
  ١٤٤٠٣/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  31/06/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                                             استان یزد              

    
  
  

C:\Users\Mosavi\Desktop\٩٩-٦-٢٩كميسيون تخصصي نقشه برداري \نقشه برداري\تا اذر كميسيونها.doc 38260801- 5تلفن :              89165-811یزد : صندوق پستی  

  24 شماره جلسه:  29/06/99تاریخ تشکیل:   نقشه برداريکمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  20: ساعت خاتمه   18 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«
  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  عیین متراژ نهایی زیربنات-1
  

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:
نظرات و پیشنهادات مطرح و پیشنهاد گردید با توجه به آنکه  هنقط 10/6/99/د مورخ 1441/99درخصوص نامه شماره 

ز ضوابط مربوط به تهیه متراژ نهایی زیربنا جهت صدور شناسنامه فنـی و ملکـی بـا ضـوابط نظـارت مغایریـت دارد و ا      
طرفی خارج از صالحیت مهندسان داراي فقط پروانه نظارت می باشد و باید داراي صالحیت تفکیک باشند و از طرفی 
ضوابط برداشتی در این فرایند با ضوابط ابالغی در تفکیک آپارتمان تفاوت دارد باید موضوع به عنوان یک فرایند جدید 

  اي آن پیش بینی گردد . تعریف گردد که باید دستورالعمل و هزینه مجزا بر

  »مدعوین«
 حسینی مهندس قايآ .1
 دکتر نقديآقاي  .2
 آقاي مهندس ابوئی مهریزي. .3
  آقاي مهندس علی پور .4

  آقاي مهندس آقاباقري. 5
  آقاي مهندس مزرعه مالیی .6 
  آقاي مهندس عبقري.7 
 .آقاي مهندس هوشمندزاد8     

  
  



  ١٥١٤٠/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  06/07/99: تاریخ             
  ........................ : پیوست  

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                           استان یزد              

    
  
  

C:\Users\Mosavi\Desktop\٩٩-٧-٥كميسيون تخصصي نقشه برداري \نقشه برداري\تا اذر كميسيونها.doc 38260801-5تلفن :              89165-811یزد : صندوق پستی  

  25 شماره جلسه:  05/07/99تاریخ تشکیل:   نقشه برداريکمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  20: ساعت خاتمه   18 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«
  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  نتخاب افرادي جهت مشاوره نظارت نقشه برداريا-1
  دعوت از همکاران نقشه بردار در جلسه-2
  

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:
پیرو جلسه با موافقت تمامی اعضاء قرار شد مهندسین آقاي محسن خسروي و آقاي مجتبی محمدي و آقاي سعید -1

  اسخگویی به سواالت نقشه برداران انتخاب شدند . خیراندیش به عنوان نماینده گروه نقشه برداري جهت پ
در جلسه فوق دو نفر از همکاران نقشه بردار آقاي مهندس دلکش و مهندس بهجت منش در جلسه حاضر شـدند و  -2

  پیشنهاداتی ارائه دادند .نقطه نظرات و 
پایه ها یکسان است و تمام الف : ضعف سیستم ارجاع نظارت مبنی بر اینکه گروههاي مختلف ساختمانی براي تمامی 

  پایه ها قادر به انتخاب می باشند . 
  ب : ارجاع پرونده هاي اجباري به صورت ناعادالنه بین اعضاء تقسیم می گردد . 

ج : مبلغ حق الزحمه تفکیک آپارتمان نسبت به تورم و بارحقوقی که دارد بسیار کم می باشـد و پیشـنهاد دادنـد کـه     
   ضریبی به نام ضریب منطقه ایی بر مبلغ تفکیک اعمال شود . 

  »مدعوین«
 دکتر نقديآقاي  .1
 آقاي مهندس ابوئی مهریزي. .2
 آقاي مهندس علی پور .3
  آقاي هوشمندزاد .4

  آقاباقريآقاي مهندس . 5
  آقاي مهندس مزرعه مالیی .6 
 آقاي مهندس عبقري.7 

  
  



  ١٦١٧٣/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  15/07/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                                             استان یزد              

    
  
  

C:\Users\Mosavi\Desktop\٩٩-٧-١٤كميسيون تخصصي نقشه برداري \نقشه برداري\تا اذر كميسيونها.doc 38260801- 5تلفن :              89165-811یزد : صندوق پستی  

  26 شماره جلسه:  14/07/99تاریخ تشکیل:   نقشه برداريکمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  20: ساعت خاتمه   18 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«
  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  مترمربع 1000شویق مهندسین نقشه بردار جهت امضاي نقشه هاي کمتر ت-1
  گزارش پرونده هاي اجباري-2
  گزارش پروژه هاي تفکیک آپارتمان-3
  تاریخ تشکیل جلسات کمیسیون-4

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:
  مترمربـع   1000کمتـر از  مقرر گردید بابت تشویق مهندسین نقشه بردار که اقدام به امضاي پـروژه هـاي نظـارت    -1

هزار اضافه گردد و پروژه در تعداد کار مجاز آنها  ده) به امتیازشان تا سقف 1000می کنند به اندازه (متراژ امضاء شده 
  اضافه نگردد . 

پیشنهاد شد که واحد انفورماتیک (آقاي تجملیان) گزارشی از کارهاي نظارت اجباري که به نقشـه بـرداران ارجـاع    -2
ن نقشه برداري قرار هند و بعد از آن به صـورت فصـلی در   تا به امروز در اختیار کمیسیو 99ال ست از ابتداي سشده ا

  اختیار کمیسیون قرار گیرد .
پیشنهاد شد که واحد تفکیک آپارتمان (آقاي دهقان) گزارشی از پروژه هاي تفکیک که به نقشه برداران ارجاع شده -3

به امروز در اختیار کمیسیون قرار دهند و بعد از آن به صورت فصلی در اختیار کمیسیون  تا 99است را از ابتداي سال 
  قرار گیرد .

و  10/9/1399و  26/8/1399و  12/8/1399و  28/7/1399مقرر گردید جلسات کمیسیون در پائیز در تاریخ هاي -4
    بعداظهر تشکیل گردد . 19:30الی  17:30در ساعت  24/9/1399

  »مدعوین«
 آقاي مهندس حسینی .1
 دکتر نقديآقاي  .2
  آقاي مهندس ابوئی مهریزي .3

  آقاي مهندس آقاباقري. 4
  آقاي مهندس مزرعه مالیی .5 
 آقاي مهندس علی پور .6 

 
  

  



  ١١٤٠٩/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  30/05/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                           استان یزد              
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  16 شماره جلسه:  10/03/99تاریخ تشکیل:   نقشه برداريکمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  19:30: ساعت خاتمه   17:30 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«
  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  ه:موضوعات مطرح شد
  1399برگزاري کارگاه آموزشی در سال -1
  برگزاري کالس آمادگی جهت ورود به حرفه نقشه برداري-2
  مکاتبه با واحدهاي خدمات مهندسی (عملکرد نظارت) امور مشترکین (تفکیک و گاز)-3
  1398مکاتبه با سازمان هاي نظام مهندسی شهرستانها در مورد عملکرد سال -4
   مرحوم بازارگرد و تقویم ابالغ حکم ریاست سازمانمعرفی جایگزین مهندس -5

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:
  الف) مقرر گردید کالس هاي ذیل براي شش ماهه اول سال جاري تشکیل گردد .

1-civil3d نقشـه بـرداري مسـطحاتی    -4گـزارش نویسـی  -3آشنایی با نقشه برداري کارگاهی-2مقدماتی و پیشرفته
  ات بتنیوپیاده سازي اطالع

  ب) برگزاري کالس هاي آمادگی ورود به حرفه
  نقشه برداري میسر-5 توپوگرافی، نقشه برداري مسطحاتی -4ژئودزي-GTS3 -2فتوگرامتري-1

ج)با توجه به آنکه سازمانهاي نظام مهندسی شهرستانها درخصوص نظارت نقشه برداري و خصوصاً تفکیک آپارتمان به 
در بعضی از گزارشات واصله سبب نارضایتی هایی شده است مقـرر گردیـد عملکـرد    صورت مستقل عمل می نمایند و 

نظام مهندسی هاي استان گرفتـه شـده و در جلسـه اي بـا حضـور       ران درخصوص نظارت و تفکیک از تمامنقشه بردا
  رؤساي محترم به موضوع آن رسیدگی گردد . 

عه مالیی بعنوان عضو جدید کمیسـیون نقشـه بـرداري از طـرف مهنـدس      د) براساس حکم ریاست آقاي مهندس مزر
حسینی به نمایندگی از طرف ریاست حکم ابالغ فعالیت رسمی را دریافت و شروع به فعالیت نمودند و براي مهنـدس  

و  بازارگرد که در طول سالیان گذشته قدم هاي زیادي را در جهت ارتقاء نقشه برداري برداشته بودنـد طلـب آمـرزش   
  رفت بعمل آمد . غفم

  »مدعوین«
 حسینی مهندس قايآ .1
 مهندس هوشمندزادآقاي  .2
 دکتر نقديآقاي  .3
  آقاي مهندس ابوئی مهریزي. .4

  مزرعه مالئیآقاي مهندس . 5
  آقاي مهندس علی پور. 6
 آقاي مهندس آقاباقري. 7
  

  



  11419/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  30/05/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                                             استان یزد              

    
  
  

C:\Users\Mosavi\Desktop\٩٩-٣-١٧كميسيون تخصصي نقشه برداري \نقشه برداري\تا اذر كميسيونها.doc 38260801- 5 تلفن :             89165-811یزد : صندوق پستی  

  17 شماره جلسه:  17/3/99تاریخ تشکیل:   نقشه برداريکمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  19:30: ساعت خاتمه   17:30 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«
  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  :موضوعات مطرح شده
  شهرداري یزد و سازمان نظام مهندسی  -کل ثبت اسناد و امالك یزد ادارهفرایند اجرایی تفاهم نامه سه جانبه بین 

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:
  متقاضی جهت اخذ پایان کار به شهرداري مراجعه می نماید .  -1
 جهتبررسی داشتن شرایط و ضوابط متقاضی را  شهرداري از طریق برنامه نرم افزاري (سامانه طراحی شده) پس از -2

  ترسیم نقشه به سازمان نظام مهندسی معرفی می نماید . 
هزینه اولیه و تکمیل فرم مربوطه اقـدام بـه همـرا ه کپـی     متقاضی بر اساس پروانه صادره ساختمان نسبت به اخذ  -3

  دسی تحویل می نماید .به سازمان نظام مهنرا ستري و فایل نقشه هاي اولیه طراحی اسند کاد
سازمان متقاضی را بر اساس سامانه طراحی شده به یکی از همکـاران نقشـه بـردار جهـت ترسـیم نقشـه معرفـی               -4

  می نماید . 
  نسبت به ترسیم نقشه تفکیکی اقدام می نماید . حلردار ضمن معاینه منقشه ب -5
  دد .نقشه تفکیکی جهت اعالم نظر به شهرداري ارسال می گر-6
بـا ضـوابط    شهرداري نسبت به معاینه محل و اعالم نظر نهایی در مورد نقشه هاي تفکیکی تهیـه شـده و تطبیـق    -7

 مالک مبنی بـر اصـالح   اعالممی نماید .پس از  اعالمجهت اصالح  شهرداري اقدام و نواقص را به مالکابالغی و قوانین 
  ارسال می گردد .مهندسی موارد اعالمی و بررسی مجدد توسط شهرداري نقشه اصالح شده نهایی به سازمان نظام 

  می نماید .  اقدامسازمان نسبت به عودت نقشه نهایی ارسالی شهرداري به نقشه بردار -8
  نماید .  نقشه بردار ضمن مراجعه به محل نسبت به اصالح نقشه ها و تهیه صورتمجلس اقدام می-9

  نقشه نهایی و صورتمجلس جهت صدور پایانکار به شهرداري ارسال می گردد . -10
شهرداري نسبت به صدور پایانکار اقدام و نقشه و صورتمجلس و پایانکار را جهت تفکیـک آپارتمـان بـه اداره کـل     -11

  ثبت اسناد و امالك ارسال می نماید . 
  »مدعوین«

 حسینی مهندس قايآ .1
 هوشمندزاد مهندسآقاي  .2
 دکتر نقديآقاي  .3
  آقاي مهندس ابوئی مهریزي. .4

  آقاي مهندس عبقري. 5
  آقاي مهندس علی پور. 6
  آقاي مهندس آقاباقري. 7
 . آقاي مهندس مزرعه مالئی8
  

  



  21272/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  18/09/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                                             استان یزد              
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  29 شماره جلسه:  3/09/99تاریخ تشکیل:   نقشه برداريکمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  20: ساعت خاتمه   18 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«
  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  آب ، برق و گاز يشرکت ها يبرا UTMنقشه  هیته -
  آپارتمان کیتعرفه تفک  اصالح -

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:
 UTMنقشـه   هیـ بـه ته  ازیـ گـاز ،آب ، بـرق کـه ن    يقرار شد که در مورد شرکت ها ونیسینظر کم نیبر اساس ا -1

همانطور که  ردینقشه بردار نظام انجام گ نیخدمات توسط مهندس نیتا ا ردیالزم انجام گ يها یساختمان دارند بررس
  گردد. يریگیپ دیبرگزار شده بود که با یگذشته با شرکت گاز جلسات ونیسیدر کم

روز هر سـاختمان و   متیباشد که تعرفه آن بر اساس ق ینظر م نیبر ا ونیسیآپارتمان  اعضا کم کیدر مورد تفک -2 
 یتعرفـه  اقـدام   شینسـبت بـه افـزا    دیباشد که با یم نیینبوده و پا یعواق باشدیکه بر عهده نقشه بردار م یبار حقوق
 میتعرفـه خـواه   يبـرا  یساختمان به مبلغـ  يمنطقه ا متیبه ق یبیبا اعمال ضر  سونی،به نظر اعضا کم ردیصورت گ

نگردد و  لیتعرفه  بر آنها تحم شیاز نظر افزا يتا فشار ردیمد نظر قرار گ زیجامعه ن فیدر آن حقوق قشر ضع دکهیرس
 زیـ نقشـه بـردار ن   نینباشد و ضمنا مهندس زیناچ اریبس کیتفک نهیملک هز متیساخمانها نسبت به ق یبرخ يبرا  زین
  ندینما افتیدهد را در یکه ارائه م یخدمات یواقع عرفهت

  »مدعوین«
 آقاباقري مهندس قايآ .1
 دکتر نقديآقاي  .2
 آقاي مهندس ابوئی مهریزي .3
 آقاي مهندس علی پور .4

  

  . آقاي مهندس مزرعه مالیی5      
  يمهندس عبقر ي.آقا6      
  مهندس هوشمندزاد ي.آقا7      

  .آقاي مهندس حسینی8      
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  27 شماره جلسه:  28/07/99تاریخ تشکیل:   نقشه برداريکمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  20: ساعت خاتمه   18 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«
  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  
  

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:
 یسـ یگـزارش نو  نـه یدر زم هیـ و وحـدت رو  یشیهم اند یو آموزش یعلم "ناریدر  وب دیکه با یو مسائل ينحوه برگزار

تمام همکاران نقشه بردار استان  يبرا يتوسط مهندس عبقر 29/07/99 خیکه در تار" يرشته نقشه بردار ژهینظارت و
  قرار گرفت. یبرگزار خواهد شد مورد بررس

  »مدعوین«
 آقاباقري مهندس قايآ .1
 دکتر نقديآقاي  .2
 آقاي مهندس ابوئی مهریزي .3
 آقاي مهندس علی پور .4

  

  . آقاي مهندس مزرعه مالیی5      
  يمهندس عبقر ي.آقا6      
  مهندس هوشمندزاد ي.آقا7      
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  22 شماره جلسه:  25/05/99تاریخ تشکیل:   نقشه برداريکمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  19:30: ساعت خاتمه   17:30 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«
  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  ه:موضوعات مطرح شد
  استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداري در تفکیک آپارتمان-1
  ارائه ندادن نقشه اجرایی توسط مالکتکلیف تعیین -2
  تعیین تکلیف ساختمان هایی که گواهی عدم خالفی دارند -3
  تهیه نقشه پایانکار که به مراحل تفکیک آپارتمان اضافه شده است %50موارد مؤثر در افزایش -4

  دات مصوب شده کمیسیون:پیشنها
 3پیرو جلسه حضوري با مسئول دفتر توسعه و تکنولوژي ساختمان جناب آقاي مهنـدس دهقـان درخصـوص بنـد     -1

اري (دوربـین  استفاده از تجهیزات دقیق نقشـه بـرد   طبق بررسی هاي بعمل آمده مبنی بر 28/4/99صورتجلسه مورخ 
راساس جمع بندي صـورت گرفتـه و نظـر مثبـت تمـامی اعضـاي       و...) توسط نقشه برداران در ساختمان هاي خاص ب

به بعد درخواست ارسالی مهندس نقشه بردار مالك عمل بود و تمام تعهـدات   1/4/99کمیسیون مقرر گردید از تاریخ 
  ناشی از درخواست متوجه شخص ایشان می باشد . 

اي صـالحیت تفکیـک آپارتمـان اعـالم     ضمناً مالك تشخیص ساختمان خاص ساختمانی می باشد که نقشه بـردار دار 
نموده اند که نقشه اجرایی را جهت ارائه در دسترس ندارند و روند برخورد با چنین متقاضیانی به چه صـورت باشـد ؟   

و نظرسنجی در کمیسیون نقشه برداري با توجه به اینکه نقشه هایی اجرایی به عنـوان ابـزاري کمکـی    برابر بررسی ها 
و متقاضی درصورت داشتن باید نسبت به ارائه آن  هودبنمان می باشد الزامی در ارائه آن ک آپارتجهت تهیه نقشه تفکی

  اقدام نماید . 
براي اعالم مدیریت محترم امور مشترکین پرونده هایی جهت تفکیک آپارتمان به سازمان نظام مهندسـی مراجعـه   -3

  ین پرونده هایی به چه صورت است ؟می نمایند که داراي گواهی عدم خالفی می باشند و تکلیف چن
است کـه مبنـاي عملیـات تفکیـک آپارتمـان داشـتن        با توجه به آنکه در آیین نامه تفکیک آپارتمان به صراحت آمده

پایانکار می باشد و عمالً ساختمانهایی که گواهی عدم خالفی دارند قابلیت تفکیـک در اداره ثبـت اسـناد و امـالك را     
  ندارند لذا از پذیرش آنها در سازمان ممانعت به عمل آید . 

ستورالعمل نقشه تفکیک آپارتمام اضـافه گـردد کـه مـؤثر در     با توجه به اضافه شدن فرایند پایانکار موارد ذیل به د-4
  افزایش هزینه می باشد . 

  مثالً الف : اختالف ضوابط محاسباتی نقشه هایی پایانکار با نقشه هاي تفکیکی
تمام تراس ها چه جزء مساحت آپارتمان محاسبه گردد یا نگردد و موجب می شود که حجم عملیـات برداشـت در   -1

  .درصد افزایش یابد 30محل حداقل 
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  برداشت خرپشته و پشت بام-2
  ول) خارج از ملکسواره و پیاده (پله ، رمپ ، باالبر معلتجاور مسیر دسترسی -3
  سوم آن جزء بنا محسوب می شود و نیز بالکن هاي دوطرف و یک طرف بسته  بالکن سه طرف بسته که دو-4
  عمق نیم متر  سایبان یا آفتابگردان با ارتفاع سه و نیم متر و-5
  تعیین تعداد پارکینگ ها و جانمایی آنها-6

ب : پس از بررسی نقشه ارائه شده اولیه به شهرداري جهت صدور پایانکار توسط کارشناس مربوطه نواقص و تغییراتی 
ل در ساختمان اعمال می شود که مالک موظف به اصالح آن در محل می باشد که مجداً نقشه بردار نظام باید در محـ 

  مجدد اقدام نماید و تغییرات را برروي نقشه اعمل نماید .برداشت حاضر و نسبت به 
  »مدعوین«

 حسینی مهندس قايآ .1
 مهندس هوشمندزادآقاي  .2
 دکتر نقديآقاي  .3
  آقاي مهندس ابوئی مهریزي. .4

  آقاي مهندس علی پور.  5
  آقاي مهندس آقاباقري. 6
 آقاي مهندس مزرعه مالیی. 7
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  23 شماره جلسه:  22/06/99تاریخ تشکیل:   نقشه برداريکمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  20: ساعت خاتمه   18 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«
  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  لسه هم اندیشی و وحدت رویه در زمینه گزارش نویسی نظارت ساختمانج-1
  تغییر نحوه امتیازدهی در سامانه ارجاع نظارت براي نقشه برداران-2
  

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:
که در نیمه دوم مهرماه جلسه اي به صورت وبینار جهـت گـزارش نویسـی بـا عنـوان         پیرو جلسه فوق مقرر گردید -1
  توسط جناب مهندس عبقري تشکیل شود .» هم اندیشی  و وحدت رویه در زمینه گزارش نویسی نظارت ساختمان«
متر مربـع) در سـامانه ارجـاع     1000با موافقت اعضاء پیشنهاد گردید با توجه به تعداد نقشه ها با متراژ پایین (زیر -2

دار کسر شود به آنها متناسب با متراژ ساختمان امتیازشان امتیاز از نقشه بر براي نقشه هاي فوقنظارت به جاي اینکه 
افزایش یابد که باعث می شودنقشه ها بامتراژ پایین، بیشتر امضاء شده و هم امتیاز آنها براي امضاء نقشه ها بـا متـراژ   

  بزرگ افزایش یابد .

  »مدعوین«
 حسینی مهندس قايآ .1
 دکتر نقديآقاي  .2
 آقاي مهندس ابوئی مهریزي. .3
  آقاي مهندس علی پور .4

  آقاي مهندس آقاباقري. 5
  آقاي مهندس مزرعه مالیی .6 
 آقاي مهندس عبقري.7 

  
  



  ٨٤٠٠/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  29/04/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           م مهندسی ساختمانسازمان نظا
                                                                                                                                                             استان یزد              

    
  
  

C:\Users\Mosavi\Desktop\٩٩-٤-٢٨كميسيون تخصصي نقشه برداري \نقشه برداري\تا اذر كميسيونها.doc 38260801- 5تلفن :              89165-811یزد : صندوق پستی  

  20 شماره جلسه:  28/4/99تاریخ تشکیل:   نقشه برداريکمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  20: ساعت خاتمه   18 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«
  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  یشنهاد تعیین تعرفه براي اجرا شدن تفاهم نامه سه جانبهپ - 1
  قیمت براي تهیه نقشه هاي تفکیکی که پایان کار ندارند مجددپیشنهاد  - 2
  پیشنهاد قیمت براي آپارتمان هایی که از تجهیزات نوین استفاده می نمایند - 3
  پیشنهاد قیمت براي آپارتمان هاي تجاري -4
  یسیونانتخابات هیئت رئیسه کم-5

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:
برابر دستورالعمل اجراي تفاهم نامه سه جانبه، یک مرحله به مراحل تفکیک آپارتمان قبلـی اضـافه گردیـده و آن     -1

نماینـده شـهرداري    ،ه است و پس از ارجاع به شـهرداري زمانی می باشد که نقشه اولیه توسط نقشه بردار تهیه گردید
محل تغییراتی را از مالک خواسته است، مالک نسبت به اصالح موارد درخواستی اقدام می نماید. پس ضمن مراجعه به 

از اصالح توسط مالک، شهرداري نقشه اولیه را جهت ترسیم نقشه نهایی به نظام ارسال مـی نمایـد نقشـه بـردار بایـد      
نهایی را تهیه نمایند که براي فرآیند  جلسم محدداً به محل مراجعه و نسبت به تهیه نقشه نهایی اقدام نماید و صورت

  درصد به قیمت مصوب قبلی اضافه گردد. 50مجدد پیشنهاد می گردد 
وده است ولیکن پایان کار ندارد و عمالً باید هزینـه  نممالک درخواست نقشه تفکیکی  هبراي نقشه هاي پایان کار ک -2

  درصد کل هزینه پرداختی می باشد. 70همکاران نقشه بردار پرداخت گردد پیشنهاد کمیسیون 
براي تهیه نقشه هاي تفکیکی درصورت اعالم نقشه بردار مبنی بر استفاده از تجهیـزات نـوین سـازمان نسـبت بـه       -3

و در بازرسی هاي گروه نظارت و یا موارد دیگر خـالف آن ثابـت    اقدامدرصد مازاد بر تعرفه به نقشه بردار  20پرداخت 
  گردد با مهندس نقشه بردار برخورد خواهد شد.

  درصد مازاد بر تعرفه ابالغی دریافت گردد. 30از بابت تهیه نقشه هاي تفکیکی آپارتمان هاي تجاري  -4
مهنـدس   رئیس، آقاي سعید ابوئی نائب رئـیس، انتخابات برق یک سال دوم برگزار و آقاي محمدآقاباقري به عنوان  -5

  رضا علی پور به عنوان دبیر براي یک سال انتخاب گردیدند.
  »مدعوین«

 حسینی مهندس قايآ .1
 مهندس هوشمندزادآقاي  .2
 دکتر نقديآقاي  .3
  آقاي مهندس ابوئی مهریزي. .4

  آقاي مهندس عبقري. 5
  آقاي مهندس علی پور. 6
  آقاي مهندس آقاباقري. 7
 هندس مزرعه مالئی. آقاي م8
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  28 شماره جلسه:  19/08/99تاریخ تشکیل:   نقشه برداريکمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  20: ساعت خاتمه   18 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«
  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  
  

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:
مواجـه   نییمتـراژ پـا   يدر اواخر سال با مشکل امضـا نقشـه هـا    نکهیا لیبدل ينظارت نقشه بردار يدر مورد پروژه ها

گردد  یم ستمیدر س ازیامت شی) که منجر به افزا1000 -در صورت امکان جهت ارجاع نظارت با فرمول (متراژ میهست
  گردد. ییو اجرا یعمل يرشته نقشه بردار يبرا لوتیآورده شده است به صورت پا 26که در صورت جلسه شماره 

که  ینیشود در مورد مهندس یارجاع م نیبه مهندس ستمیس قیاز طر  ينظارت نقشه بردار يپروژها نکهیتوجه به ا با
  ارجاع در نظر گرفته شود ستمیدر س يازیباشند امت یدر دفاتر  عضو م

  نقشه برداران قرار داده شود. اریآپارتمان تا در اخت کیتفک ستیچک لدستور العمل و  هیته
به سازمان ارسال نموده اند توسط واحد خـدمات   شهیدر مورد پروژه اند شیپ یاز نقشه بردان که مدت ینامه برخ لطفا

  .جواب داده شود یمهندس
  »مدعوین«

 آقاباقري مهندس قايآ .1
 دکتر نقديآقاي  .2
 آقاي مهندس ابوئی مهریزي .3
 آقاي مهندس علی پور .4

  

  . آقاي مهندس مزرعه مالیی5      
  يمهندس عبقر ي.آقا6      
  مهندس هوشمندزاد ي.آقا7      
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