به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات نود و ششمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 00/90/11

مصوبات:
 -1بند  1دستورجلسه با موضوع دستورالعمل انصراف و تغییر مهندس ناظر مطرح و مصوب گردید این موضوع با محوریت
کمیسیون تلفیق و با همکاری کمیسیون مبحث دوم مقررات ملی و کمیسیون سیاس گذاری امور دفتاتر نماینتدگی ظترف
مدت دو ماه بررسی و به صحن هیات مدیره جه تصمیمگیری ارائه شود 22( .رای موافق از  22نفر حاضر )

غائبین هنگام رای گیری :مهندس جهانگیر رستمزاده
غائبین جلسه- :

به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات نود و ششمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 00/90/11

مصوبات:
 -2با پیشنهاد بیش از دو سوم اعضای هیات مدیره بند  5دستورجلسه با موضوع بحث و بررسی درخصوص پیشنهاد کمیتهه
سازندگان جهت ارائه به هیات پنج نفره استان در صدر دستور جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا) و مقرر گردید بنهد ()1
ذیل به هیات پنج نفره جهت تایید و سایر بندها به وزارت راه و شهرسهازی جههت اصهدس دسهتورا نمل نحهوه فنا یهت
سازندگان مسکن و ساختمان تقدیم گردد  22( .رای موافق از  22نفر حاضر)
 .1سی ( )03درصد افزایش تنداد کار و سی ( )03درصد افزایش ظرفیت (متراژ) و سی ( )03درصد افهزایش تنهداد قاقهات
برای سازندگان حقوقی ذیصدس مورد تایید هیات مدیره است.
تاصره  : 1نحوه تخصیص افزایش ظرفیت فوق به تشخیص هیات رئیسه سازمان و با توجه بهه تناسهاات کارههای موجهود و
آمار ظرفیتهای فنال سازندگان ذیصدس حقوقی تنیین و اعمال میگردد
 .2حدود صدحیت رئیس کارگاه بر قاق جدول زیر مورد تصویب هیات مدیره واقع شد:
پایه پروانه اشتغال به کار
رئیس کارگاه

حداکثر متراژ
ناخا ص ساختمان (مترمربع)

حداکثر تنداد قاقات
از روی شا وده

منمار تجربی پایه 0

تا 033

تا  5قاقه

منمار تجربی پایه 2یا کاردان فنی پایه 0

تا 1333

تا  5قاقه

منمار تجربی پایه 1یا کاردان فنی پایه 2

تا 1533

تا  6قاقه

کاردان فنی پایه 1

تا 2333

تا  0قاقه

مهندس(منمار یا عمران ) پایه 0

تا 0533

تا  8قاقه

مهندس(منمار یا عمران ) پایه 2

تا 0333

تا  13قاقه

مهندس(منمار یا عمران ) پایه  1یا ارشد

باالتر از 0333

بیش از  13قاقه

به نام خدا

صفحه  2از 1

مصوبات نود و ششمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 00/90/11

 .0تاصره  2بند (ب) دستور ا نمل اصدحی نحوه فنا یت سازندگان مسکن و ساختمان به شماره  003/23828مورخ
 88/30/32صادره توسط دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای ،به شرس زیر اصدس و تایید می گردد:
تاصره  (( : 2اشخاص حقیقی قراس یا ناظر و دارای صدحیت اجرا در صورتیکه بخواهند در بخش اجرا فنا یت نمایند به
منظور تطایق شرایط ،به میزان ظرفیت مشترک باقیمانده در بخش قراحی و نظارت ،و حداکثر مطابق با جدول حدود
صدحیت و ظرفیت اشتغال به کار اشخاص حقیقی سازنده مسکن و ساختمان در هر برش زمانی که به صورت پیمان
مدیریت فنا یت می نمایند ،امکان دریافت کار را خواهند داشت)) .
 .0هیاتمدیره مصوب نمود که ظرفیت و تنداد کار سازندگان ذیصدس حقیقی در پروژههای کدنشهر تهران مشروط به این
که نسات به استخدام رئیس کارگاه بر قاق شرایط بند (ب) مصوبات این هیات اقدام نمایند ،قاق جدول زیر افزایش یابد:
حدود صدحیت و ظرفیت اشتغال به کار
اشخاص حقیقی سازنده مسکن و ساختمان در هر برش زمانی که به صورت پیمان مدیریت فنا یت می نمایند
پایه
سازنده حقیقی

پایه  0کاردانی-
پایه های  2و 1
منمار تجربی

پایه2
کاردانی

پایه1
کاردانی

پایه0
مهندسی

پایه2
مهندسی

پایه1
مهندسی

حداکثرتنداد قاقات از روی شا وده

0

0

5

5

6

0

حداکثر ظرفیت اشتغال(متر مربع)

083

083

1333

1533

2533

0533

حداکثر تنداد کار

1

1

2

2

2

2

تبصره :کار دوم سازنده حقیقی از مرحله سفتکاری کار اول و با استفاده از سرپرست کارگاه مجاز می باشد.

غائاین هنگام رای گیری :مهندس احمد خرم – مهندس مهیار فرنیا – مهندس حسن یگانگی

به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات نود و ششمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 00/90/11

مصوبات:
 -3با پیشنهاد ریاست سازمان بند  3دستورجلسه با موضوع بحث و بررسی درخصوص بودجه سال  9311در صددر دسدتور
جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا) و مورد بررسی قرار گرفت.

غائبین هنگام رای گیری:
غائبین جلسه:

