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 پیگیری کننده شرح مصوبه ردیف

 

1 

باره بر انضباط اعضاء محترم هیات مدیره در امضاء نسخ دفتر  در بخش نطق پیش از دستور دبیر سازمان ضمن اشاره چند
ده از تعداد جلسات امضاء نش ت سازمان تقاضا نموده و گزارشیصورتجلسات و نیز متن مصوبات جهت بارگذاری بر سای

 صورتجلسات را به یکایک ارائه دادند. 

 

 

2 
قرر گردید با حفظ جایگاه واحد مدیریت رفاه امور مگزارش آقای دکتر مقدم آریایی به نمایندگی از کارگروه ارائه شد و 

مرتبط در قالب نظام نامه های پیشنهادی قابل تطبیق با نظامنامه و آیین نامه های مالی سازمان مجددا ارائه شود، همچنین 
 تائید موردی هیات مدیره مصوب شد.  امکان اعمال اصالحیه در بودجه به شرط

 کمیته رفاه

 مباحث مرتبط با شهرستانها توسط آقای دکتر جامی االحمدی مطرح و به شرح زیر مصوب گردید: 3
مقرر شد مدت زمان قراردادهای نظارت پروژه های  17/3/99نظریه قبلی هیات مدیره در جلسه مورخ : با توجه به 3-1

 الف از دو سال به یکسال کاهش یابد و در پایان یک سال از ظرفیت ناظرین خارج شود. 
 هر دلیل بیشمبحث دوم تاکید می شود که در صورتی که اجرای پروژه بدون قصور ناظر به  5-4-14: بر اساس بند 3-2

ظارتی مزبور از تعداد کار و ظرفیت ن ئید سازمان استان قرار گیرد پروژهورد تاداد با تاخیر افتد و این تاخیر ممدت قرار %15از 
 مهندس خارج شود. 

متراژ متوسط پروژه های در شهرستان های استان و تعداد کارهای باال با ساخت های کم از یک سو و از  : با توجه به3-3
هرستان رای کار در شو ناظر در شهرستانها و همچنین عدم استقبال ناظرین در مشهد بسوی دیگر تعداد کم مهندسین طراح 

ی گروه اش قبلی برای تعداد کار، ساختمانهجلوگیری از صوری گری پیشنهاد می شود عالوه بر ضرایب کاههای استان، و 
( در تعداد کار مهندسین طراح و ناظر ) به غیر از ناظرین رشته 2/1) 5/0مترمربع با ضریب  1000تا  500بین   بو  الف

  عمران ( لحاظ گردد.
جه به کمبود مجریان ذیصالح در شهرستانها و عدم تمایل مجریان در مشهد برای اجرای واقعی ساختمان در : با تو3-4

 زیر در انتخاب مجری ذیصالح به تصویب رسید:  صوری گری مواردرهیز از فرآیندهای شهرستانها و پ
 سقف باشد.  6مترمربع یا باالی  1500ای باالی ذیصالح در دامنه ساختمانه: ورود و الزام حضور مجریان 3-4-1
ور اجرای م: ناظرین که تمایل دارند در شهرستانهای در قسمت اجرای ساختمان فعالیت نمایند از هنگام فعالیت در ا3-4-2

رهای نظارتی از ظرفیت ناظر معاف ج شدن کلیه کارنمایند و از شرط خانساختمان، پروژه نظارتی و طراحی جدید قبول 
 وند.ش
( پس از تصویب هیات چهارنفره استان الزم 2-3این صورتجلسه) به غیر از بند  3کلیه موارد مندرج در مفاد بند : 3-5

اجرایی ندارد.پیش از آن اقدام  الجراست و تا  
این صورتجلسه در خصوص شهرستان های استان، دفاتر نمایندگی گلبهار و طرقبه  3: کلیه موراد مندرج از مفاد بند 3-6 

 شاندیز بوده و مشمول محدوده شهر مشهد نمی شود.

 رئیس سازمان 

مباحث مربوط به موضوع نظارت های نقشه برداری توسط جناب آقای مهندس حسین پور مطرح و به شرح زیر به تصویب  4
 رسید 

 رئیس سازمان
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اری پس از اتمام مهلت کاندیداتوری و کسر ظرفیت سایر ناظرین یک ساختمان قرر شد ارجاع کار نظارت نقشه بردم: 4-1
به طور تمام و کمال، توسط کاربر کسر ظرفیت نقشه برداری سازمان صورت پذیرد. ) این موضوع الزم است در ساختار 

 ساجام بارگذاری گردد( 
 %15رفیت مهندسین نقشه برداری بعد از مبح دوم مقررات ملی، آزادسازی ظ 8-4-15و  5-4-14: بر اساس بند 4-2

د تائید سازمان و خارج از قصور مهندس مربوطه( انجام عدم اجرای عملیات ساختمانی مور گذشت زمان قرارداد ) به شرط
 پذیرد. 

ه ب ظرفیت و تعداد کار ناظرین نقشه برداری که مایل به انجام کار در نقاط محروم و یا فاقد ناظر 4-3-14: وفق بند 4-3
 افزایش یابد.  %50تعداد کافی هستند ) به تشخیص سازمان( تا 

 بدیهی است اجرای بند نیازمند تصویب در هیات چهارنفره استان است. 

انجمن صنفی کارفرمایی متخصصین مکانیک خاک، پی و بتن در خصوص  29/5/99مورخ  1662/99موضوع نامه شماره  5
تعریف فهرست خدمات مرتبط مطرح و مقرر شد کارگروه ویژه ای متشکل از نمایندگان زیر جهت پیگیری موضوع تشکیل 

 گردد. 
نماینده گروه تخصصی عمران     -3    می(سازمان ) آقای دکتر کاظنماینده  -2نماینده اداره کل راه و شهرسازی    -1
 نماینده انجمن صنفی ژئوتکنیک -5      ده آزمایشگاه های بتن   نماین -4
 

 جناب آقای دکتر کاظمی 
 گروه تخصصی عمران 

ن سازمان مرکزی در خصوص فرآِیند تامین اراضی مورد نیاز طرح اقدام ملی  /س35996به شماره  8/7/99نامه مورخ  6
 جهت بررسی بیشتر به آقای دکتر مقدم آریایی ارجاع شد. 

 جناب آقای دکتر مقدم آریایی

عضو محترم هیات مدیره آقای دکتر کاظمی در خصوص تاخیر در ابالغ برخی  1031028به شماره  2/6/99نامه مورخ  7
هیات مدیره قرائت و در قالب محتوای نطق پیش از دستور دبیر سازمان مورد تاکید درباره جهت تمامی اعضاء مصوبات 

 قرار گرفت.

- 

ز قرائت و به شرح زیر ر فاوا سازمان در خصوص نحوه ظرفیت مهندسین شهرسایدم 1025523به  8/5/99نامه مورخ  8
  :شد تصمیم گیری

شهرسازی ) که در عرصه شکل می گیرد( در تمامی شهرستانها ) به غیر از مشهد( به در موضوع تفکیک در حوزه خدمات 
 جهت تعداد کار به شرح ذیل اقدام گردد: 

مترمربع )در صورت انطباق با ضوابط طرح جامع و تفصیلی( نسبت به کسر از ظرفیت  200تفکیک زمین در قطعات کمتر از 
 طراحی اقدام اما از تعداد کار کسر نمی گردد. 

  .کار از تعداد کار کسر گردد. 2/0و  مترمربع نسبت به کسر از ظرفیت طراحی اقدام  500تا  200در تفکیک اراضی بین 

  

 کمیته ساماندهی ساجام

 مدیر فاوا سازمان مطرح و موارد زیر به تصویب رسید : 3/6/99مورخ  1030955نامه شماره  9
که با پایه صالحیت باالتر قرار به کسر سهمیه می شود ضروری است تا از مهندس جدید برای یک پروژه  : انتخاب9-1

 طرح ارجاع صورت پذیرد. 
کسر شده از مهندسین جدید یک ساختمان ) که بنا بر شرایط ساختمانی با پایه باالتر انتخاب شده متراژ و تعدا کار  :9-2

 کل متراژ کار ) قدیم +جدید( و بر پایه کامل تعرفه محاسبه می شود.  ساند( بر اسا

 کمیته ساماندهی ساجام
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ن ه مهندسیس: در پرداخت هزینه به مهندسین ناظر جدید الزامی است تا فیش جدید صادر شود و محاسبه حق الزحم9-3
 .بدوی و جدید بر اساس مبانی باال در سامانه ساجام بارگذاری شود 

 

مدیر ذفاتر نمایندگی باخرز مبنی بر انتقال حساب سازمان به بانک  1031936به شماره  5/6/99با نامه و تقاضای مورخ   10
 .اد شده موافقت شد بانک مسکن در شهرستان یبه ود شعبه دلیلی عدم وج 8761ملی باخرز به کد شعبه 

 خزانه دار محترم سازمان
 مدیر محترم نمایندگی باخرز

 34/15/25/1دفتر نمایندگی سبزوار در خصوص بهره مندی کدنوسازی  24/6/99مورخ  1035565با نامه و تقاضای شماره  11
  .مترمربع در سه سقف از خدمات خیر موافقت شد 79به متراژ 

 خزانه دار محترم سازمان 
 مدیر دفتر نمایندگی سبزوار 

مدیر خدمات مهندسی و کنترل ساختمان  1019511به شماره  11/4/99و  1008101به شماره   17/2/99نامه های مورخ  12
سازمان در خصوص مواردیکه دسترسی به مهندس ناظر جهت اخذ تائیدیه یا انجام بازدید میسر نمی شود قرائت شد و مقرر 

ه و در صورت عدم توجه وی به موضوع گردید با ارسال پیامک هشدار در دو نوبت و به فاصله دو هفته به مهندس مربوط
 انسداد کد ساجام و شهرداری مهندس مربوطه انجام شود. 

 مدیریت محترم خدمات فنی و مهندسی
 

 مدیر محترم فاوا

   .تصویب شد با نظر موافق 1/8/74/13/4نوسازی در خصوص استفاده از خدمات مهندسین خیر جهت کد 13

 بر اساس طرح موضوعات مرتبط با کمیته ساجام موارد زیر به تصویب رسید:  14
رشته به آن شخص حقوقی  4رتی نظارت ک رشته کاندیدای برتر باشد در صو: زمانی که شخص حقوقی فقط در ی14-1

  .درصد باشد 20ارجاع می گردد که اختالف امتیاز آن با سایر کاندیدها در سه رشته دیگر کمتر از 
                     رشته به شخص حقوقی ارجاع  4: چنانچه شخص حقوقی در دو رشته کاندیدای برتر باشد در صورتی نظارت 14-2

  .درصد باشد 40رشته دیگر کمتر از  2می گردد که اختالف امتیازش با کاندیداهای برتر 
( در سامانه حضور داشته اند لکن هیچ 1/4/98اولیه )ع با فرآیند ء مهندسین که از ابتدای طرح ارجا: مقرر شد اعضا14-3

پروژه نظارت را از طریق ارجاع سیستمی قبول مسئولیت ننموده اند، به استناد این مصوبه فرآیند کاندیداتوری ایشان در 
 ول تمامی ضوابط شیوه نامه جدید می گردند. مسامانه همچنان فعال بوده و مش

خصی ش کارتابلفرصت دارند نسبت به غیر فعال نمودن ارجاع سیستمی در  30/7/99ایشان در صورت نیاز حداکثر تا تاریخ 
 خود در ساجام اقدام نمایند. 

صمیم به ضور در طرح ارجاع در هر زمان که تبدیهی است در صورت غیر فعال نمودن ارجاع سیستمی و انصراف از ح
 اشند مشمول ضوابط عدم حضور مندرج در شیوه نامه خواهند بود.حضور در این طرح داشته ب

از ناظران عمران یا معمار باید هنگام کاندید شدن در هر پروژه تمایل و یا عدم تمایل خود را جهت :مقرر شد هر یک 14-4
ب داوطلک پروژه پذیرش مسئولیت ناظر هماهنگ کننده اعالم نمایند در صورتی که هر دو ناظر  عمران و معمار برای ی

ولیت هماهنگ کنندگی باشند ناظر با پایه ی باالتر و در صورت هم پایه بودن ناظر با امتیاز ارجاع بیشتر و در مسئپذیرش 
صورت امتیاز یکسان همچنان ناظر با سابقه بیشتر به استناد تاریخ صدور پروانه اشتغال به عنوان ناظر هماهنگ کننده 

 انتخاب و معرفی شوند .
 

برای یک پروژه داوطلب پذیرش ناظر هماهنگ کننده نباشند ر عمران و معماری : در صورتی که هیچ یک از دو ناظتبصره

ناظر با پایه باالتر و در صورت هم پایه بودن ناظر با امتیاز ارجاع کمتر و در صورت امتیاز یکسان، ناظر با سابقه بیشتر به 

 کمیته ساجام
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 حاضرین در جلسه ) به ترتیب حروف الفبا(:

 
 آقای حسن جامی االحمدی                                            آقای رضا بشیر                                      آقای امیرهوشنگ انصاری 

 

 

 آقای سید مصطفی رضوی                                       آقای جعفر حسین پور                                        آقای کامران جنتی پور
 

 

 آقای اردشیر فرشیدیانفر                                    آقای محمدحسین شرکاء                                               خانم زهرا زمانی
 

 

 آقای داریوش معظمی                                      آقای مجید مزینانی                                           آقای حمید کاظمی     
 

 مزدا نوبریآقای                        محمدرضا موسوی تقی آبادی  آقای                                        علی مقدم آریاییآقای 

نوان ناظر هماهنگ کندده انتخاب و معرفی خواهد شد و. در صورت عدم پذیرش از استناد تاریخ صدور پروانه اشتغال به ع
 شد.  حذف و ناظر جایگزین معرفی خواهد حوزه های پروژه نظارت تماماً

عالوه بر شیوه نامه جدید طرح ارجاع  تاین مصوبه جملگی به عنوان مبانی الزم االجراس 14: بندهای مرتبط با ماده 14-5
 از همین زمان قابل ابالغ و اطالع رسانی و اعمال است. 

 


