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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

از طریق ریاست 
سازمان مکاتبه یا 

از طریق آقاي 
دکتر سرافرازي 

پیشنهاد موضوع 
به شوراي مرکزي 

  اعالم گردد.

1 

مهندسین ساختمان که جداي از حق الزحمه مهندسین در انجام وظایف حرفه اي مهندسین طراح و ناظر و  »مسئولیت مدنی«آقاي دکتر سرافرازي موضوع -1
تهیه دستور العمل و آئین نامه فوق با محوریت استان  براينیاز می باشد موضوع در شوراي مرکزي –و ... می باشد را مطرح نمودند و با توجه به اینکه  مجري

و ساز داشتند که مقرر خیل در ساخت دخراسان جنوبی مطرح گردد لذا تقاضاي همکاري و مشارکت همکاران هیأت مدیره در موضوع فوق را در همه رشته هاي 
را مطالعه و نظرات و پیشنهادات خودشان را ارائه نمایند. ضمناً موارد مورد نیاز به فراخوان گذاشته شد همکاران نمونه کار تهیه شده توسط دکتر سرافرازي  

دستور العمل مورد  براي تهیه  وص را دارند شناسایی وکه عالقه مند و پیگیر موضوع هستند و یا توانایی همکاري در این خص عضو سازمان  شود و از همکاران
  ارسال به شوراي مرکزي اقدام گردد.ونیاز 

طریق استان به مقرر شد با توجه به اعالم آمادگی همکاران هیأت مدیره در این خصوص پیشنهاد موضوع محوریت انجام کار و تهیه آئین نامه  مورد نیاز از 
  ارائه گردد. نیز شوراي مرکزي

1 

مهندس بهدانی 
دبیر محترم کمیته 

نظارت عالیه 
جهت اطالع و 

 اقدام الزم

2 

بشرح ذیل موضوعات ذیل پیرو ارائه گزارش فعالیت ها و عملکرد گروههاي نظارت عالیه در چند جلسه قبلی در هیأت مدیره ،موضوع بررسی و ارائه راهکارهاي اصالحی  -2
  بشرح ذیل ارائه گردید:اعضاي هیأت مدیره  وتوسط ریاست سازمان 

  ي موجودها : تشکیل گروه پایه ارشد یا مهندسین داراي تجربه باالتر در نظارت عالیه براي مسایل اختالفی یا مورد نیاز مطابق قانون و دستور العمل1-2
کارشناسان رسمی تشکیل گروه کارشناسی ارشد یا خبره جهت بررسی شکایات و موارد اختالفی و یا مواردي که توسط ناظر پایانکار صادر نمی شود و مالکین به :2-2

  مورد بررسی و رصد و رفع مشکل قرار بگیرد. تا موضوع رد این گروهمراجعه می نمایند 
و ارائه گزارشات مجازي توسط ناظرین و نظارت عالیه و سایر عوامل اجرایی (نظارت مضاعف)راه اندازي سامانه نظارت عالیه طراحی و آقاي مهندس کریمدادي موضوع  3-2

وارد وثبت مو مکتوب مراحل اجرایی پروژه کلیه موارد و گزارشات بصورت مصور پیشرفت کار و دخیل در ساختمان که از شروع کار تا پایان کار براساس جدول زمانبندي و 
هاي مختلف نظارتی سازمان  و مشکالت توسط عوامل اجرایی و نظارتی و گردش کارها به رویت مالک و ناظر و طراح و مجریان قرار گیرد که قابل رصد نظارت عالیه و قسمت

  که مقرر شد هیأت مدیره نظر خودشان را ارائه نمایند.را مطرح نمودند باشد 
ش مالی از هزینه هاي انجام شده براي نظارت عالیه در سال جاري و گذشته داشتند که با توجه به انحراف از بودجه پیشنهادي و برآوردي آقاي مهندس الهامی زاده گزار 4-2

  را داشتند.مینه و رعایت موارد قانونی بودجه در این ز تقاضاي تعدیل و کاهش هزینه ها و بازدید ها و عدم تصویب بودجه سال جدید بدلیل عدم برگزاري مجمع عمومی 
  

2 

  
  :اسامی میهمانان

  غمهندس حسین صباغ    
  مهندس محمدرضا بیکی   

مهندس محسن بهدانی (دبیر نظارت 
  عالیه)

 نام و امضاء حاضرین:
  مهندس علی کریمدادي                  مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                       مهندس محمدحسین زراعتکار              حسین عباسی مهندس 
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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مهندس بهدانی 
دبیر محترم کمیته 

نظارت عالیه 
جهت اطالع و 

  اقدام الزم

2ادامه  

 ،داشتندرا از طرف دفاتر طراحی مهندسی  رح ها طآقاي دکتر سرافرازي توضیحاتی درخصوص سختی کار نظارت داشتند و تقاضاي دقت عمل بیشتر در زمینه طراحی ها و  5-2
کنترل نکاتی که از نظر آئین نامه اي و دستور العمل ها مشخص یا روشن  نیست و بیشتر  ،بجايدرخصوص نظارت ها نیز تهیه چک لیست و آیتم هاي الزامی جهت نظارت 

الزم در رشته هاي موزش و فرهنگ سازي و آ مشخص گرددنکات مهم و خط قرمزها در این خصوص الزم است بجاي اعمال نظرهاي شخصی و سلیقه اي  سلیقه اي می باشد . 
  . مختلف به طراحان و مجریان توسط واحد آموزش و نظارت عالیه انجام شود

و دقت بیشتر  واست بررسی آقاي مهندس ناصري درخواست اعالم نتایج و بررسی ایرادات و رفع ایرادات پروژه ها و آموزش همکاران و ناظرین کم تجربه را داشتند و درخ 6-2
  ر زمینه بازخورد هاي نظارت عالیه را داشتند.د
و عمران و معماري از آقاي مهندس بیکی درخواست تهیه جزوات و مطالب آموزشی از بازدیدهاي نظارت عالیه داشتند و درخواست تفکیک بازدیدهاي رشته هاي تأسیسات  7-2

ت بررسی و کنترل و وجود نقشه هاي اجرایی ساختمان مخصوصاً نقشه هاي تأسیسات را در زمان یگدیگر را جهت داشتن بازخورد و نتیجه مناسب تر داشتند ضمناً درخواس
  اجرا یا نظارت را داشتند.

درخواست در انجام هزینه هاي این کمیته آقاي مهندس خوشنام درخواست تخصیص بودجه مناسب براي نظارت عالیه را داشتند و نیز رعایت قوانین و مقررات مالی را  8-2
نظارت عالیه و رفع ایرادات ه نمودند همچنین با توجه به مباحث مطرح شده درخواست تجدید نظر اساسی در روند کار گروه نظارت عالیه را مطرح نمودند (استفاده از سامان

  و بررسی هایی که انجام خواهد شد را مفید فایده دانستند). موجود با توجه به گزارش هاي واصله
کارآموزان جدیدالورود را بجاي گروهی به تک  ارجاع  ي مهندس زراعتکار درخواست تهیه فایل مطالب آموزشی ، خطاها و ایرادات پرتکرار داشتند. ضمناً درخصوصآقا 9-2

لب گزارش کار آموزي و مواردي که آموزش دیده در قا بعد از یک مدت خروجی و نتیجه کارآموزي داشتند تانفري به اعضاي نظارت عالیه یا افراد منتخب با سابقه و با تجربه 
  از ایشان اخذ شود. اند 

.درخواست ساماندهی به نظارت  را داشتندتهیه گزارش پیشرفت کار و درج آن در سایت و سامانه  ي وسامانه نظارتی پیشنهاد در بستردرخصوص پیشرفت فیزیکی پروژه ها 
  است و هماهنگی ناظر هماهنگ کننده جهت بازدیدهاي نظارتی و یا از طریق سامانه نظارتی داشتند.و با برنامه ریزي و نظم و حتی درخو ي مضاعفها
دوره هاي گزارش نویسی و آموزشی براي ناظرین و همکاران کم تجربه تر توسط نظارت عالیه را داشتند . درخصوص هزینه برگزاري آقاي دکتر کاظمیان درخواست  10-2

بیشتر جهت افزایش ارتقاء  درخصوص بازدید نظارتی ضمناً از مالکین را داشتندمالکین و ناظرین که بصورت اختالفی هست نیز درخواست اخذ وجه هاي بازدید نظارت عالیه 
  از دفاتر و نمایندگی ها توسط گروه نظارت عالیه استان و یا گروههاي نظارتی در شهرستانها را داشتند. دانش همکاران و اعضاي سایر شهرستانها،

  

 2ادامه 

  
  :اسامی میهمانان

  غمهندس حسین صباغ    
  مهندس محمدرضا بیکی   

مهندس محسن بهدانی (دبیر نظارت 
  عالیه)

 نام و امضاء حاضرین:
  مهندس علی کریمدادي                  مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                       مهندس محمدحسین زراعتکار              حسین عباسی مهندس 

 
  مهندس محمد خوشنام            مهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصري          دکتر سیدرضا سرافرازي 
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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

  3 

  :بشرح ذیل توضیحاتی ارائه نمودن و درخواستهایی داشتند خانم مهندس میرکاظمی توضیحاتی را درخصوص عملکرد نظارت عالیه (کنترل مضاعف)  -3
  هاي ارجاع شده به شوراي انتظامی درخواست شرکت نماینده نظارت عالیه در جلسه را داشتند . درخصوص پرونده 1-3
زي سامانه فوق استفاده از درخواست راه اندازي سامانه نظارت عالیه و ثبت عملکرد و مراحل اجرایی و گزارشات مهندسین و ناظرین و مجریان را داشتند و تا راه اندا 2-3

  را داشتند. 35سامانه نظارت عالیه ماده 
اس شیوه نامه موجود انجام میشود که مقرر شد با توجه به پیشنهادات اعضاي هیأت مدیره در درخصوص کارآموزي نیز فرم نحوه گزارش نویسی تغییر کرده که بر اس 3-3

  دستور کار جلسات بعدي مورد بازنگري قرار گیرد.
  گردید.توسط آقاي مهندس بهدانی و خانم مهندس میرکاظمی ارائه توضیحاتی،سایر موارد و موضوعات مطرح شده در جلسه نیز در

را براي اعضاي هیأت مدیره تشریح و ارائه نمودند .که پیشنهاد استفاده از درگاه نظام  ررات ملی و کنترل ساختمان (سنامک) قسامانه نظارت عالیه امور م مهندس بهدانی نیز 
  مهندسی براي کمیته نظارت عالیه و مضاعف سازمان نیز ارائه گردید که نیاز به پیگیري از سوي  راه و شهرسازي استان می باشد.

3 

: مهندس کریمدادي 4-1
واحد  يمکاربا ه

انفورماتیک و اخذ نظر 
کمیته نظارت عالیه  از

و شناسنامه فنی و 
 بازدید مجریان

درخصوص طراحی 
مانه نظارتی سا

 بررسی و اقدام نمایند
4 

:موضوع در 4-2
دستور کار جلسات 

آینده هیأت مدیره قرار 
 گیرد 

4 

رتی و کنترلی همکاران ناظر و طراح و مجري توسط گروه کنترل انظارتی و کنترلی پروژه ها جهت نظارت و بهبود عملکرد نظ درخصوص طراحی سامانه ثبت گزارشات 1-4
جهت تهیه سامانه فوق  مضاعف سازمان و سایر مراجع نظارتی مانند شناسنامه فنی و بازدید مجریان ذیصالح مقرر شد بررسی و مطالعه اولیه اي در اینخصوص انجام و

 قبل ازبرابر آئین نامه مالی و معامالتی سازمان اقدام و ضمناً مقرر شد برابر پیشنهاد ارائه با هماهنگی با ریاست سازمان و واحد انفورماتیک سازمان بررسی صورت گیرد و 
  اقدام برآورد هزینه ها به اطالع هیأت مدیره برسد.

ها در چند مرحله نیز با توجه به معضالت و مشکالت و آسیب هاي بوجود آمده طرح موضوع گردید که مقرر شد  در مورد تهیه گزارش مرحله اي و پرداخت حق الزحمه 2-4
  در جلسات بعدي هیأت مدیره این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.

  
  

4 

 5 مهندس بیکی
از سوي کمیته دفاتر طراحی ارائه شد و توضیحاتی توسط آقاي مهندس  و نمونه طراحی نقشه ها ي ساختمان (بشرح پیوست) تهیه شده و پیشنهادي 1جدول شماره  -5

  بیکی در این خصوص ارائه گردید که مقرر شد یک نمونه نقشه کامل تهیه و در جلسه آینده جهت بررسی الزم ارائه گردد.
  

5  

  
  :اسامی میهمانان

  غمهندس حسین صباغ    
  مهندس محمدرضا بیکی   

(دبیر نظارت مهندس محسن بهدانی 
  عالیه)

 نام و امضاء حاضرین:
  مهندس علی کریمدادي                  مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                       مهندس محمدحسین زراعتکار              حسین عباسی مهندس 

 
  مهندس محمد خوشنام            مهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصري          دکتر سیدرضا سرافرازي 

 
  


