
 66111/99: هشماری                                       تعالبسمه                                                                

 20/21/99: خیتار                                                                                                                                                                          

 ........................ وست:یپ
 ساختمان یسازمان نظام مهندس

 زدیاستان               
 

 31092128-8 تلفن: 16898-188 یزد: صندوق پستی

 

 60 شماره جلسه: 69/20/99ل: کیخ تشیتار عمران تخصصي كمیسیونصورتجلسه: 

 06: ساعت خاتمه 61 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:

 ت مجازی تشکیل و موارد ذیل مطرح و تصویب گردید.جلسه بصور

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

در ابتدای جلسه اعتراض تعدادی از مهندسین عمران در رابطه با اجبار در انتخاب مسئولیت ناظر هماهنگ كننده مطرح گردید. -6

هنگ كننده، ناظر عمران است ولي عدم تناسب حق الزحمه با هرچند به نظر مي رسد كه مناسبترین فرد برای قبول مسئولیت ناظر هما

شرح وظایف ناظرهماهنگ كننده موجب خودداری از قبول این مسئولیت مي گردد. بطور مثال حق الزحمه ناظر هماهنگ كننده در 

مشابهت شرح وظایف ناظر درصد حق الزحمه نظارت است در حالي كه این مبلغ در یزد با وجود  9تهران و برخي شهرستانها تا حدود 

درصد است. پیشنهاد گردید كمیسیون خدمات  3هماهنگ كننده) و حتي افزایش آن در دفرچه نظارت پیشنهادی( تنها در حدود 

 مهندسي ضمن بازنگری در شرح وظایف  ناظر هماهنگ كننده شرح وظایف و حق الزحمه را متناسب با یکدیگر تنظیم نماید. 

ی كه به نمایندگي از كمیسیون عمران درجلسه كمیسیون كنترل كیفي شركت كرده بودند همکاران را در آقای مهندس غضنفر -0

 جریان مذاكرات مطروحه و بویژه مشکل عدم استاندارد بودن مصالح و لزوم كنترل این مسئله از سوی ناظرین  قرار دادند. 

سال  را ارائه كردند و اظهار داشتند تعداد زیاد نقشه های مورد بررسي  مهندس جاللیان آمار بررسي نقشه های سازه در سه ماهه اول -3

گیرند، افزایش مي دهد. نظر اعضای توسط برخي مهندسین این احتمال را كه برخي از نقشه ها بدون بررسي دقیق مورد تایید قرار 

كمیسون بر اینست كه برای استفاده موثر و بهینه از توان مهندسین طراح سازه استان، مهندسین بررسي كننده نقشه از طریق فراخوان 

وان و نحوه دعوت به همکاری شوند. كمیسیون آمادگي دارد كه در صورت تایید فراخوان از طرف ریاست سازمان، ضوابط شركت در فراخ

 روز تدوین نماید.  62انتخاب مهندسین بررسي نقشه را ظرف حداكثر 

با توجه به ارائه چک لیست بررسي نقشه از طرف دكتر میرجلیلي و تایید كمیسیون انتظار مي رود استفاده از این چک لیست در تهیه  -4

ده نقشه هرچه زودتر اجرایي گردد تا رویه واحدی در طراحي و و ارائه نقشه از سوی طراحان و نیز كنترل از سوی مهندسین بررسي كنن

 بررسي نقشه ها حاكم گردد.

 سازه نقشه تهیه و طراحي مدلسازی، دستورالعمل تدوین "آقای دكتر میرجلیلي گزارشي در رابطه با طرح پژوهشي خود تحت عنوان -0

 دواری نمودند ظرف حداكثر دو ماه آینده به اتمام برسد.  ارائه دادند و ابراز امی " یزد استان های در ساختمان بتني های

 «حاضرین»

 آقای دكتر فروغي .6

 مرشدتر كد یقاآ .0

 آقای مهندس حامي نیا .3

 خانم مهندس نواب زاده .4

 آقای مهندس جاللیان .0

 آقای مهندس غضنفری .1

 آقای مهندس پیوندی .7

 آقای مهندس نبوی زاده .1

 


