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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانصورت جلسه هیئ

 81/10/83 تاریخ جلسه:                                                                                                                                 03:81 ساعت شروع:   

 20شماره جلسه:                                                                                                                                  01:01   ساعت پایان:  

 :اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

اصغرر   آقای دکتر -ترابی زهرهخانم دکتر   -آقای دکتر قادر باقری -براتی فریبرزآقای مهندس  -علی احمدی مهندس حمزه آقای

حسغ   مهنغدس   آقغای  -... علغی آبغادی  مهندس یدا آقای -سعید عباسیآقای دکتر   -مهندس ابراهیم زادتوت آغاج آقای -رسولی

 نصیرایحیی  دکترآقای  -احد محمدیمهندس  آقای - مجتبی زاده

 - :اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

 آقای مهندس محمود بزرگمهر: در جلسه حاضرهیئت مدیره  علی البدلاعضاي 

 -: بازرسان سازمان

 مصوبات:

بندی کارهای ارجاعی مطرح و با توجه به پاسخ استعالم از اداره کل درخواست تعدادی از آزمایشگاهها در خصوص نوبت -1

 با موضوع موافقت به عمل نیامد. 11/10/85مورخ  12171/58راه و شهرسازی به شماره 

عنایت به مفاد صفحه مترمربع مطرح و با  8011درخواست آقای مهندس حاجیلو در خصوص اخذ نقشه به متراژ  -7

 آیی  نامه اجرایی قانون( مقرر گردید مطابق مفاد آن جدول عمل شود. 17)ماده 87

ریال مطرح و  1101110111درخواست یکی از کارکنان طرف قرارداد با سازمان در خصوص پرداخت مساعده به میزان  -0

 موافقت گردید.

 مجتمع) نامبرده اجرای دست در پروژه مهندسی خدمات تعرفه محاسبه خصوص در غالمیان سعیدرضا آقای درخواست -4

 موافقت ضم  و مطرح صنعتی های شهرک تعرفه با( قیدار-سلطانیه محور 0 کیلومتر در گردشگری و رفاهی -خدماتی

 (موافق رای 5)شود اجرایی چهارنفره هیات تایید از بعد صرفاً گردید مقرر آن با
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 نظام مهندسی ساختمان استان زنجانت مدیره سازمان صورت جلسه هیئ

 81/10/83 تاریخ جلسه:                                                                                                                                 03:81 ساعت شروع:   

 20شماره جلسه:                                                                                                                                  01:01   ساعت پایان:  

در خصوص ارجاع یک مورد کار به 72کارشناس ماده و سید سعید موسوی زاده یکیوان عل ان مهندسدرخواست آقای -8

 طرح و با آن موافقت شد.ایشان م

های با ارتفاع کمتر از درخواست واحد تاسیسات سازمان در خصوص تامی  ایمنی بیشتر در اجرای دودکش ساختمان -0

بناهای هم جوار مطرح و با بند یک آن مبنی بر افزودن یک بند به تعهدات مالک در فرم نظارت موافقت گردید و مقرر 

ها به شورای )جلسه مشترک( مطرح و نتیجه بررسیصی مکانیک، عمران و معماریهای تخصشد سایر بندها در گروه

 نفر حاضر( 8رای موافق از  5)مرکزی ارسال گردد.

رای  5در خصوص استمهال چک ایشان مطرح و با استمهال آن تا پایان سال جاری موافقت شد) یکی از اعضادرخواست  -2

 نفر( 8موافق از 

های ساعت برای ماه 77با درخواست مسئول دفتر نمایندگی ابهر در خصوص اضافه کاری یکی از همکاران به میزان   -21

 نفر حاضر( 8رای موافق از  5موافقت شد) 85فروردی  و اردیبهشت 

 اصالحات ذیل انجام گرفت: 1088در جدول تخفیفات مصوب سال   -21

سهم سازمان،  ناظر، )طراح، تعرفه خدمات مهندسی ( میزان تخفیف در1های صنعتی)بند برای شهرک -

 باشد.متراژ کل می %78در ظرفیت مهندسان میزان درج % و 08مجری،آزمایشگاه(  

% در تعرفه طراحی و میزان درج در ظرفیت مهندسان طراح و ناظر 11( 11میزان تخفیف برای بافت فرسوده )بند -

 باشد.% متراژ می51

های سرمایه گذاری)مشارکتی شهرداری، توسعه استان و...( به میزان پروژه -12شود: می به ای  شرح اضافه 12بند  -

و در ظرفیت مهندسان طراحی مجری،آزمایشگاه(  ،نظارت ،ی)طراح در تعرفه خدمات مهندسی % درصد تخفیف81

 شود.و نظارت اعمال می

 ضافه شود.حذف و به جای آن بنیاد مسک  )مطابق تفاهم نامه فیمابی ( ا 8بند  -

 مقرر شد جدول مزبور تا جلسه آینده تهیه شده و مجدداً به تایید و امضای اعضای هیات مدیره برسد. -

 


