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 رد محل سازمان ربگزار  و موارد زری مورد ربسی و تصویب قرار گرفت : 16:00ساعت  21/08/1401رم هیئت مدریه رد اتریخ شصت و چهاه جلس 

 کانیک مبنی رب اصالح تعرفهپیرو کاتباتی با شورای مرکزی و اداره کل راه و شهرسازی انجام و پیگیری اهی الزم صورت پذرید. مقرر گردید  ردخواست مهندسین م  ، م

  کرات نهایی صورت گرفته با سازمان بنیاد شهید، مقرر گردید نماینده اهی تعیین شده رد هیئت مدریه )آاقی موحدنیا و آاقی اسماع عملیات تعمیرات و شبکه مدرییت   22/08/1401یلی( از روز یکشنبه پیرو مذا

 ساختمان استیجاری جدید سازمان را آغاز نمایند.

  د د کار ات کار رب  8مقرر گردید تعدا کانیکی آزاد شود و پیشنهاد افزایش تعدا کانیکی رد چهارجانبه مطرح گردد. 16ای رشته اتسیسات م  کار رد رشته اتسیسات م

:مقرر گردید ،  پیرو صورتجلسه کمیسون شهرسازی

همچنین جهت تشویق  -
د مهندسین شهرساز دارای صالحیت هب نسبت ساری رشته اه و  مهندسین ساری رشته اه دارای صالحیت شهرسازی جهت کسر سهمیه، ضرایب کاهشی رب اساس باتوجه هب کم بودن تعدا

 نسبت تعرفه اهی  رشته اهی نقشه ربداری و معماری لحاظ گردد.

 مترمربع اعمال گردد. 7000و  5250،  3500هب رتتیب 1، 2، 3ظرفیت مهندسین شهرساز جهت پاهی اهی  -
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د  طبقات مورد ردخواست مالک انجام شود. با توجه 1و  2انتخاب مهندسین پاهی  -  هب تعدا

د مهندسین شهرساز دارای صالحیت خصوصا رد پاهی یک نسبت هب ساری رشته اه کمتر می باشد ، پیش  - همچنین مقرر گردید با توجه هب اینکه تعدا
جهت ساختمانهای گروه ج و د رد چهار  2نهاد استفاده از مهندسین پاهی 

 جانبه مطرح گردد.

  مقرر گردید، ضریبQ ماه از زمان اعمال، ضریب  12ماه و  رد ساختمانهای گروه د،  9ماه و رد ساختمانهای گروه ج،  6از گذشت  اعمال شده رد ساخنمای گروه الف و ب ، پسQ  اعمال شده حذف

 گردد.

  سازمان خروج نگرفته باشد و رد صورت  اراهئ ردخواست از سوی مهندس انظر، اظهارانمه قضایی توسط انظر هماهنگ کننده  ماه از تعیین انظرین رپوژه، چنانچه نقشه از 3مقرر گردید رد شرایطی که پس از گذشت

متن پیامک قید می شود که رد صورت  ردصد هب مهندسین رپداخت شود و ردصورت عدم مراجعه مالک رد 70ارسال  و پس از آن پیامک توسط سازمان هب مالک ابالغ  گردد و رد صورت مراجعه مالک با اخذ تعهد، 

همچنین مقرر گردید رد قر 
 ارداداهی آتی نظارت جریمه ای ربای این منظور لحاظ گردد.عدم مراجعه ،مهندسین انظر می توانند بدون کسر امتیاز از آن رپوژه انصراف دهند و ظرفیت آنها آزاد می شود.  
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 داده شود:اعمال پاهی ارشد هب شورای مرکزی پیشنهاد مقرر گردید شرایط اعالم شده رد زری جهت 

قل -  سال از ردیافت پاهی یک 6سال از ردیافت مدرک و گذشت  18گذشت حدا

 ردصد نسبت هب پاهی یک 25تعیین ظرفیت ارشد  هب میزان افزایش  -

قل مدرک کارشناسی ارشد -  داشتن حدا

 داشتن کد رشته اصلی -

د کنترل کننده اهی نقشه، مقرر گردید  جهت تشویق مهندسین جهت کنترل  ردصد افزایش ظرفیت انجام شود. 25نقشه با توجه هب کم بودن تعدا

  با ربرسی بیشتر رد جلسه آتی مطرح گردد.  یشنهادات کمیسیون شهرستان مطرح و مقرر گردیدپ 

الزم انجام شود و پیشنهادات هب هیئت مدریه اراهئ گرددو. ه  رد کمیسیون مجریان ربرسی اهی،مقرر گردید ردخصوص  اصالح شرایط سررپست کارگا 


