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 5 شماره جلسه: 34/30/99ل: کیخ تشیتار عمران تخصصي كمیسیونصورتجلسه: 

 12:25: ساعت خاتمه 21 ساعت شروع: ساختمان استان ي: سازمان نظام مهندسیمحل برگزار

 «جلسه شنهادات مصوب شدهیپ»

 د.(یخواهد گرد ییره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی)پس ازتصو

 موضوعات مطرح شده:

تشکیل و نسبت به و مهماناني از هیئت مدیره ) دكتر جواهری ودكتر فالح( و مهندس معتمد راد حضور اعضا  باجلسه 
 موارد ذیل ذیل بحث و تصمیم گیری به عمل آمد.

 

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

میسیون را از در شروع جلسه آقای دكتر مرشد ضمن خیر مقدم به اعضای مهمان هیئت مدیره نگراني اعضای ك-2
كاهش زمینه اشتغال مهندسین عمران در صورت اعمال مواردی از قبیل ممنوعیت نظارت معماری توسط مهندسین 

 عمران و باز شدن بي رویه سهمیه ها و تشکیل دفاتر حقوقي به تعداد محدود ابراز داشتند.

زمان در رابطه با كنترل سهمیه ابراز آقای دكتر فروغي توضیحاتي در رابطه با اتالف وقت هیئت مدیره های سا-1
داشتند و معتقد بودند كه تالش هیئت مدیره باید صرف ورود بیشتر پروژه های ساختماني استان به سازمان و افزایش 

 سطح اشتغال مهندسین عضو از این طریق باشد و موافق آزاد سازی سهمیه مهندسین بودند.

مهندسي مطرح گردید و اظهار شد كه با توجه به این مسئله در  نامتناسب بودن مباني قیمت گذاری خدمات-0
صورت آزاد سازی سهمیه ها، مهندسین برخوردار از رانت و دفاتر حقوقي، پروژه های پر در آمد را قبضه نموده و سهم 

 اندک و نامتناسبي برای سایر مهندسین باقي خواهد ماند. 

دیره هاای ساازمان باه د یال وظییاه ای كاه جهات تنسایق اماور          آقای دكتر جواهری اظهار داشتند كه هیئت م-6
مهندسین بر عهده آنان قرار گرفته است، با دادن مجوز نظارت معماری به مهندسین عمران ) كه ا بته از نظر ذاتي در 
تخصص و توانایي مهندسین عمران است( در ایجاد تعاادل در اراهاه خادمات مهندساي توساط مهندساین عماران و        

تالش داشته اند و اكنون نیز شایسته است كه این مسئله ادامه یابد. ضمنا اعضای هیئت مدیره اظهار داشتند معماری 
كه تا كنون هیچ مصوبه ای در رابطه با منع نظارت معماری توسط مهندسین عمران در هیئات مادیره مصاوش نشاده     

 است.

ر پایه های مختلف و در صد پر شدن سهمیه توسط تعداد مهندسین عمران و معماری د آقای دكتر فالح آماری از -5
آنان اراهه دادند و معتقد بودند كه توزیع مهندسین در پایه های مختلف متناسب نیست و درصد سهمیه باز شده در 

 هر پایه باید متناسب با تعداد مهندسان در آن پایه باشد.

آقای مهندس معتمد راد معتقد بودند كه تعداد مهندسین معماری برای انجام نظارت معماری كیایت دارد و نیازی -4
به همکاری مهندسین عمران در این زمینه نیست. ا بته آماری كه اراهه دادند نشاندهنده این بود كه در سا های 

ه است. این مسئله نیز مطرح شد كه در این گذشته بخش اصلي نظارت معماری توسط مهندسین عمران انجام شد
 صورت قطع ناگهاني این زنجیره حتما مشکالتي را برای سازندگان مسکن ایجاد خواهد كرد.
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آقای مهندس معتمد راد اظهار داشتند كه در نرم افزار ارجاع نظارت فعلي سازمان هیچ محدودیتي برای قبول -7
گرفته نشده است و چنانچه در این زمینه خطایي صورت گرفته باشد  نظارت معماری توسط مهندسین عمران در نظر

 آنرا اصالح خواهند كرد.

پیشنهاد آقای دكتر جواهری مبني بر اینکه در تعیین سهم طراحي و نظارت برای مهندسین معمار سهم بیشتری -1
 ت.به طراحي و سهم كمتری برای نظارت در نظر گرفته شود مورد تایید حاضرین قرار گرف

حاضرین جلسه توافق داشتند كه اعمال مستقیم محدودیت تعداد برای شركتهای حقوقي طراحي و نظارت صحیح -9
نیست و تعداد آنها مي تواند از طریق گذاشتن شرایط خاص )مثال حداقل تعداد مهندس در هر رشته( برای تاسیس 

دیت اعالم شده برای تعداد دفاتر حقوقي به تایید آنها محدود گردد. ضمنا اعضای هیئت مدیره اظهار داشتند كه محدو
 هیئت مدیره نرسیده است.

 نقشه تهیه و طراحي و مد سازی،تحلیل ، بارگذاری دستورا عمل تدوینپیشنهادیه دكتر رحیمي تحت عنوان: -23

 .یزد، مورد تایید قرار گرفت استان های در ساختمان ی فوالد اسکلت های سازه

 «حاضرین»

 جواهری آقای دكتر .2

 فروغيآقای دكتر  .1

 مرشدتر كد یقاآ .0

 آقای مهندس حامي نیا .6

 خانم مهندس نواش زاده .5

 جال یانمهندس آقای  .4

 آقای مهندس غضنیری .7

 آقای دكتر میرجلیلي .1

 آقای مهندس نبوی یزد .9

 آقای مهندس معتمدراد .23

 


