
  

 به نام خدا

 م(نههیأت مدیره )دوره  26مصوبات جلسه شماره 

 

 

                 اصلی:        محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  14/01/1401تاریخ جلسه:

 _ غایبین:    نفر 15 تعداد حاضرین:  16:00پایان:          13:00آغاز:      فوق العاده:      

 167/1401یره پیرو دعوتنامه هیأت مد 26 با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، جلسه شماره

 تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تائید قرار گرفت .   11/01/1401مورخ 

 

 
 

 پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف
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 6و  2و بند  28/12/1400ش م مورخ  /43649براساس جدول هزینه ساخت و ساز ابالغی شورای مرکزی به شماره  1401تعرفه سال 
      17/11/1400مورخ  85178/13م راه و شهرسازی به شماره ابالغیه اداره کل محترو  07/11/1400صورتجلسه هیات چهار نفره مورخ 

 اعمال گردد.  15/01/1401از تاریخ  مقرر گردید با رعایت توزیع تعرفه بین رشته های فعلی مورد تصویب قرار گرفت و
 ناظر عمران یا معمار انجام گیرد. ولیت ناظر هماهنگ کننده وفق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان توسطئهمچنین قبول مس

نسبت  1401شورای مرکزی متناسب با تغییر هزینه ساخت  28/12/1400ش م مورخ /43649نامه شماره  3مقرر گردید طبق بند شماره 
 افزایش تعرفه در رشته نقشه برداری،  شهرسازی و ترافیک اعمال گردد. 1400به 

جهت طرح در هیات چهار نفره تصویب و مورد پیگیری  10درصد جدول شماره  25فزایش همچنین مقرر گردید پیشنهاد هیات مدیره ا
 قرار گیرد.

 انتخاب ناظر هماهنگ کننده وفق مبحث دوم مقررات ملی بین ناظر عمران  یا معماری با شرایط ذیل به تصویب رسید:
ناظر  قبول مسئولیتهیات مدیره در صورتیکه هر دو ناظر عمران و معماری برای یک پروژه داوطلب  28/04/99به استناد مصوبه مورخ 

هماهنگ کننده شده باشند ناظر با پایه باالتر و در صورت هم پایه بودن ناظر با امتیاز ارجاع نظارت بیشتر و در صورت امتیاز مساوی 
 ناظر با سابقه بیشتر براساس تاریخ صدور پروانه اشتغال به عنوان ناظر هماهنگ کننده انتخاب و توسط سیستم به مهندسان ناظر آن

در صورتیکه هیچکدام از دو ناظر عمران و معماری برای یک پروژه داوطلب نشده باشند، ناظر با پایه لک معرفی می شود و پروژه و ما
کمتر و در صورت هم پایه بودن ناظر با امتیاز ارجاع نظارت کمتر  و در صورت امتیاز مساوی، ناظر با سابقه کمتر براساس تاریخ صدور 

 ظر هماهنگ کننده انتخاب و توسط سیستم به مهندسان ناظر آن پروژه و مالک معرفی می شود.پروانه اشتغال به عنوان نا

 

2 
مقرر گردید که بازدیدی از نمایندگی انجام گیرد و سپس پیشنهاد کمیته جهت  در خصوص ساخت ساختمان اداری جدید نمایندگی درگز

 تصمیم گیری در جلسات آتی هیات مدیره طرح گردد.
 

 


