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 «37»   
 

 12:00:  ساعت شروع

َمچىیه آلای مُىذس مجتثی زادٌ از جلسٍ کارگريٌ مسکه در . آلای مُىذس مجتثی زادٌ گسارش از آخریه يضعیت زمیه گايازوگ ارائٍ ومًدوذ* 

 .معايوت عمراوی گسارش ارائٍ ومًدوذ

 .در استان تُران گسارش ارائٍ ومًدوذ (تالش در جُت کاَص حًادث ساختماوی)آلای مُىذس غضىفریان از کمیتٍ اجرایی * 

آلای مُىذس غضىفریان در خصًظ ترگساری َمایص مىطمٍ ای معماری ي ضُرسازی در آرر ماٌ در داوطگاٌ زوجان صحثت ي تر لسيم پیطىُاد * 

 .کمیتٍ دايری از گريَُای تخصصی معماری ي ضُرسازی تأکیذ داضتىذ

 .تغییر وام یاتذ« تغییر یافتٍ» تٍ ومطٍ َای « ومطٍ َای ازتیلت»ممرر ضذ عىًان * 

 .تعرفٍ ومطٍ َای تغییر یافتٍ تٍ ضرح ریل مًرد تازوگری ي ممرر ضذ تٍ َمراٌ تعرفٍ َای سالیاوٍ افسایص یاتذ* 

 گريٌ ساختماوی ج گريٌ ساختماوی ب گريٌ ساختماوی الف گريٌ ساختماوی

 َسیىٍ َر متر مرتع (درصذ)ضریة َسیىٍ َر متر مرتع (درصذ)ضریة َسیىٍ َر متر مرتع (درصذ)ضریة صالحیت

  ریال17000 %25  ریال14000 %25  ریال5000 %10 طراحی سازٌ

  ریال5000 %10  ریال4500 %10 ریال3000 %08 طراحی معماری

  ریال3000 %13  ریال3000 %15 ریال2500 %14 طراحی مکاویک

  ریال2500 %13  ریال2400 %15  ریال2000 %14 طراحی ترق

  ریال27500   ریال23900   ریال12500  جمع

 

 .تعرفٍ َای فًق فمط در خصًظ َسیىٍ طراحی متراش ايلیٍ تًدٌ ي متراش اضافٍ تىا تر اساس تعرفٍ ريز محاسثٍ می ضًد

 .پس از ارائٍ گسارش آلای دکتر تالری از ممذمات اوتخاتات گريَُای تخصصی ممرر ضذ اوتخاتات پس از َیأت عمًمی اجرایی ضًد* 

 .پس از گسارش کمیتٍ ضُرستاوُا، ممرر ضذ ترای اوتخاب راتطیه ضُرستاوُا از طریك فراخًان عمل گردد* 

 .ممرر ضذ راتط ضُرَای حلة ي زریه آتاد، ویک پی ي ارمغاوخاوٍ، گرماب ي زریه ريد، کرسف ي سُريرد ادغام ضًوذ* 

 .ممرر ضذ حك السحمٍ اعضا َیأت مذیرٌ در سایر کمیتٍ َا ي کمیسیًوُا تراتر حك السحمٍ سایر اعضا َمان کمیتٍ تاضذ* 

 .ممرر ضذ تًدجٍ گريَُای تخصصی تٍ وسثت تعذاد اعضای گريٌ تخصصی تاضذ* 

 .پیري صًرتجلسٍ کمیتٍ آزمایطگاَُا، در خصًظ ظرفیت ي ارجاع کار آزمایطگاَُا تٍ ضرح ریل مصًب ضذ* 

 . مًرد کار تٍ صًرت فًق العادٌ ي ضريری تازگطایی گردد2َر آزمایطگاٌ در ديرٌ یکسالٍ فمط - 1  

 .مًافمت ضذ% 60ي تعذاد کار تا % 40در خصًظ ظرفیت متراش تا - 2  

(    m2 40.000=100.000*40 : %ٍ2پای & m228.000 =70000*40 :%ٍ3پای) 

تٍ ظرفیت آزمایطگاٌ َا % 10ظرفیت تازگطایی ضذٌ آزمایطگاٌ َا تکمیل ضذٌ تاضذ، % 90 ماٌ آیىذٌ تیص از 2ممرر ضذ در صًرتی کٍ در - 3  

 %(50تٍ % 40ي ترای متراش % 70تٍ % 60ترای تعذاد )اضافٍ ضًد

 


