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مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در تاریخ ت هیأبا نام و یاد خدا و برکت شنیدن آیات الهی، جلسه پنجاه و چهارم 

 برگزار گردید که نتایج بحث و تبادل نظر اعضاء بشرح این صورتجلسه تدوین گردید: 41/41/89
 
ت مدیره براساس خواسته دفاتر نمایندگی شهرستان ها که در خصوص نظامات فنی تدوین می شود، هیأ. مقرر گردید کلیه مصوبات  4

بصورت جامع و با وحدت رویه برای تمامی شهرستان های استان )به غیر از مشهد( قابل اجرا باشد، مگر در مواقع خاص و ویژه به تشخیص 
 مشخص شده باشد .  ت مدیره که مندرج وهیأ
. مقرر شد آموزش الزم درخصوص فرآیندهای کاری سیستم ساجام به آقای مهندس مدنی نماینده و مسئول امور شهرستان های سازمان  2

 داده شود تا بصورت ویژه ایشان مسئول پیگیری فاوا شهرستان باشند . عالوه بر این نکته مقدمات و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های
 آموزشی با سامانه فوق جهت نمایندگی شهرستان ها انجام پذیرد . 

شماره تلفن و آدرس دفاتر نمایندگی شهرستان ها در یکی از صفحات اطالع رسانی،  4388. مقرر شد در صورت چاپ سررسید سال  3
 منتشر شود . 

 ت چهار نفره استان در وزارتهیأمصوبات صورتجلسات ت مدیره درخصوص پیگیری هیأ. به آقای مهندس جنتی پور به عنوان نماینده  1
 راه و شهرسازی ماموریت داده شد . 

در ظرفیت، صالحیت و تعداد کار تمام مهندسین در سطح تمام شهرستان های « طراحی». با مشمولیت یافتن امکان پذیرش مسئولیت  5
ه ف شده، حسب قانون فرادستی، موافقت شد و بدین ترتیب دامناستان و باز شدن سیستم ساجام جهت کسر سهمیه در قالب صالحیت تعری

می تواند در تمام استان جاری باشد، این مصوبه نیازمند ابالغ به واحد فاوا و تمامی دفاتر شهرستان ها و اطالع « طراحی»پذیرش مسئولیت 
 رسانی توسط روابط عمومی سازمان است . 

مشابه اقدامات مشهد در تمامی « موارد مرتبط با آتش نشانی و ایمنی ساختمان ها»و « گارحدن». مقرر گردید فرآیندهای مرتبط با  6
 شهرستان ها آغاز گردد و این مسئله توسط آقای مهندس مدنی و مسئولین مربوطه اجرایی شود . 

مهندس زمانی به تفصیل و . موضوع بهره مندی رایگان از خدمات مهندسی و ارائه خدمات توسط مهندسین خیر توسط سرکار خانم  7
 تشریح ارائه گزارش گردید و موارد زیر مصوب گردید : 

وزیر محترم وقت راه و شهرسازی و نامه پاسخ به ابهامات  21/41/81. در این زمینه مقرر گردید اقدامات صرفا وفق ابالغیه مورخ  7-4
 . جاری شود و هرگونه رویه دیگر در این زمینه ملغی شود  9/9/85مورخ 
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ردید مقرر گ« ئرسرای ارزان قیمتزا». درخصوص کاربری های ساختمان هایی با عنوان مندرج در پیش نویس پروانه ایشان تحت نام  7-2
 .  ت فوق طرح و تعیین تکلیف شودهیأارجاع شود و موضوع در اولین جلسه  استان ت چهارنفرههیأو هیات کارشناسی چهارنفره  با مصوبه 

گردید میزان و متراژ کاربری های تجاری که در امالک مرتبط با مساجد ساخته می شوند از موضوع یاد شده مستثنی شده و . مقرر  7-3
 ت چهارنفره استان دریافت شود . هیأاستعالم جداگانه ای در این زمینه از 

ره مندی از خدمات مهندسی رایگان تا سقف . مقرر شد به جهت قدردانی از خدمات ایثارگران جنگ تحمیلی مصوبه ای با مفهوم به 7-1
 ت چهارنفره استان رفته و کسب نظر شود . هیأمترمربع جهت منازل مسکونی ایشان، به  311
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