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آغاز شد .جلسه با قرائت قرآن 

 اهم موارد مطرح شده در جلسه :

عمومی از اعضای هیات مدیره جهت شرکت در همایش فناوری های نوین و مجمع دعوت آقای مهندس شرکاء  -1

بصورت جمعی و پررنگ 79تراز  بررسی و تصویب

و اعمال آن در سیستم ساجام از زمان اعالم رسمی خبر روی سایت  79اجرایی شدن تعرفه های جدید سال  -1

سازمان

قرارداد توسعه ی ساجام با توجه به مستندات ارائه شده واحد انفورماتیک و بحث و گفتگودر خصوص انعقاد  -3

حضور آقای مهندس طالبیان در جلسات پیشین هیات مدیره و استماع نظر ایشان

 صوبه :*م

با توجه به مستندات ارائه شده واحد انفورماتیک با انعقاد قرارداد با شرکت توسعه داده پردازان نگینی شفق 

 موافقت گردید . 79میلیون تومان هزینه ی توسعه و پشتیبانی ساجام تا پایان سال  96 و پرداخت

وزش و بررسی های جناب تصویب تعرفه های جدید دوره های ارتقاء و کارورزی پس از اعالم نظر کمیته ی آم -4

( و تصویب نهایی کمیته ی آموزش . )  نماینده ی هیات مدیره در کمیته ی آموزش دکتر رضوی 

 *مصوبه :

دوره های اتقاء و کارورزی به قرار زیر است  مبلغ هزینه ی آموزش مهندسین و مبلغ هزینه ی تدریس مدرسین

: 

 تومان 11666برای دوره های ارتقاء ساعتی -

 تومان 16666برای دوره های کارورزی و اجرا ، جوش ، آب و فاضالب ساعتی -

 تومان 116666 حق الزحمه مدرسین دارای مدرک دکترا ساعتی-

 تومان 166666حق الزحمه مدرسین دارای مدرک کارشناسی ارشد ساعتی -

سال سابقه ی کار بوده و دانشجوی دکترا بوده و امتحان جامع  5حق الزحمه هیات علمی دانشگاه که دارای -

 تومان 116666ساعتی اند را گذرانده 

 تومان 06666حق الزحمه مدرسین دارای مدرک کارشناسی ساعتی -

انتخاب مراکز آموزش و برگزاری دوره ها طبق لیست ارسالی واحد آموزش پس از تصویب کمیته ی آموزش  -5

طرح و اعالم خواهد شد .مجدد در هیات مدیره 
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دس مهن –دکتر فرشیدیانفر  –گزارش دکتر فرشیدیانفر از اولین جلسه ی مشترک سازمان ) مهندس بشیر  -9

صالحی پویا و مهندس نوبری ( با آتش نشانی در مرکز موسوی قوچانی

استماع مشکالت شهرستانها که توسط دکتر جامی االحمدی طرح شد : -9

 *مصوبه :

آزادسازی تعداد کار در طراحی در شهرستانها برای ساختمانهای گروه الف بعد از صدور پروانه تا پایان شهریور  

 تراژبا کسر ظرفیت و م70

 *مصوبه :

هیات رئیسه در خصوص اخذ  اتی و تفویض اختیار هیات مدیره به گزارش آقای شهرکی در خصوص موارد مالی-0

 تصمیم در مورد پرداخت بدهی ها به شهرداری و .....

 جدول ذیل :به قرار  تعرفه نظارت نقشه برداری -7

 قیمت ) متر مربع ( 79تعرفه ی سال  گروه ساختمانی

 زیال 19666هر متر مربع  متر 1666سقف تا  9و  9 ساختمانهای گروه ج

 ریال 11666هر متر مربع  متر 5666سقف تا  0تا  16

 ریال 15666هر متر مربع  متر 5666سقف به باال و بیش از  11 ساختمانهای گروه د

 

 تعرفه خدمات شهرسازی :-16

جهت  "انطباق کاربری اراضی شهری  "حق الزحمه خدمات مهندسان شهرساز مهندسان شهرساز جهت خدمات 

 1مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و براساس بند ) ث ( ردیف  10ماده  1ساختمانهای گروه دال ) مطابق با بند 

 ریال تعیین می گردد. 14966برابر بنا به ازای هر متر مربع زیر  4/16/79صورت جلسه هیات چهار نفره استان مورخ 

به ازای هر متر مربع مساحت ناخالص زمینی و براساس بند ) ث (  "تفکیک اراضی شهری  "حق الزحمه خدمات 

ریال تعیین می گردد . 14966برابر  4/16/79صورتجلسه هیات چهار نفره استان مورخ  1ردیف 

 تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان به شرح جدول ذیل خواهد بود:تعرفه خدمات مهندسی نقشه برداری برای  -11
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 قیمت به ریال 79تعرفه سال  گروه ساختمانی

 1599666مقطوع  متر مربع 166تا  گروه الف

 ریال 14766هر متر مربع  متر مربع 966تا  166مازاد 

 ریال 7366هر متر مربع  متر مربع 1666تا  966مازاد  گروه ب

 ریال 9066هر متر مربع  متر مربع 5666تا  1666مازاد  گروه ج

 ریال 5066هر متر مربع  متر مربع 5666بر مازاد  گروه دال

 درصد افزایش تعرفه ساختمانهای مسکونی 16برای ساختمانهای تجاری با احتساب 

 

 

 

 
 

 


