودکنترل ساختمان در ج

دفتر نمایندگی شهرستان آذرشهر در خصوص پیشنهاد  24/11/97مورخه  3031/97پیرو نامه نامه شماره  -

  98و بودجه   97 متمم مقرر شد اصالحیه الزم در بودجه ، ضمن موافقتاحداث ساختمان اداري این دفتر 

  .اعمال گردد

قی درخواست فعالیت در شرکت حقوقی را داشته باشد موظف است مقرر شد در صورتیکه ناظر شخص حقی -

باشد اقدام به بعد که متعهد به نظارتشان می 93 نسبت به تعیین تکلیف پرونده هاي تحت نظارت خود از سال

پرونده هاي تحت نظارت خود در قبل از سال  به نسبت بایستی به انصراف و تعویض ناظر نماید و همچنین

 .نمایدارائه تعهد نامه ثبتی مبنی بر پاسخگویی به مالکین  بهاقدام   93



در  97براي پرونده هاي که  در سال  97بتوانند از ظرفیت اشتغال بکار سال  و طراحان مقرر شد ناظران -

  :زیر استفاده نمایندسامانه تندیس تشکیل پرونده گردیده اند بشرط 

  و براي ساختمان هاي گروه  98تا پایان اردیبهشت سال  حداکثر) الف، ب و ج(هاي گروه هاي براي پرونده

 .تأیید نهایی و ثبت ظرفیت قطعی به شهرداري ارسال گردد 98حداکثر تا پایان خرداد سال ) د(

ر نمایندگی که در دفات ثبت شده در مرکز استان بتن هاي خاك ومقرر شد تعداد و ظرفیت کار آزمایشگاه -

و در  افزایش یابد% 30و بشرط استفاده در شهرستانها تر واست رئیس دفدرخ کنند باشهرستان ها فعالیت می

آنها، تعداد کار % 80هاي مجاور تا اتمام شهرستان یا ها وصورت وجود   آزمایشگاه ثبت شده در شهرستان

 .ضریب فوق قابل استفاده نمی باشد

که  98رزرو هتل مدائن سرعین ویژه نوروز  جهتمتقاضی سازمان محترم دریافتی از اعضاي  هزینه مقرر شد -

 : بصورت زیر باشدخواهد بود 16/1/98لغایت  22/12/97از تاریخ 

  تومان 000/85تخته به مبلغ  6واحد  

  تومان 000/70تخته به مبلغ  4واحد  

  تومان  000/60تخته مبلغ   3اتاق 

تم هاي کنترلی و جداسازي و میراگرهاي لرزه سیس "برگزاري سمینار آموزشی بین المللی جهت با مشارکت سازمان  -

سمینار این اخذ مجوز ارتقاء پایه براي مهندسین شرکت کننده در  جهتمقرر شد همچنین  و موافقت بعمل آمد  "اي

 .گیردهاي الزم انجام پیگیري 

 .در استعالم بیمه منظور گردد مهندسین ناظرمقرر شد بیمه مسئولیت براي مجریان و شرکتهاي آزمایشگاهی مشابه  -

اجاره این سرعین مقرر شد قرارداد  مجتمع رفاهیدر خصوص ادامه اجاره سازمان  عمومی عادي پیرو مصوبه مجمع  -

  .تمدید گرددنیز  98براي سال  97سال  مبلغ قرارداد افزایش% 12با مجتمع 

در روزهاي پایانی اسفند ماه ت کاري کلیه واحد ها مقرر شد با توجه به کثرت مراجعین به واحد خدمات مهندسی ساع -

 .بعدازظهر باشد 5تا  97سال  آخرتا 

مقرر شد جهت رضایتمندي اعضا و مالکین محترم و نیز روان سازي امور خدمات مهندسی در خصوص پرونده هاي  -

(  ،تشکیل می گردندسازمان  متر مربع که صرفا با گواهی عدم خالفی یا نامه استعالم شهرسازي از 200اصالحیه زیر 

با رعایت حدود  مهندسین ناظر اخذ وهزینه نظارت )  بغیر از توسعه زیر بناي با مجوز تهیه نقشه و اضافه اشکوب

 .کسر سهمیه انجام نگیرد ،صالحیت

 28/11/97مورخه  309439شهردار محترم بستان آباد و نامه شماره  17/11/97مورخ  9447عطف به نامه شماره  -

مدیر کل محترم دفتر امور شهرداري و شوراها در خصوص استقرار نماینده سازمان نظام مهندسی با موضوع کنترل 



آباد و با عنایت به مصوبه هیأت مدیره دوره ظرفیت اشتغال بکار مهندسان بستاننقشه هاي سازه و معماري و ثبت 

با تعیین و معرفی یک نفر کارشناس براي تکمیل پرونده ها و ارجاع آنها جهت کنترل نقشه و  5/11/94هفتم مورخ 

 .ثبت ظرفیت موافقت می گردد

نه حق هزیدر صورت رضایت مهندسین ناظر و  با مالکانجهت مساعدت مقرر شد در خصوص مدارس غیرانتفاعی  -

 .بصورت چک دریافت گردد%) 70(و الباقی  نقد% 30الزحمه مهندسین ناظر بصورت 

دفتر نمایندگی  12/12/97مورخ  774/97سازمان بهزیستی و نامه شماره  8/12/97مورخ  970770نامه شماره  پیرو  -

در شهر واقع مترمربع 160ستان ملکان مبنی بر درخواست اداره بهزیستی جهت ساخت ساختمان اداري به متراژ  شهر

 .اقدام گردد) پیر مصوبه اداره کل راه و شهرسازي(لیالن مقرر شد همانند پرونده هاي خیریه 

در جلسه پنجاه و یکم هیأت مدیره موارد باقیمانده از نظام نامه واحد کنترل خدمات مهندسی بطور کامل  -

ئیسه نسبت به عملیاتی نمودن مصوبات مربوطه بررسی و تغییرات مربوطه اعمال گردید و مقرر گردید هیأت ر

 .بعد از عید اقدامات الزم را بعمل آورند

 


