
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 71:  50 ساعت شروع: 

 71:  50ساعت پایان:    

 51/7911 /71 تاریخ جلسه:  2از  1صفحۀ 

 718 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری علی احمدی حمزه

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

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

 زهره ترابی قادر باقری فریبرز براتی حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

)با تاخیر به مجتبی زادهحسن 

 (5دلیل حضور در جلسه کمیسیون ماده 
   یحیی نصیرا یاحد محمد

 -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس اوجاقلو -مهندس قصابی آقایان :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی مدعو: آقای مهندس ذبیحیان رئیس

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ریاست سازمان آقای مهندس مجتبی زاده گزارشی از کارهای جاری سازمان 

شرح دستورجلسه مطرح گردید و مصوبات به  فادمو موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره 

 ذیل می باشد:

در جلسه در خصوص فرآیند کار کنترل مضاعف مهندسان ضمن حضور )مدیر خدمات فنی  مهندسی( آقای مهندس اسکندری

وضمن آن افزایش حق الزحمه بازرسان نظارت مضاعف را  منتخب در رشته های مختلف توضیحات مبسوطی ارائه نمودند

دلیل فشار کاری ناشی از  به مهندس اسکندریآقای تشکر و قدردانی از  در جلسه ضمن سپس اعضای حاضر خواستار شدند.

ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در این زمینه پرداختند که به  شروع ارجاع نظارت و پروژه های طرح اقدام ملی مسکن

 جمع بندی آن به شرح ذیل است:

، و برای تحقق این امر کار پژوهشی انجام شود) با مشارکت در دستور کار قرار گیرد تدوین نظامنامه کیفیت ساخت و ساز -1

 دانشگاه و دستگاههای ذیربط(

 و همه شهرستان ها )از جمله گازرسانی و شهرسازی( مهندسی همه خدماتدر نظارت مضاعف تاکید بر شمول  -2

بهنگام شود)با هماهنگی پر محتوی تر گردیده و هرچند مدت مضاعف چک لیستها در راستای افزایش کیفیت نظارت  -3

 کمیسیون های تخصصی(

 الکترونیکی و دیجیتالیو امکانات  ها ظرفیتهمه بهره گیری از تاکید بر  -4



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 71:  50 ساعت شروع: 

 71:  50ساعت پایان:    

 51/7911 /71 تاریخ جلسه:  2از  2صفحۀ 

 718 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری علی احمدی حمزه

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

 .دباش کمیته آموزش درو کاربردی تر شدن مفاد این دوره ها می تواند دستمایه تعیین دوره های آموزشی نظارت مضاعف  -5

 و بهره گیری از سامانه نظارت عالیه )کشوری( و نظارت مضاعف (35)ماده بین نظارت عالیه تاکید بر هماهنگی -6

 از مهندسان با تجربه و پایه یک و بالاتر تاکید بر استفاده  -7

 مصوبات:

مقرر شد کمیته ای متشکل از آقای مهندس اسکندری، خانم دکتر ترابی و آقای مهندس علی آبادی و نمایندگان  -6

اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری زنجان به منظور تهیه پروپوزال مربوط به تدوین نظامنامه کیفیت ساخت و ساز 

پ گذاشته شده و به ال واتسانظرخواهی در کان پروپوزال این موضوع تدوین گردد و برایتشکیل و هرچه سریعتر 

 .تائید هیئت مدیره برسد

گزارش های منبعث از نتایج همچنین این کمیته موظف خواهد بود که با هماهنگی کمیته آموزش دوره های آموزشی  

 .را به هیات مدیره پیشنهاد نمایدنظارت مضاعف 

 ،مورد نظر افقت شد و مقرر گردید در صورت تحقق اهدافمو %55با افزایش تعرفه های کنترل مضاعف به میزان  -1

 مجددا مورد بازنگری قرار گیرد.سال آینده  اوایلدر  تعرفه های مزبور

 .مدت زمان وقت جلسه به مدت نیم ساعت تمدید گردد -1

 .( موافقت گردیدسالجاری ماه)مهر،آبان و آذر 3با تمدید قرارداد بازرسان نظارت عالیه به مدت  -9

اداره کل راه و شهرسازی در خصوص تشویق اعضای سازمان به تشکیل  23/53/33مورخ  33233/35نامه شماره  -9

اداره  15/53/33مورخ  41251/35های اقدام ملی مسکن و نامه شماره  به افزایش تعداد پروژهدفاتر طراحی با توجه 

کل راه و شهرسازی در خصوص اینکه ارجاع کار به آزمایشگاهها توسط سازمان و دریافت بهای این خدمات از آنان 

شماره  خارج از وظایف و اختیارات مندرج در قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن می باشد. )موضوع نامه

 مدیرکل توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی( قرائت شد. 52/53/33مورخ  435/115371

نحوه پرداخت در خصوص "به این شرح اصلاح می شود:هیات مدیره  2/3/1333مورخ  124صورتجلسه  یکبند مفاد  -5

کار به  دییصورت تا ( دری)ناظران گازرسانکیمقرر شد حق الزحمه مهندسان مکان گازرسانی ناظران الزحمهحق

یده و در صورت لزوم تمدید یا گردقلمداد  یشیسال به صورت آزما انیمصوبه تا پا نیا. پرداخت گردد %155صورت 

 ".اصلاح می گردد

 


