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 00/00/7007تاریخ جلسه: 6از  1صفحۀ 

 00 شماره جلسه:

 

9969944554آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

 تاریخ :..............................

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 :/دکتر، مهندسآقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد زادهحمید شعبان  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

 :  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 آقای دکتر داود علی آبادی: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس محمد محمدی -آقای مهندس علیرضا اوجاقلو: حاضر در جلسه بازرسان سازمان
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

نترل ک خصوص تاکید بر ضرورت کنترل دقیق پروژه های اقدام ملی مسکن توسطجلسه در  یدر ابتدا ینعلیدکتر ز یآقا :گزارش ریاست

 یحساس شهر یو خواستار ورود کنترل مضاعف در پروژه ها توضیحاتی را ارائه نمودنددر شهر )د( گروه  یساختمان ها نطوریمضاعف و هم

د. ایشان افزودند در خصوص تهیه نامه جدید پیرو مکاتبات قبلی با اداره کل راه و شهرسازی در خصوص ارائه نقشه های پروژه های در شدن

 ریاست سازمان عاجل صورت پذیرد. در ادامه جلسهدست اجرا که به سازمان واصل نگردیده است و عملاً کار کنترل را غیرممکن می سازد اقدام 

و قبل از برگزاری  ردیگ راربازرسان ق اریآن در اخت لیفا پیشنهاد می گردد 1041با عنایت به بررسی های اولیه بودجه  نشان کردند خاطر

کردند  یانبتوضیحاتی را  ینقشه بردار تهرشنفرات کنترل کننده نقشه  شیمورد افزا مجمع عمومی در کارتابل اعضا بارگذاری گردد. ایشان در

آقای . تقرار گرف مورد تصویب ونیسیکم شنهادیدو نفر کنترل کننده مطابق پ شیاظهارنظر و افزا که اعضای هیات مدیره نیز در این خصوص

ریاست سازمان در ادامه در  هیات مدیره شدند. تعرفه شهرسازی و سیما و منظر شهری در جلسه بعدیدکتر زینعلی خواستار طرح موضوع 

 خصوص انتقال نمازخانه به طبقه زیرزمین و استفاده از فضای آن به عنوان فضای آموزشی نیز توضیحاتی را ارائه نمودند.

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی زنجانیعلی رحمانپور  سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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 نطق پیش از دستور: 

 ضای هیات مدیرهنظر اعاخذ که با  نمودندارائه را بهینه کردن اعضا کمیته ها توضیحاتی  بازنگری و  خصوصنظری در  سعید آقای مهندس

 گرفت.تغییرات لازم در کمیته های سازمان انجام 

  مصوبات:

 یته شهرسازدر رش دیو مقرر گرد بیمورد تصو ونیسیکم شنهادیمطابق پ ینقشه برداررشته تعداد کنترل کنندگان نقشه نفر به  2 شیافزا-1

 یبه دفتر فن ونیسیکم ریدب و سیرئ یو با امضا دییتا ،یبررس ونیسینقشه ها در کم ،نقشه رشته مذکور دهکنترل کنننفرات  نییتا تعنیز 

 . ارسال گردد

ه بصورتجلسه  اتیکلضمن تایید ارائه و ارجاع نظارت  تهیکم مسئول یمهندس حامد نظر یتوسط آقانامه آن  وهینحوه ارجاع نظارت و ش -2

در برنامه مذکور  همچنین .باشد نیناظر یمحله قابل مشاهده برا وشهرک  نام یارسامانه نظام دردر برنامه آماده شده  دیمقرر گرد شرح ذیل

 . همان شهرستان در برنامه لحاظ گردد نیبا ساکن یمساوامتیاز با برای ناظر  انتخاب تیاولو

 «صورتجلسه کمیته ارجاع نظارت»

 بررسی و پیشنهاد شیوه ارجاع نظارت براي اعضاي سازمان نظام مهندسی استان زنجان –موضوع 

و مطالعه شیوه های ارجاع نظارت استان های مختلف و نظام نامه پیشنهادی شورای مرکزی و با عنایت به وضعیت پروژه های پس از بررسی 

ساختمانی استان زنجان و بومی سازی ارجاع نظارت، پیشنهاد می گردد به منظور رعایت مساوات و برقراری عدالت نسبی بین اعضای واجد 

 ار به مهندسان ناظر بر اساس مراحل ذیل پیشنهاد می گردد:شرایط نظارت، فرایند ارجاع ک

 شیوه ارجاع نظارت : بصورت روزانه

پس از واریز حق الزحمه نظارت هر پروژه ساختمانی به حساب معرفی شده از سوی سازمان توسط مالک و صدور تاییدیه تسویه حساب -1

موظف است نسبت به بارگذاری اطلاعات پروژه یاد شده در بخش ارجاع  پروژه مربوطه توسط واحد درآمد، دفتر مدیریت خدمات مهندسی

 .نظارت روزانه سامانه نظامیار اقدام نماید
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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مهندسی در زمان بارگذاری اطلاعات پروژه های ساختمانی در قسمت ارجاع نظارت روزانه تنها مجاز به اعلام دفتر مدیریت خدمات -2

 به نمایش در آورد: را اطلاعات ذیل بوده و نمی تواند اطلاعاتی بیش از آن

 کد رهگیری پروژه *

 گروه ساختمانی پروژه *

 زیر بنای پروژه *

 ، همکف، اول و...زیر زمین تعداد طبقات پروژه به همراه ذکر نام طبقات. برای مثال : شامل*

 روژه به همراه ذکر منطقه شهرداری و محله یا شهرکشهر محل استقرار پ*

دریافت نمایند باید بلافاصطه توسط دفتر مدیریت خدمات هر یک از پروژه هایی که توسط واحد درآمد مجوز بارگذاری در سامانه را -3

ساعت قابلیت نمایش  04مهندسی در سامانه ارجاع نظارت روزانه بارگذاری گردند و از لحظه بارگذاری اطلاعات پروژه در سامانه باید به مدت 

 و انتخاب آن توسط مهندسان ناظر امکان پذیر باشد.

ساعت قابلیت نمایش و انتخاب از سوی مهندسان ناظر را داشته و پس  04سامانه ارجاع نظارت به مدت هر پروژه از لحظه بارگذاری در -0

نوان عه صورت خودکار و بدون دخالت اپراتور، صاحب بالاترین امتیاز ثبت شده در سبد انتخاب پروژه، به ساعته سامانه ب 04از اتمام مهلت 

 ر ارجاع خواهد شد.مهندس ناظر از سوی سامانه انتخاب شده و کا

 :اولویت ارجاع نظارت مطابق بندهای ذیل خواهد بودتبصره : در صورتیکه چند مهندس به طور هم زمان امتیاز مشابهی کسب کرده باشند 

 ، ارجاع کار به مهندس با پایه بالاتر ارجاع خواهد شد.در صورت کسب امتیاز مساوی -1

ندس هم پایه، نظارت به مهندسی ارجاع خواهد شد که زودتر اقدام به ثبت توسط دو یا چند مهدر صورت کسب امتیاز مساوی  -2

 کار در سامانه نموده است.

در سامانه ارجاع نظارت، پروژه های ارجاعی بر مبنای گروه ساختمانی تنها برای پایه هایی به نمایش در خواهد آمد که مهندس صلاحیت -5

 نظارت بر آن پروژه را دارا باشد.

ساعته انتخابی برای هر پروژه تمامی مهندسین قادر به رویت لیست انتظار امتیاز هایی که درخواست برای ارجاع پروژه ها را  04در بازه -6

 دارند خواهند بود.

پروژه ای توسط یک مهندس ناظر انتخاب گردد، امتیاز آن مهندس در سامانه به رنگ آبی در خواهد آمد و امتیاز دیگر  در صورتی که-7

 باشد. مطلعدسان متقاضی آن سبد به رنگ مشکی در خواهد آمد تا مهندس از موقعیت خود در سبد انتخاب مهن
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری راد محسن کاظمی
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 ساعت امکان ویرایش درخواست توسط مهندس ناظر وجود خواهد داشت. 04تا پایان -4

ولی در پایان تنها  صورت همزمان به انتخاب خود ثبت درخواست نمایده پروژه را ب 5هر مهندس بر اساس امتیاز خود، حداکثر می تواند  -9

 برخورداری از بالاترین امتیاز دریافت نماید.می تواند یک پروژه را در صورت 

 در ذیل هر پروژه زمان باقی مانده برای ثبت و یا ویرایش درخواست برای مهندسان ناظر به نمایش در خواهد آمد. -14

ابی خود و ارجاع ، به ازاء هرانصراف از سوی مهندس از پروژه انتخرج در انتخاب پروژه های ساختمانیبه منظور جلوگیری از هرج و م -11

ماه از لیست انتظار خارج گردیده و مستوجب امتیاز منفی در زمان بازگشت به لیست انتطار خواهد  3شده از سوی سامانه، مهندس به مدت 

 بود.

تخاب ساعته دیگر نیز جهت ان 04ساعت توسط هیچ مهندس ناظری انتخاب نگردد، آن پروژه برای دو دوره  04اگر پروژه ای در مدت  -12

دوره این پروژه همچنان توسط مهندسان ناظر انتخاب نشود در این صورت مالک مکلف   3عرضه خواهد شد. در صورتی که نهایتاً پس از 

 خواهد بود تا راسا نسبت به انتخاب مهندس ناظر خود اقدام و به مدیریت دفتر خدمات مهندسی معرفی نماید.

اند می توها  حقیقی در صف ارجاع نظارت بوده و در صورت قرار گرفتن در اولویت یکی از رشتهشرکت های حقوقی نیز همانند اعضای  -13

 نسبت به دریافت آن قسمت از نظارت مربوط به آن رشته اقدام نماید.

امتیاز را دارا بوده و دفاتر حقوقی زمانی می توانند هر چهار رشته یک پروژه را به خود اختصاص دهند که در یکی از رشته ها بالاترین -10

 درصد بالاترین امتیاز آن رشته را کسب نموده باشند. 44نیز بیش از  ها رشته در الباقی

روز  34روز، گروه د و بالاتر  24روز، گروه ج  14روز، گروه ب  5هر شخص حقیقی یا شرکت حقوقی بعد از برگزیده شدن در گروه الف  -15

 از سیستم ارجاع خارج خواهند شد.

 . دیاز برنامه خارج گردبا رای اکثر اعضا هیات مدیره  دستور کار 5 فیارجاع نظارت رد بحثشدن  یبا توجه به طولان-3

 
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده زینعلیفریدون  علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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 ورت زیر مورد تصویب قرار گرفت. فرمول امتیاز بندی ناظرین ارجاع به ص-0

 
 

 

 

 

m :متراژ نظارت انجام شده دردوره نظارت                m متراژ طراحی انجام شده در سال جاری : 

Tره: کل سهمیه دوE                                                تعداد روزهای خارج از سیستم: 

Nتعداد کل کارهای دوره:                                      nنظارت دوره : تعداد کارهای 

M : (9/4=2، درجه 95/4=1ضریب محکومیت)درجه     D :=)1ضریب حرفه ای)که بعد از تصمیم کمیته اصلاح خواهد شد 

K: =95/4ضریب انصراف 

استحکام بنای  %54در خصوص تخفیف مساعدت  مبنی برفنی و حرفه ای  اداره کل آموزش 27/2/1041مورخ  1326/412/16نامه شماره -5

 سط اعضا با آن مخالفت گردید. آموزشگاه های آزاد استان مطرح و پس از بررسی تو

مهر در جلسه ایک نیدکتر رام یآقا و یاحمد یعلحمزه مهندس  یآقا ی،جانومهندس هوشنگ ج انیآقا ینقشه بردارکمیسیون  یاعضا -6

 :مطرح نمودند به شرح ذیل رهیمد ئتیرا جهت اطلاع اعضا ه یو موارد حضور رهیمد تایه

  آقاي مهندس احمدي:

 ریغ یدخالت سازمان ها و همچنین عدم ینقشه بردارمباحث رشته مرتبط با  رهیمد ئتیهجلسات در  ونیسیکم ندهینماحضور درخواست 

 را خواستار شدند. یکشاورز یمانند سازمان نظام مهندس یدر رشته نقشه بردار یتخصص

 آقاي دکترکیامهر: 

  را ایجاد می کند. نقشه هاکیفیت پایین مشکلاتی از جمله  یکشاورز یسازمان نظام مهندستوسط  یاراض یکاربر رییتغانجام  -

 اقدامات لازم را معمول نماید. یخدمات نقشه بردار شرحدر خصوص  یطرح کاربر خانهریبه عنوان دباداره کل راه و شهرسازی  -

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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9969944554آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

 تاریخ :..............................

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

می باشد  یم لوتیپا ناستا 0جز زنجان  با توجه به اینکه استان (حدنگار)کاداستر  ینقشه هاتهیه در  یکشاورز یسازمان نظام مهندسورود  -

 .گردد یریگیپ (اداره ثبت اسناد و املاک کشور) صلاحیمراجع ذ قیاز طر بایست

  آقاي مهندس جوجانی:

 فرسوده  های در بافت یخط پروژه طرح جامع شهر درمشکل پیشنهاد ایجاد مجری نقشه برداری با توجه به وجود 

 در خصوص موارد فوق اظهار نظر و توضیحاتی ارائه نمودند.اعضا هیات مدیره و ریاست سازمان 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 با ذکر صلواتی خاتمه یافت.   71: 00جلسه در ساعت 

 


