
 

 

 

 به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ( هشتم) دوره 

 

  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  15/40/98تاریخ جلسه:
نحوه عملكرد سيستم ساجام در زمينه گزارش آقاي مهندس طالبيان راجع به - نطق قبل از دستور هر يك از اعضاء محترم هيات مديره: دستور جلسه 

تصويب ارتقاء ميزان صالحيت براي مهندسين متعهدي كه مالك قصد دارد نسبت به اخذ توسعه بنا براي يك طبقه  -ارجاع كار، اخذ وجه و آزادسازي آن

فتر طراحي، مدير عامل شركت ناظر معماري تصويب ناظر هماهنگ كننده ،مدير د-سقف اضافه اقدام نمايد كه از صالحيت مهندس متعهد خارج مي گردد

تصويب صالحيت طراحي براي ساختمان هاي سه سقف به پنج سقف براي مهندسين محاسب -و عمران پروژه كه حداقل فضاي دفتر كار داشته باشند

 نكند كه با پيشنهاد مالك اتخاذ تصميم گرددمتر زمانيكه در اولين ارجاع اجباري كسي قبول مسئوليت  033آزادسازي پروژه هاي زير -عمران افزايش يابد

 آغاز شد .جلسه با قرائت قرآن 


 اهم موارد مطرح شده در جلسه :

 گزارش جناب آقای مهندس شرکاء از اجرای طرح ارجاع-1

 به هیررامه ب اجرررای آن بررا شرررق موافگررت کررارگر  هیررام مرردیر طرررح مرروارد ویررل ب تنرروی  آن در   -2

 چهارنفره ب هیام چهارنفره استان

همچنرری  الرر ا انتبرراب نرراهر هماهنررب کننررده برررای اررربته هررا بررا ابلویررت نرراهر معمرراری   مررران        

دفتررر طرا رری اررربته خواهنررد بررود.  ررمناگ نرراهر هماهنررب کننررده معمررار یررا  مررران مرری بایسررت    مرردیر 

ی الز  ب ااسررب وئی برره  دارای  ررداقل فیررایی مناسرر  بعنرروان دفتررر کررار برررای ان ررا  همرراهن ی هررا     

 هندسی  متعهد اربته داشته باشند )نیاز به منوبه هیأم چهار نفره داردا.صا   کار ب م

مترمربررب برررای   844افررزایص صرر  یت طرا رری از سرراختمانها سرره سررگ  برره اررن  سررگ  تررا         با 

مانهای کوچرر  جهررت ارائرره خرردمام مهندسرری در زمینرره محاسرر ام برره سرراخت       مهندسرری   مررران 

 ا.دارد نفره چهار هیأم منوبه به نیاز)مورد درخواست می اشد 

متررر ارر  از ابلرری  ارجرراع اج رراری در صررورتی کرره مهنرردس        044جا آزادسررازی اررربته هررای زیررر    

مهنرردس نرراهر از طریررا انتبرراب از کاندیرردای اررمیرای اررربته معرری       نرراهری ق رروئ مسررنولیت ننمایررد 

 خواهد شد. 

صرر  یت برررای مهندسرری  متعهررد دخیررل در اررربته کرره مالرر  قنررد برره اخررم توسررعه    دا ارتگرراء میررزان 

 برره نیرراز) سرراختمان ررد  خرر    فگررا ارر  از اخررم گررواهی  بنررا فگررا برررای یرر  ط گرره مررازاد دارد   

 ا.دارد نفره چهار هیأم منوبه

قرائرررت جوابیررره اسرررتع   ا رررراز صررر  یت کاندیررردا منتبررر  شرررورای انت رررامی از بزرام راه     -0

ب م یررد  آقایرران بهررربز ایراسررته   بطوریکررهبشهرسررازی ب رای گیررری م رردد برررای انتبرراب نهررائی      

 رای بعنوان ا یای شورای انت امی برگزیده شدند.  15با اخم  فرجامی
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الز     طررررح ارجررراع در شهرسرررتانها جهرررت کنتررررئ الی در خنررروض ب رررعیت مرررمگررررر گردیرررد  -0

را برره  سرراب اصررلی سررازمان ن ررا  مهندسرری اسررتان باریررز نمایررد ب در اایرران     ارداخترری مررالکی  بجرروه

سررتانها باریررز گررردد. تعیرری  بانرر  برردبن هرری  کررم ب کاسررتی برره  سرراب شهر اخررم شرردههررر هفترره ارروئ 

ب مررابگی  سررابهای  خررود شهرسررتانها مرری باشررد     ت کننررده از  سرراب اسررتان برره  هررده ی    ریافررد

 نمایندگی ها باید مسدبد گردد.  

گرررزارش آقرررای مهنررردس طال یررران در خنررروض نحررروه ی  ملکررررد سیسرررتم سررراجا  در زمینررره ی -5

 ارجاع کار  نبوه ی اخم ب آزادسازی

 

 98سرررائ  ایشرررنهادی درهرررزار شناسرررنامه ی فنرری ب ملکررری در بودجرره ی   5مگرررر گردیرررد م ررال    -6

م نررای اتبرراو  )منرروب ب سررق  اقرردا  گردد.   بنررورم مشررربق مو رروع در م مررب  مررومی مطرررح ب   

جرردبئ بودجرره ارسررالی از   منررابب دریررافتی سررازمان بررر اسرراس    14145  تنررمیم: شررماره ط گرره بنرردی  
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