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 12/21/89تاریخ جلسه:
  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی 

 فكیكت نظام پیرامون گیری تصمیم و بررسی-طاق مجله انتشار پیگیری گزارش-وارده های نامه برخی طرح-نطق پیش از دستوردستور جلسه : 

 موارد سایر-استان نفره 4 هیات های نامه آئین چهارچوب در مدیره هیات قبلی مصوبات از برخی پیگیری و بررسی-مهندسی خدمات های تعرفه

 
ت مدیره نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در تاریخ هیأجلسه با نام و یاد خدا و استماع آیات کالم اهلل مجید، پنجاه و پنجمین 

 برگزار گردید که نتایج گفتگو و بررسی های انجام شده بشرح این صورتجلسه تدوین گردید: 12/21/89
 

طلق آراء وارد ت مدیره با موافقت اکثریت مهیأدر آغاز جلسه بنا بر ارائه توضیحات دبیر سازمان، بررسی نامه های وارده جهت طرح در 
 دستور کار گردید و مصوبات زیر مقرر شد :

ت مدیره طرح گردید و مقرر شد برابر مصوبه هیأجناب آقای دکتر مزینانی عضو محترم  29/21/89مورخ  891219. نامه وارده به شماره  2
ب آیین نامه های معامالتی آغاز و به ، تشریفات خرید سیستم های سرور واحد انفورماتیک در قال89مجمع عمومی درخصوص بودجه سال 

 ت مدیره در حوزه فنی این موضوع معرفی گردیدند . هیأنتیجه نهایی برسد، آقای دکتر مزینانی به عنوان نماینده 
کثر ات مدیره درخصوص انتشار مجله طاق ارائه شد و مقرر شد با ساختار مبتنی بر برون سپاری در بازه و مهلت حدهیأ. گزارش نماینده  1

ریال در ذیل ردیف بودجه مصوب مجمع  111/111/101نسخه از این مجله بصورت چاپی با بودجه اولیه  0111سه ماهه انتشار حداقل 
 محترم مورد اقدام قرار گیرد . 

ه شناسنامه مدیریت محترم مالی آقای مسعود شهرکی قرائت گردید و مقرر شد اخذ وج 13/8/89مورخ  892191. نامه وارده به شماره  3
ملکی ساختمان ها حسب قانون، برابر با رقم تعرفه روز و به هنگام مراجعه مالکین جهت این امر صورت پذیرد. توضیحا اینکه چنانچه -فنی

پرونده ای در هر سال و هر زمان در سازمان نظام مهندسی جهت صدور پروانه مراجعه نموده است، لیکن تاکنون نسبت به واریز وجه 
  .ملکی اقدام ننموده است، مبنای محاسبه وجوه فوق، تعرفه روز و به هنگام زمان واریز وجه بوده و براین اساس محاسبه گردد-مه فنیشناسنا

آقای دکتر تمجیدی مدیریت ارجاع کار سازمان درخصوص درخواست هایی که  11/8/89مورخ  891999. با طرح نامه وارده به شماره  4
با مهندسین ناظر منتخب توسط سیستم ساجام به انجام رسیده است و حال به مرحله اصالح پروانه رسیده و یا در موارد پروانه احداث بنا آن 

توسعه بنا یا صدور گواهی عدم خالف قرارداد، لیکن مهندس بدوی صالحیت الزم را به دلیل افزایش زیربنا یا افزایش سقف ندارد، مقرر 
پروانه اولیه یا نهایتا دو سقف )هرکدام بیشتر باشد(، مهندسین  % 31نا، افزایش سقف و اصالح پروانه حداکثر گردید چنانچه میزان توسعه زیرب

ناظر خارج از طرح ارجاع توسط مالک معرفی و درصورت داشتن صالحیت، ظرفیت و تعداد کار مجاز مورد پذیرش قرار گیرد . بدیهی است 
 باشد، الزم است فرآیند طرح ارجاع کار مبنای اقدامات الزمه باشد .  چنانچه میزان یاد شده بیش از این مقدار

و نیز گزارش از تجمع برخی از مالکین و تقاضای ایشان درخصوص  28/21/89ت رئیسه طی جلسه مورخ هیأ. حسب نتایج بررسی های  0
ده است و شاجرایی کشور و به ویژه استان -فنی کمبود ظرفیت مهندسین نقشه بردار که منجر به ایجاد هجمه هایی بر حیثیت معنوی نظام

 برایو  کمبود ظرفیت نقشه بردارهات چهارنفره محترم استان هنوز بدون سرانجام مانده است، موضوع هیأ 1/3/89از آنجا که مصوبه مورخ 
قرار وتائید ایشان  ورد مذاکره قانون نظام مهندسی م 21ماده  1به تشریح کامل رسید و اقدام براساس تبصره  دیگر اعضاء هیات مدیره
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گرفت . دبیر سازمان و دیگر اعضاء جلسه بر حفظ دامنه تخصصی هر یک از رشته ها و وجاهت ایشان تاکید نمودند، لیکن از سوی دیگر 
قدمات ه که مانتخاب گزینه ای جهت رفع معضالت مردمی نیز در شرایط خاص، الزم به توجه بود، در نهایت مقرر شد با توجه به این نکت

ماده  1ت چهارنفره استان آغاز شده است، حسب قوانین فرادستی و به استناد تبصره هیأحل و فصل نهایی موضوع مجددا جهت طرح در 
قانون نظام مهندسی و آیین نامه های پیوست، در صورت موافقت مهندسین عمران دخیل در پروژه بدون کسر از تعداد کار و با کسر از  21

تبصره می باشد  1یشان با اعمال ضریب تعدیل، با اخذ تعهد، قبول نظارت نقشه برداری به ایشان واگذار گردد . این مصوبه دارای ظرفیت ا
 . 
  تبصره یک : مدت اجرای این مصوبه صرفا از این تاریخ به مدت یک ماه می باشد و در صورت عدم رفع معضل یاد شده تا آخر سال

 قابل تمدید است . 
 بصره دو : منظور از ضریب تعدیل جهت کسر از ظرفیت، برابر نسبت حق الزحمه خدمات نظارت نقشه برداری به حق الزحمه خدمات ت

 موردنظر می باشد .  در همان گروه ساختمانی ، نظارت عمران
 پایان یافت.   12:11این جلسه در ساعت 

 
             

 


