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 92/80/1081             تاریخ جلسه : 
 09      شماره جلسه :   

 یکشنبه:                     روز جلسه

 98:08ساعت پایان جلسه :         10:88    ساعت شروع جلسه :   

 :حاضرین 

   

 ) نایب رئیس دوم( آقای مهندس محسن کاظمی راد )نایب رئیس اول( آقای مهندس سعید نظری )رئیس سازمان(آقای مهندس حامد نظری 

 )عضو هیات مدیره(آقای مهندس حمیدرضا اسلامی  دبیر() آقای مهندس محمدرضا دلجوئی خزانه دار()آقای مهندس حسین اسکندری 

 )عضو هیات مدیره( آقای دکتر فریدون زینعلی )عضو هیات مدیره(خانم دکتر سرور رحیما زنجانی  )عضو هیات مدیره(آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی 

  )بازرس سازمان( نیما ظهیریانآقای مهندس  )عضو هیات مدیره( آقای دکتر حمید شعبانزاده

   

 :غائبین 

   

 )بازرس سازمان( علیرضا اوجاقلو آقای مهندس  )بازرس سازمان(آقای مهندس محمد محمدی  )عضو هیات مدیره(آقای مهندس مصطفی تیموری 

 

 : موضوعات مطروحه و مصوبات مربوطه

 (1041سازمان ) برگزار شده در تیرماه مصوب در مجمع عمومیاعضاء،  1041سال  حق عضویتدرآمد سازمان از محل دریافت  -1

بدلیل عدم اعمال تعرفه در سامانه نظامیار تا کنون محقق نگردیده است؛ از آنجائیکه مسئولیت اعمال مصوبات مجمع در سامانه 

ن یلذا در هیات رئیسه مقرر شد موضوع بررسی و خسارات ناشی از سهل انگاری در انظامیار بر عهده شرکت ساینیک می باشد 

 ) طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان( خصوص از مسئول یا مسئولین آن به نحو مقتضی مطالبه گردد.

 مقرر شد راه کاری برای کاهشبا عنایت به حضور پر رنگ افراد فاقد پروانه در سازمان جهت پیگیری امور حرفه ای مهندسان،  -2

طرح ) صلاحیت در سازمان پیشنهاد و به شور گذاشته شود. دارایمهندسان حضور افراد متفرقه )دلالان نقشه( و افزایش حضور 

 موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان(

ار شرق مسکن ملی( مقرر شد دفتر مستقل و مشخصی زان و آقای مهندس افشاریان ) کارگدر جلسه ای مشترک بین ریاست سازم -3

شود تا هم بازرسان محلی برای استقرار داشته باشند و هم اینکه سازمان  در اختیار بازرسان کنترل مضاعف سازمان در نظر گرفته

 ) طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان( در این پروژه ها جایگاهی میدانی برای خود اختیار نماید.
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 توسط آقای مهندس دلجوئی ) دبیر کمیته( گزارش کمیته آزمایشگاه ها و کارگروه ژئوتکنیک -0

ده به عنوان کارشناس کنترل کننپس از تایید کمیته آزمایشگاه ها و کارگروه ژئوتکنیک آقای مهندس فرخ انصاری  -1-0

طرح ) آغاز به کار نمود. 40/1041/ 10های عملیات ژئوتکنیک با هماهنگی مدیر دفتر خدمات مهندسی سازمان از تاریخ  دفترچه

 (0مطابق دستور جلسه شماره موضوع 

ا بنظر به تکمیل ظرفیت تعداد کار شرکت های آزمایشگاهی فعال در صلاحیت انجام آزمایشات و عملیات ژئوتکنیک :  1شماره  مصوبه -9-0

درصدی ظرفیت انجام آزمایشات ژئوتکنیک مشروط براستفاده این افزایش ظرفیت در ساختمان های گروه ج و به بالا موافقت  98افزایش 

 (0تور جلسه شماره مطابق دسطرح موضوع )  گردید.

 با عنایت به ضرورت بررسی و کنترل دقیق کلیه دفترچه های ژئوتکنیک تهیه شده در آزمایشگاه های شهرستان های : 9شماره  مصوبه -0-0
طرح )استان زنجان، مقرر شد دفترچه های ژئوتکنیک تهیه شده در شهرستان های تابعه، جهت کنترل و بازبینی به مرکز استان ارسال گردند. 

 (0مطابق دستور جلسه شماره موضوع 

هرستان سایر شهر های ش به منظور تشویق آزمایشگاه های بتن مستقر در شهر قیدار در قبول انجام آزمایشات بتن  : 0شماره  مصوبه -0-0

کار در شهرهای نوربهار، زرین رود، گرماب، سجاس، کرفس و سهرورد، یک کار در کارتابل آزمایشگاه  0خدابنده ، مقرر شد به ازای قبول هر 

مطابق ح موضوع طر) کار در کارتابل آزمایشگاه در نظر گرفته شود. 92/8محاسبه گردد، یعنی به ازای هر کار ارجاعی از شهرهای یاد شده 

 (0دستور جلسه شماره 

 پاسخگوئی به نامه های وارده به سازمان -2

بخشدار محترم افشارشهرستان خدابنده با موضوع درخواست اعمال تخفیف بر  40/40/1041مورخ  10641/1041نامه شماره -1-2

تعرفه های طراحی، نظارت و نقشه برداری ساختمان سیلوی نگهداری غلات به تقاضای آقای حضرت قلی امامی ) مالک سیلو( در 

ه گذران بخش کشاورزی، تعرفه های مربوطه برای این ساختمان بر اساس تعرفه مقرر شد به منظور حمایت از سرمایجلسه طرح و 

 (0مطابق دستور جلسه شماره طرح موضوع ) های صنعتی محاسبه و دریافت گردد.ساختمان

شهرستان سلطانیه با  0244مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو های سبک کد  16/40/1041مورخ  16201/1041نامه شماره -9-2

وع درخواست محاسبه و اعمال نرخ خدمات مهندسی با تعرفه شهرک های صنعتی در ساخت سوله خارج از محدوده صنعتی موض

مقرر شد به منظور حمایت از سرمایه گذران بخش خدمات، تعرفه های مربوطه مطابق تعرفه سوله های صنعتی محاسبه و در جلسه طرح و 

 (0سه شماره مطابق دستور جلطرح موضوع ) دریافت گردد.
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دفتر مهندسی کاویان با موضوع درخواست تایید بخش برق و مکانیک نقشه  11/40/1041مورخ  10444/1041نامه شماره -0-2

ته دلیل کمبود اعضای دارای صلاحیت در رشه های تاسیسات برقی و مکانیکی نقشه های صنعتی توسط مهندسان رشته برق ب

طرح ) حقیقی و حقوقی بررسی و اعلام نظر گردد. طراحیمقرر گردید نامه در کمیته ارجاع نظارت و دفاتر مکانیک در جلسه طرح و 

 (0مطابق دستور جلسه شماره موضوع 

بازگشایی ظرفیت کار سه  مبنی بر 14/40/1041مورخ  16630/1041شماره  مدیر امور شهرستان های سازمان مطابق پیشنهاد -0-2

مقرر گردید نامه درجلسه ای مشترک بین  درصد در جلسه طرح شد و  24کار و  2شهرستان طارم به میزان عضو رشته مکانیک در 

ابق دستور جلسه مططرح موضوع ) حقیقی و حقوقی  و کمیته شهرستان ها با دقت بررسی و اعلام نظر گردد. طراحیکمیته ارجاع نظارت و دفاتر 

 (0شماره 

ارسال اطلاعات  زی استان زنجان با موضوع درخواستاداره کل راه و شهرسا  40/40/1041مورخ   34106/04نامه شماره -2-2

 (0مطابق دستور جلسه شماره طرح موضوع ) مطرح شد .مورد نیاز برای پایش ساختمان های مهم و بلند مرتبه در جلسه 

طبقه شهر زنجان تهیه و در قالب  6و د یا ساختمان های بیش از  9ان های گروه ج مقرر شد اطلاعات مربوط به ساختم  : 0شماره  مصوبه

 .جدول اکسل مربوطه به اداره کل ارسال گردد
تمدید قراداد مبنی بر  21/41/1041مورخ   10164/1041شماره  پیشنهاد مدیر واحد خدمات فنی و مهندسی سازمان طی نامه-6-2

درصد دستمزد نسبت به قرارداد قبلی در جلسه  04الی  34با افزیش  1041همکاری بازرسان کنترل مضاعف فعلی تا پایان سال 

ات ید گردیده و در اولین فرصت اقدامبدون افزایش دستمزد تمد 1081مقرر شد قرارداد بازرسان کنترل مضاعف تا پایان آذر ماه طرح و 

 (0مطابق دستور جلسه شماره طرح موضوع ) زاری فراخوان جذب بازرسان جدید کنترل مضاعف صورت پذیرد.لازم جهت برگ

اداره کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشور با  14/40/1041مورخ  034/120410نامه شماره -7-2

به بالاتر سازمان های نظام مهندسی استانها در سامانه تدارکات موضوع بارگذاری اطلاعات قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و 

جلسه  مطابق دستورطرح موضوع ) مقرر شد با هماهنگی استان های همجوار اقدام شود.الکترونیک دولت ) سامانه ستاد( در جلسه طرح و 

 (0شماره 

واحدی فراز در  166دیش با موضوع پروژه شرکت مهندسین مشاور آباد ان 40/40/1041مورخ   10001/1041نامه شماره -0-2

مورخ  10660/1081با توجه به اینکه جناب آقای دکتر زینعلی )ریاست محترم سال اول دوره نهم( طی نامه شماره جلسه طرح گردید و 
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 شد. تور جلسه خارجبه این درخواست پاسخ کامل داده است، لذا ضمن تاکید مجدد بر جوابیه سازمان، درخواست مشاور از دس 96/87/1081
 (0مطابق دستور جلسه شماره طرح موضوع )

واحدی مسکن  1146شرکت مهندسین مشاور آباد اندیش با موضوع پروژه  40/40/1041مورخ   10042/1041نامه شماره -2-2

/ص مورخ 11020/910/1081طی نامه شماره  زنجان 0ه به نامه شهرداری منطقه و با توجمهر فرهنگیان زنجان در جلسه طرح گردید 

 (0مطابق دستور جلسه شماره طرح موضوع ). به این درخواست پاسخ داده است، لذا درخواست مشاور از دستور جلسه خارج شد 89/80/1081

واحدی فراز در  204شرکت مهندسین مشاور آباد اندیش با موضوع پروژه  40/40/1041مورخ   10006/1041نامه شماره -18-2

مورخ  10660/1081و با توجه به اینکه جناب آقای دکتر زینعلی )ریاست محترم سال اول دوره نهم( طی نامه شماره د جلسه طرح گردی

  به این درخواست پاسخ کامل داده است، لذا ضمن تاکید مجدد بر جوابیه سازمان، درخواست مشاور از دستور جلسه خارج شد. 96/87/1081
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با موضوع بازنگری و به روز  20/40/1041 /ش م  مورخ06104نامه شماره -11-2

ی و حقوقی حقیق طراحیمقرر شد کمیته ارجاع نظارت و دفاتر رسانی ضوابط فعالیت دفاتر مهندسی اجرای ساختمان در جلسه طرح و 

 (0مطابق دستور جلسه شماره طرح موضوع ) .سازمان ضمن احصاء نظرات مسئولین دفاتر، پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه نمایند

شرکت مهندسی مشاور آرمان آریا سازه گستر اشراق با موضوع درج مبلغ  11/41/1041مورخ  16314/1041نامه شماره -19-2

ارزش افزوده در معرفی نامه های صادره از سوی سازمان و پرداخت آن به شرکت های حقوقی در جلسه طرح  درصد 4مربوط به 

 (0مطابق دستور جلسه شماره طرح موضوع )گردید 

معرفی نامه ها مخالفت گردید. ضمناً هرگونه پی نوشت مربوط به محاسبه و یا تاکید  یدر پاورق مبلغ ارزش افزودهبا درج  : 2مصوبه شماره 

  درصد ارزش افزوده در معرفی نامه های صادره سازمان )حتی برای آزمایشگاه ها( ممنوع گردید. 2در پرداخت 

زشی باشگاه فرهنگی و ور ه ساختمانیژپرودرخواست برگزاری مناقصه انتخاب فروشنده قطعات و ملزومات آسانسور برای  -6

 : مهندسان سازمان  واقع در جاده گاوازنگ

ه و خرید از طریق مناقصه عمومی صورت گرفت طه برای باشگاه مهندسان، مقرر شدبه منظور تهیه آسانسور و ملزومات مربو :  6مصوبه شماره 

 (1مطابق دستور جلسه شماره طرح موضوع ) فروشنده انتخاب شود

 قرارداد هتل مشهد با سازمان نظام مهندسی استان یزدتعیین تکلیف  -1
 داد موافقت بعمل آمد.تا پایان قرار 1081اردیبهشت ماه درصدی قرارداد از  19با عنایت به ضرورت تعیین تکلیف قرارداد یاد شده  با افزایش 

                                                                                   (4مطابق دستور جلسه شماره طرح موضوع )
 به پایان رسید. 98:08جلسه در ساعت   


