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 81/1/81تاریخ جلسه:
  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی 

حفاظت  ایگزارش دکتر فرشیدیانفر در خصوص اولین جلسه ی کمیته ی علمی همایش منطقه -نطق پیش از دستوردستور جلسه : 

بررسی تسهیالت  -( بنیاد مسكن تعیین تكلیف تخفیف در خدمات نظارتی مسكن آسیب دیده ) -ساختمانها در برابر حریق

بررسی قراردادهای دوره های جوش با دانشگاه -مقررات ملی 22بررسی نظامنامه پیشنهادی مبحث  -تشویقی متقاضیان باغ بام

  طرح برخی نامه های وارده-شهرستان ها بررسی ظرفیت مهندسین در-شهید منتظری

سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار ت مدیره هيأآیات الهی جلسه مورخ هجدهم آبان ماه نود و هشت با نام و یاد خداوند و استماع 
 شد که نتایج گفتگو و تبادل نظر اعضاء به شرح این صورتجلسه، ثبت می گردد.

 موارد ذیل مطرح گردید:نطق پیش از دستور در فرصت 
حقوقی طراح و ناظر مطالب و پيشنهادهایی را مطرح نمودند که نظر به اهميت شرکتهای آقای مهندس جنتی پور در خصوص شرایط 

 و موارد زیر به تصویب رسيد: .شناخته شدت مدیره هيأموضوع، با نظر حاضرین به عنوان دستور کار 

 
شيوه نامه مرتبط با  2-1-بند الف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  11و  11مواد  بهبا توجه و تاکيد بر ضرورت عمل .  1

یاد شده، کليه  و نظارت توسط شرکت های شرکت های طراح و ناظران حقوقی، الزم است تا به هنگام پذیرش هر پروژه طراحی
مدیر عامل شرکت، به امضاء تمامی مهندسين دخيل در مدارک فنی، نقشه ها و صفحات قراردادهای مربوطه عالوه بر امضاء و مهر 

یافتن حقوقی و قانونی قراردادهای مذکور وجاهت  الزم  ن نکته به عنوان یکی از شرط هایموضوع قرارداد برسد و ای و نظارت طراحی
 قلمداد گردد.

عالوه تمامی مهندسين ناظر  مدیرعامل بهدر خصوص قراردادهای نظارت ساختمانی شرکت های یاد شده، می باید مهر و امضاء .  2
 ذیل تمامی صفحات قرارداد هر پروژه ثبت و ممهور گردد. ،حرفه ایصاحب مسئوليت 

این بند باید به هنگام عقد قرارداد و امضاء مستندات فنی و حقوقی  2و  1. بدیهی و ضروری است که مهندسين یاد شده در بندهای  3
اعالم و خود اظهاری . و در این زمينه پس از یرش تعهدات مذکور را داشته باشندالزم برای پذ رتبط صالحيت و ظرفيت قانونیم

 حقوقی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مسئوليت بررسی و تائيد موارد فوق را دارد .  مدیرعامل شرکت
ی و یا عمومی پروانه اشتغال هر عضو دفتر، نسبت به . مدیرعامل دفاتر حقوقی موظف است تا سه ماه پيش تر از اتمام اعتبار ادوار 1

، در صورت عدم وجود هرگونه اعتبار جهت پروانه دیهی است پس از گذشت زمان سه ماه فوقتمدید آن اقدام الزم را آغاز نماید . ب
رکت يت و صالحيت ش، ظرفيت و تعداد کار تعریف شده آن عضو از ظرفز عدم ثبت اثر انگشت شناسه ای ویاشتغال هر عضو و ني

 گردد .  بالفاصله حذف
ت هيأدرصدی به تعداد کار و ظرفيت اشخاص حقيقی که قبال به تصویب  22و پيرو بازگرداندن ظرفيت  2-3-15. به استناد بند  5

، از آنجا  33آیين نامه اجرایی ماده  5ت چهار نفره استان رسيد، مصوب شد تا مطابق جدول یک موضوع تبصره یک ماده هيأو  مدیره
ن بازگرداندن و افزایش تعداد ، هميرصدی بازگردانده و تصویب شده استد 22که توزیع تعداد کار و ظرفيت اشخاص حقيقی با افزایش 
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کار وظرفيت هم بر اساس پایه  5افزایش یابد) لذا تعداد کار افراد به  حقوقی نيز شرکت هایبه مهندسين حاضر در ظرفيت  و کار
 افزایش یابد(

ره شرکت های حقوقی که بيمه شرکت بوده یا تمام وقت در شرکت مشغول یدرصد تعداد کار و ظرفيت اعضاء هيات مد 52. افزایش  1
 نفره استان(  1کار می باشند. )جهت طرح در هيات 

ت هيأب از تصوینسبت به این موضوع، جهت تصویب نهایی و اجرایی شدن امر، ضروری است تا  ت مدیرههيأبدیهی است با تصویب 
 چهارنفره استان نيز ، بگذرد . 

. درخصوص اجرایی شدن و استقرار موارد پنج گانه باال ، پس از تصویب مراجع ذیصالح و قانونی فرادست، یک بازه سه ماهه به  7
 عنوان دوران انتقال در نظر گرفته شد . 

  مقرر شد تا  22/2/82دستور کار انتخاب بازرسين سازمان در تاریخ پيرو اعالم برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با ،
حسب شيوه نامه مرتبط، فرصت اعطای وکالت اعضاء مجمع به دیگر اعضاء جهت شرکت در مجمع به مدت یک هفته از تاریخ 

 شهرستان ها ، صورت پذیرد.  یندگیدر محل ساختمان نظام مهندسی در مشهد و یا دفاتر نما 27/2/82الی پایان وقت اداری  21/2/82
 

  با حضور آقای مهندس مهردوست معاونت آموزش و پذیرش سازمان و ارائه توضيحاتی پيرامون مقوله طراحی، احداث و نظارت
و براساس مقررات و شيوه نامه های تعریف شده ، سازوکارهای مرتبط با حقوق حرفه ای  33بام ها مقرر گردید حسب ماده -باغ

ستان ا دیگر شهرستان های طراح و ناظر صيانت شده و در قالب تدوین یک نظام نامه بومی مرتبط با شهرستان مشهد ومهندسين 
خراسان رضوی فرآیندهای قانونی الزم را طی نماید . در این زمينه سرکار خانم مهندس زمانی به عنوان سرپرست پيگيری این موضوع 

 در یک بازه یک ماهه انتخاب شدند . 
 
 مقررات ملی ساختمان با موضوع  22نظام نامه اجرایی مبحث  تدوین آقای دکتر کاظمی درخصوص فرآیندهای انجام شده جهت

مصوب نمودند تا براساس تاکيد بر  ت مدیرههيأمراقبت و نگهداری از ساختمانها گزارش جامعی را ارائه نمودند . و در نهایت اعضاء 
فزایش طول عمر ساختمان ها، تمرکز و پيگيری جامعی بر این امر صورت پذیرد و در همين راستا مفاهيم اشتغال زایی مهندسين و ا

تر به شرح آقایان دکتر حميد کاظمی، دکتر مزینانی ، دک ت مدیرههيأکارگروه پيگيری موضوع متشکل از نمایندگان چهار رشته اصلی 
 ارائه گزارش نمایند . ت مدیرههيأزم را انجام و در جلسه فرشيدیانفر و مهندس جنتی پور طی فرصت دو ماهه اقدامات ال

 
  براساس گزارش آقای دکتر رضوی پيرامون برگزاری دوره های جوش در دانشگاه منتظری و ابراز رضایت از شرایط کيفی برگزاری

لی ارتقاء کيفی و ساعت عم 12ساعت نظری و  12دوره های فوق ، مصوب شد تا کالس های این دوره از شکل نظری به شکل 
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ریال براساس  222/112ریال به  222/122شهریه مرتبط قابل اخذ از مهندسين نيز، به ازاء هر ساعت از  ،آموزشی یافته و به تناسب
 برآوردها و بررسی های گزارش شده افزایش یابد . 

 
  پيرامون کمبود  23/7/82مورخ  811833داخلی نامه ریاست دفتر نمایندگی شهرستان تربت حيدریه، آقای مهندس آزمون با شماره

ظرفيت مهندسين ناظر و طراح رشته مکانيک و معطل ماندن تعداد قابل توجهی از پروژه های ساختمانی قرائت شد . همچنين ایجاد 
ق براساس رد فوقریب الوقوع این کمبود ظرفيت برای مهندسين دیگر رشته ها در شهرستان های استان نيز به بحث آمده و تمامی موا

مستندات ارائه شده به اثبات رسيد، در نهایت مقرر شد در این زمينه به ظرفيت قانونی مندرج در مقررات ملی ساختمان، و صراحت بند 
 ه شرح زیر به فوریت استناد و قابل اقدام گردد:مبحث دوم ب 11-1-5
درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخير افتد و زمان این 15بيش از در صورتی که اجرای پروژه بدون قصور ناظر حقيقی به هر دليل » 

 تعليق کار از شروع تا پایان مدت آن ، مورد تائيد سازمان استان قرار گيرد، ناظر حقيقی مجاز خواهد بود تا تعيين تکليف کار ، نسبت به
 بدین ترتيب تدوین فهرست« استان اقدام نمایدارائه خدمات مهندسی پروژه دیگری در حدود ظرفيت تعيين شده از طریق سازمان 

کاملی از کارهایی که مشمول این بند از قانون می گردند بصورت فوری به نمایندگی شهرستان تربت حيدریه ابالغ تا بر این اساس 
 د . نی باال باشبراساس بند قانو ،ميزان ظرفيت های ایجاد شده قابل سنجش و سپس استفاده در دیگر پروژه های در حال انتظار

خاتمه یافت.  28:12جلسه در ساعت   

 

 
 

 
 

 

 


