
بسمه تعالی

جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه ( شنبه مورخه 99/7/19 ) 

تعداد مصوبات : 7ردیف ساعت خاتمه : 17ساعت شروع : 16

موارد پیش از دستور :   ( صفحه یک از یک )

ریاست سازمان با توجه به پیشنهاد و مساعدت استاندار درخصوص زمین نظام مهندسی توضیحاتی ارائه نمودند. 

مقرر گردید کار گروهی درخصوص پیگیري و عملیاتی سازي زمین اختصاصی از طرف استانداري به سازمان تشکیل و همزمان 

خرید ساختمان فعلی را پیگیري نمایند.
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بحث:دستور جلسه:

پیگیري زمین اختصاصی 

از طرف استانداري 

افزایش تعرفه خدمات 

مهندسی سال 99 

افزایش سهمیه مهندسین

 نقشه بردار

تعیین شرح خدمات 

رشته نقشه برداري

تعریف اثر انگشت 

طراحان دفاتر 

مجري ذیصالح ساختمان 

با مالکیت مهندس 

احداث مسجد خاتم االوصیا

درخصوصی افزایش تعرفه خدمات مهندسی مقرر شد جهت تصویب نهایی در کمیته چهار جانبه این موضوع ارائه گردد. هیات مدیره

پیرو جلسه 99/5/25 مجددا با افزایش تعرفه خدمات مهندسی سال 1399 در همه رشته ها نسبت به سال 1398 موافقت نمود و 

مصوب گردید با توجه به ابالغیه شوراي مرکزي افزایش تعرفه خدمات مهندسی جهت تصویب نهایی در کمیته چهار جانبه به راه 

و شهرسازي ارسال شود. 

در خصوص سهمیه مهندسین نقشه بردار با توجه به نیاز موجود مقرر گردید تا سقف 16 و 12 و 8 هزار براي پایه هاي

1و2و3 افزایش ظرفیت داشته باشند.

مقرر گردید مهندس کوالنی با هماهنگی گروه تخصصی نقشه برداري گزارش کاملی درخصوص تعیین شرح خدمات این رشته 

و مهندسین آن و نیز درخصوص اخذ 5 درصد سازمان از خدمات به هیات مدیره در اسرع وقت اعالم نمایند. 

مقرر گردید در جهت ساماندهی دفاتر، کلیه طراحان در سازمان حضور و اثر انگشت خود را در سازمان تعریف نمایند. 

درخواست مهندسان داراي پروانه زیر درخصوص مجري ذیصالح ساختمان خودشان مطرح و مقرر گردید بعد از بررسی مدارك و 
مستندات توسط سازمان در چهارچوب صالحیت و ظرفیت بالمانع باشد.

سعید مهدي آبادي به شماره عضویت 6814 در رشته معماري
ابراهیم آشتاب به شماره عضویت 570

اشکان نیازي به شماره عضویت 7074 در رشته معماري 

مقرر گردید درخصوص احداث مسجد خاتم االوصیا ( خ گلستان ) فراخوان بین مهندسین ( طراحی، نظارت و اجرا )
جهت اخذ پروژه بدون لحاظ سازي و کسر ظرفیت بعنوان امري خداپسندانه اقدام گردد. 

تعداد 

حاضرین
توضیحات:نتیجه آرا
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احسان داریوشیحسن شرفی
محمد علی 

زرافشانی
کیومرث اسدي

سلیمان شیرزادي محسن عقابیعلی محمد پناهمنوچهر کوالنیمحمد رضا حبیبی

نور محمد افشاري

حمید رضا کارگرعلی محمديحشمت احمدي
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