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 پیگیری کننده شرح مصوبه ردیف

 

1 

 1/4/99ت چهار نفره پيرامون خروج از طرح ارجاع ساختمان هایی که قبل از هيأ 11/3/99با بررسی مصوبه مورخ 
پيش نویس یا سند قطعی پروانه گرفته اند مقرر شد کليه پرونده های مذکور بنا بر راستی آزمایی توسط حوزه 

با مهندسين ناظر بدوی است مورد کنترل مدیریت خدمات مهندسی، که الزامی ترین آن پرداخت در وجه مرتبط 
 ت رئيسه ارجاع شود . هيأبه به تفکيک قرار گرفته و در نهایت جهت اقدام موردی 

 
 مدیریت خدمات مهندسی و کنترل ساختمان

 33مدیریت ماده 

 

با توجه به معضالت مرتبط با عدم وجود دفاتر مهندسی یا طرح و نظارت حقوقی در شهرستان ها الزام به عضویت  2

 معلق شود .  -به غير از مشهد –در تمامی شهرستان ها  1/5/99در دفاتر از تاریخ 

 

 مدیریت فاوا 
 33مدیریت ماده 

درخصوص الزام عضویت هر یک از مهندسين  (ساختمانمبحث دوم مقررات ملی ) 5ماده تفسير مقرر شد موضوع  3
 در دفاتر مهندسی یا حقوقی به هنگام تهيه نقشه های معماری از اداره کل راه و شهرسازی استان استعالم شود . 

 

 رئيس سازمان 

تصویب نسبت به انجام استعالم از اداره کل راه و شهرسازی پيرامون الزام به عضویت در دفاتر طراحی مهندسی  4
 یا ناظران حقوقی مهندسين شهرساز و ترافيک به هنگام پذیرش مسئوليت های مهندسی . 

 

 رئيس سازمان 

5 

کار، به شرط استفاده  2و برق به تعداد مقرر شد مهندسين مکانيک  11/3/99صورتجلسه  1متناسب و مشابه بند 
آن دو کار در حوزه صرفا نظارت و تنها درخصوص ساختمان های گروه الف و ب و در تمامی شهرستان ها )به جز 

ت چهار يأهمشهد( ظرفيت تعداد کار منفی برای ایشان منظور شود . بدیهی است تثبيت این شرایط منوط به تائيد 
 نفره استان است . 

 
 س سازمان رئي

6 

با عنایت به شرایط آموزش مجازی درخصوص کالس های ارتقاء پایه مقرر گردید از نسبت موارد مندرج در 
 قراردادهای آموزشی با برگزارکنندگان، تغييرات زیر حاصل شود :

به رقم حق التدریس اساتيد مربوطه )در چهارچوب رقم کلی قرارداد موسسات یاد شده با سازمان(  % 31:  6-1
 اضافه شده و ما به ازاء آن از هزینه های مرتبط با پذیرایی ها کاسته شود . 

 
 مدیر مالی 

 مدیر آموزش 

نظام قراردادهای آموزشی، مقرر گردید زمان با توجه به شرایط پيش آمده ناشی از ویروس کرونا و تاثير آن بر  1
 قرارداد سازمان و دانشگاه پيام نور تا سقف ریالی متناظر آن تمدید گردد . 

 

 مدیر مالی 
 مدیر آموزش

  نقشه پيشنهادی جهت بهينه سازی فضاهای ساختمانی سازمان بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. 8

 رئيس سازمان 
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 جلسه ) به ترتیب حروف الفبا(:حاضرین در 

 
 آقای حسن جامی االحمدی                                            آقای رضا بشير                                      آقای اميرهوشنگ انصاری 

 

 

 آقای سيد مصطفی رضوی                                       آقای جعفر حسين پور                                        آقای کامران جنتی پور
 

 

 آقای اردشير فرشيدیانفر                                    آقای محمدحسين شرکاء                                               خانم زهرا زمانی
 

 

 آقای داریوش معظمی                                      آقای مجيد مزینانی                                           آقای حميد کاظمی     
 

 مزدا نوبریآقای                        محمدرضا موسوی تقی آبادی  آقای                                        علی مقدم آریاییآقای 

 




