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 به شرح بندهای این صورتجلسه تدوین گردید: هیات مدیره  64جلسه شماره  6مصوبه بند اساس بر پنجمشصت و 
  

 

 پیگیری کننده شرح مصوبه ردیف
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براساس آخرین ابالغیه های  1399مهندسی در سال -تصویب افزایش تعرفه بهاء انجام خدمات فنی
و  17(، بر مبانی مندرج در ماده 3-17افزایش )براساس بند  % 25وزارت راه و شهرسازی، به میزان 

شده  ابالغ 10و به استناد ارقام مندرج در جدول شماره مبحث دوم مقررات ملی ساختمان  1-17بند 
؛ جهت ارجاع و پیگیری های بعدی تصویب نهایی و  19/12/98از سوی شورای مرکزی به تاریخ 

 ت چهار نفره استان.هیأاجرایی در 

 

 رئیس سازمان 

 دکتر حمید کاظمی 

 مهندس کامران جنتی پور 
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مهندسی در رشته های چهارگانه به استناد جدول -مبنای تفکیک حق الزحمه انجام خدمات فنی
آیین نامه اجرایی قانون  117ماده  2مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و نیز جدول تبصره  11شماره 

نظام مهندسی و کنترل ساختمان و براساس آخرین ابالغیه مقام وزارت وقت راه و شهرسازی به 
با اکثریت مطلق آراء به تصویب رسید، با تاکید اکثریت اعضاء مبنای تفکیک بین  20/12/79خ تاری

مهندسی براساس قوانین فرادستی صرفا مبانی یادشده بوده و -رشته ای حق الزحمه خدمات فنی
 هرگونه رویه دیگر بعد از مصوبه اجرایی بند قبل کان لم یکن خواهد بود. 

 رئیس سازمان 

 دکتر حمید کاظمی 

 مهندس جنتی پور 
 معاونت فنی سازمان 
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 25تصویب اکثریت اعضاء جلسه مبنی بر افزایش حق الزحمه خدمات مهندسین برق تا سقف حداکثر 
/د/ش م دبیر اجرایی 3672به شماره  3/12/95مبحث دوم و پیرو نامه مورخ  6-17براساس بند  %

ت چهار نفره استان و مراجع فرادستی هیأه شرط عبور از تائید وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان ب
 قانونی مرتبط . 

 رئیس سازمان  

 دکتر حمید کاظمی 
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ی اکثریت مطلق آراء مبنی بر شیوه انتخاب ناظر هماهنگ کننده صرفا أتصویب با ر

 براساس نظام نامه ارجاع نظارت به عنوان آخرین مبنای قانونی . 

 رئیس سازمان 
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تصویب اکثریت اعضاء مبنی بر آزادسازی ظرفیت مهندسین طراح در شهرستان های استان )به غیر 

بصورت فوری و فارغ از  98از انتهای سال  30/1/99جلسه مورخ  3از مشهد( براساس مصوبه بند 

 انتظار جهت دریافت پاسخ استعالم اداره کل راه و شهرسازی . 

 رئیس سازمان 

  مدی دکتر جامی االح
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تصویب به شرط تائید اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر استفاده از خدمات تنها یکی از 

آیین نامه اجرایی و همچنین تنها یکی از  12ماده  2مهندسین ناظر معمار یا عمران براساس تبصره 

 . 94اصالحی  85ماده  4مهندسین تاسیسات مکانیکی یا الکتریکی براساس تبصره 

 رئیس سازمان 

 دکتر جامی االحمدی  
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ریال به  000/000/50تصویب اعطای کمک هزینه درمان براساس اسناد و مدارک مثبته تا سقف 

مهندسینی که ابتالء مشخص ایشان به بیماری کرونا مورد تائید مرجع پزشکی معتمد سازمان رسیده 

 میلیارد ریال . 15باشد به هر تعداد از ایشان جمعا تا سقف تامین بودجه 

 

 خانم مهندس زمانی 
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تشریح و تبیین مجدد  Nبراساس نظام نامه ارجاع نظارت ارائه شده از سوی شورای مرکزی ضریب 

گردید و در نهایت مصوب شد تا در صورتیکه شخص حقوقی در یک رشته حائز بیشترین امتیاز باشد 

درصد و جهت قبولی در رشته سوم  30برای قبولی همان شخص حقوقی در رشته دوم همان پروژه 

 .درصد این ضریب اعمال گردد  70درصد و در رشته چهارم با ضریب  50

 مان رئیس ساز

 معاونت فنی سازمان

 مدیریت اطالعات و فن آوری 
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 حاضرین در جلسه ) به ترتیب حروف الفبا(:

 
 

 آقای حسن جامی االحمدی                                            آقای رضا بشیر                                      آقای امیرهوشنگ انصاری 
 
 

 

 آقای سید مصطفی رضوی                                       آقای جعفر حسین پور                                        پورآقای کامران جنتی 
 
 

 

 

 آقای حمید کاظمی                                    آقای محمدحسین شرکاء                                               خانم زهرا زمانی
          

                                   
 

 علی مقدم آریاییآقای                                         آقای داریوش معظمی                                      آقای مجید مزینانی     
                                  
 

 مزدا نوبریآقای                        محمدرضا موسوی تقی آبادی  آقای 



 


