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   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   21/08/1397تاریخ جلسه:

 یبررس  - تعرفه خصوص در تصمیم اخذ و مهندسی خدمات گذاري قیمت مبانی -دستور از پبش نطق سازمان، رئیس گزارش: جلسه دستور

 رد فناوري اطالعات و ارتباطات واحد گزارش- االحمدي جامی دکتر آقاي توسط شده تنظیم الیحه اساس بر ها شهرستان در موجود مشکالت

  .موارد سایر – وارده هاي نامه از برخی طرح - مهندسی نظام سازمان جامع افزار نرم براساس مهندسین ظرفیت کسر خصوص

  گزارش جلسه: 

  تعرفه: خصوص در تصمیم اخذ و مهندسی خدمات گذاري قیمت مبانی -1

  در خصوص بحث تعرفه :مصوبه : 

 % 25، 96، قیمت ها نسبت به هزینه ي ساخت و ساز اعالمی شوراي مرکزي براي سال 97در قیمت گذاري پیشنهادي تعرفه براي سال -1

  .افزایش خواهد داشت ( چهار رشته اصلی)

استان یا برابر افزایش  96افزایش قیمت ها نسبت به تعرفه سال  % 25به صورت  97افزایش قیمت تعرفه براي رشته شهرسازي در سال -2

  خواهد بود. تعرفه رشته هاي چهارگانه

  گیرد. انجام می  40و  60عمران و معماري به نسبت  نظارت تفکیک تعرفه-3

  خواهد بود.یا برابر افزایش تعرفه رشته هاي چهار گانه استان  96نسبت به تعرفه ي  97تعرفه ي رشته نقشه برداري در سال  % 25افزایش -4

  تعرفه انجام خواهد شد.مرکز استان (مشهد) خواهد بود و همسان سازي  مشابه باتعرفه ي شهرستان ها -5

قرارداد  سپسد کرد و ننظیم خواهمعمار یا عمران تدر ساختمان هاي گروه الف و ب قرارداد را مهندس  24ماده  2به استناد تبصره ي -6

  شد.پرداخت خواهد  توسط مهندس معمار یا عمرانو هزینه ي خدمات مهندس برق و مکانیک تنظیم  با فرعی

 با حضور اعضاي زیر (چهار رشته) : 98تشکیل کارگروه در هیأت مدیره براي تنظیم جدول پیشنهادي تعرفه و مبانی قیمت گذاري سال -7

  آقایان مهندس جنتی پور (مسئول گروه)، دکتر کاظمی، دکتر فرشیدیانفر، دکتر موسوي تقی آبادي

  ره اعالم می نمایند.شده نتایج کار خود را به هیأت مدیاین گروه در بازه ي زمانی مشخص 

 جامع افزار نرم براساس مهندسین ظرفیت کسر خصوص در سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات واحد گزارش -2

  مهندسی:  نظام سازمان

آقاي مهندس طالبیان جهت ارائه گزارش از نرم افزار جامع سازمان در جلسه حضور یافته  و گزارشی در خصوص نحوه عملکرد و 

  ارائه دادند. با توجه به کمبود وقت تصمیم گیري نهایی به جلسات آتی موکول گردید. را امکانات این نرم افزار 

  

  

    

  

  

 


