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  نام خداوند بخشنده و مهربانبه

  ينامتخاس حلاصم هنيمز رد يراكمه نامةتفاهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : نامةضوع تفاهممو -1 مادة

  

  

  

  

  

  :وظايف و تعهدات -2 ةماد

  :ادارة كل تعهدات - 1- 2

  سازماناستان به طور ماهانه به  ارائة فهرست كلية توليد كنندگان مصالح ساختماني استاندارد - 1- 1- 2

  سازمانهاي ساختماني به وردهآاستاندارد حقيقي و حقوقي استان در زمينة فرارائة ليست كارشناسان  - 2- 1- 2

الذكر هاي فوقوردهآبرداري از فراعزام كارشناس و همكاري با سازمان در اجراي برنامة بازديد و نمونه - 3- 1- 2

استفاده از محصوالت فاقد نشان و يا محصوالت داراي نشان فاقد در صورت اخذ گزارش  ،هادر پروژه

  سازمانها از سوي در پروژهكيفيت 

هاي به آزمايشگاه سازمانهاي تحت پوشش ايجاد بستر الزم براي تبديل آزمايشگاه و كاريهم - 4- 1- 2

وضوع مورد هاي مهاي همكار در زمينة فرآوردهو ارائة فهرست كامل آزمايشگاه كلةادارهمكار 

  .و توليد كنندگان مصالح سازمانبه نامه تفاهم

به  )مدير كل( داود كارگرزادهمهندس به نمايندگي آقاي  زنجاناستان ادارة كل استاندارد  بينه نامتفاهماين           

اميده ن ادارة كلكه در اين تفاهم نامه  494/45136كد پستي  -روبروي استانداري -بلوار دكتر چمران - زنجان: نشاني 

مهندس احد به نمايندگي آقاي  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجانشود از يك طرف و  مي

كد پستي  - تقاطع بلوار شيخ اشراق -انتهاي خيابان پروين اعتصامي - زنجان: به نشاني )سازمان ئيسر(محمدي

 .گرددشرايط و مشخصات زير منعقد ميبا  ،شود از طرف ديگرناميده مي سازمانكه در اين تفاهم نامه  4515799669

هاي ساختماني مورد استفاده در كلية پروژه مشمول استاندارد اجباري ساختمانيها و مصالح وردهآو كنترل بر كلية فر نظارت           

زم طبق استانداردهاي ملي مربوطه و در دست اجراي استان مبني بر داشتن پروانة كاربرد عالمت استاندارد و داراي كيفيت ال

  .تشويق توليد كنندگان در باال بردن سطح كيفيت محصوالت
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اعمال قانون و  با سازماناز سوي  ارسالي هاي تخلف گزارشرسيدگي و اقدام در خصوص  - 5- 1- 2

  .نتيجة اقدامات به سازمانقانوني با واحد متخلف و انعكاس برخورد 

  

  :تعهدات سازمان - 2- 2

هاي الزم را براي تضمين استفاده از فرآورده هاي  كنترل سازمان با نظارت مهندسين ناظر، - 1- 2- 2

  .به عمل آورد را ساختماني داراي نشان استاندارد و مصرف درست آنها طبق مقررات ملي مربوطه

مهندسين  بسته به تشخيصهمكار جهت نمونه برداري مصالح در پاي كار يها دعوت از آزمايشگاه - 2- 2- 2

يك نسخه از نتايج  سازماندر صورت عدم احراز شرايط استاندارد،  و وژة ساختمانيناظر هر پر

  .دونمخواهد ارسال  كلةادارآزمايش را جهت اطالع و اقدام به 

 از بكارگيري مصالح سازمان موظف است توسط مهندسان ناظر بر پروژهاي ساختماني در استان،   - 3- 2- 2

 /اجراي پروژه  و ادامة به عمل آوردهها ممانعت  موضوع تفاهم نامه در ساختمان استاندارد  غير

متوقف نموده  ،هاي ساختماني استاندارد هاي مذكور را تا زمان رفع نقص و بكارگيري فرآورده  پروژه

  .نمايد هو گزارش آن را به اداره كل ارائ

       برخورد  هاي تخلف ارسالي از سوي اداره كل با اعمال قانون و رسيدگي و اقدام در خصوص گزارش - 4- 2- 2

  .مهندسان ناظر متخلف و انعكاس نتيجه اقدامات به اداره كل/ قانوني با پيمانكاران 

  

  :تعهدات طرفين - 3- 2

  هاي  هاي آموزشي الزم به مهندسان ناظر در زمينه استانداردسازي فرآورده در صورت نياز به طي دوره1- 3- 2        

 .هاي الزم از سوي طرفين بعمل آيد مصالح ساختماني هماهنگي                 

هاي مشترك در جهت ارتقاء سطح آگاهي و ترويج فرهنگ استاندارد در جامعه و  برگزاري همايش 2- 3- 2        

  .ها با هماهنگي طرفين ههاي ساختماني استاندارد در پروژ لزوم استفاده از فرآورده

  

  :باال بردن كيفيت با تشويق و ايجاد بستر سالم رقابتي– 3 ةماد

به منظور برگزاري  يو تعيين نفرات كلاداره و  سازمانتشكيل دبيرخانة جايزة كيفيت مهندسي از سوي 

  .صالح ساختماني در هفتة استانداردجشن كيفيت م

  .شدمستقر خواهد  سازمانساختمان دبيرخانة دائمي اين جايزه در: )1(ة تبصر

  .توسط اعضاء تدوين خواهد شددستورالعمل كاري اين دبيرخانه پس از تشكيل : )2(ة تبصر
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  :دستورالعمل اجرايي تفاهم نامه– 4 ةماد

و كارشناسان ادارةكلكل، مديرسازماناي متشكل از رياست نامه، كميتهدر راستاي اجرايي نمودن اين تفاهم

-هاي اجرائي و نحوة پرداخت هزينهمسئول هر دو نهاد تشكيل خواهد گرديد تا نسبت به تدوين دستورالعمل

  .دنهاي آزمون مبادرت ورز

  

  :مدت تفاهم نامه– 5 ةماد

خود صورت عدم نياز به تغيير يا اصالح، باشد كه در نامه از تاريخ امضاء به مدت يك سال ميمدت اين تفاهم         

  .يكساله تمديد خواهد گرديد هايبازهبه خود براي 

  

از طرفين  انجام كلية تعهدات ناتمام هر يكنامه، و عدم تمديد تفاهمدر صورت اتمام مدت اعتبار  :)3(ة تبصر

  .باشدالزامي مي

  

  :6ةماد  

نسخه متحد الشكل تنظيم و به امضاء طرفين رسيده و هر  2تبصره و  3ماده ، 6صفحه ،  3اين تفاهم نامه در         

 .باشد يك از نسخ حكم واحد را دارا مي

  

  

  

             

  

  

  مهندس احد محمدي

 ناجنز استان رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان

  مهندس داود كارگرزاده              

  استان زنجانمدير كل استاندارد               

 


