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 3 شماره جلسه: 91/33/99ل: کیخ تشیتار معماری تخصصي کمیسیون صورتجلسه: 

 43:33: ساعت خاتمه 92 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

 یسیون:ی مصوب شده کمهاشنهادیپ

درخصوص موضوع اختصاص سهمیه نظارت معماری صرفاً به مهندسان معمار در جلسه مباحث و آمار ذیل بررسي -9
 گردید :

نفر ، تعداد کل مهندسان  211نفر ، تعداد کل مهندسان معمار دارای پروانه نظارت  9919تعداد کل مهندسان معمار -
نفر ، تعداد کل پروژه های طراحي شده در  9139ای پروانه نظارت نفر ، تعداد کل مهندسان عمران دار 4229مران 
برای  92عدد و تعداد کل پروژه های نظارت شده در سال  194عدد ، برای عمران  116برای معماری  92سال 

 عدد 9393عدد ، برای عمران  392معماری 

ذاکره صورت گرفت که در جمع بحث و م( 1/3/99 جلسه هیأت مدیره رخصوص نظارت معماری )موضوع مصوبهد-4
معمار و خواسته کمیسیون معماری مبني بر پذیرش مسئولیت نظارت معماری توسط مهندسان -9بندی مطرح شد : 

تعداد -4قانون مي باشد . متن صریحعمران کامالً قانوني است و طبق حذف پذیرش نظارت معماری توسط مهندسان 
توسط  33/2/91/د/ش م مورخ 1393شماره  ارای پروانه( که حتي طي نامهنفر د211مهندسان معمار نیز کافي بوده )

سازمان نظام مهندسي کشور نیز اعالم و ابالغ شده است و عدم اجرایي شدن آن نیز خالف قانون بوده است این 
اداره کل راه و شهرسازی استان یزد مورد تأکید قرار گرفته  9/4/91مورخ  1232موضوع هم چنان در نامه شماره 

 است . 

ات انجام شده در این خصوص جمع بندی و به ریاست و هیأت مدیره اعالم شود .)متن قانون صفحه مقرر شد مطالع-3
 پیوست این صورتجلسه مي باشد( 92و  91آیین نامه اجرایي و جدول مالك عمل فعلي و آمار کل سال  63و  62

به تفکیك شهرستانها  92و  91ی مقر شد آمار تعداد مهندسان دارای پروانه طراحي و نظارت و تعداد کار در سالها-2
 از خدمات مهندسي اخذ گردد . 
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