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شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

ردیف 

وشماره 

 دستور کار

امور فنی و اجرایی 

جهت طرح و پیگیری 

موضوع تشکیل کمیته 

ارزیابی دفاتر و شروع 

بکار کمیته مذکور در 

جلسه بعدی هیأت 

 مدیره 

1 

نده نمای درخصوص کنترل و ارزیابی عملکرد دفاتر طراحی مهندسی بحث و بررسی گردید که مقرر شد برابر دستروالعمل موجود از هر رشته یک نفر بعنوان -1

نتیجه  اسرع وقت کنترل و ارزیابی عملکرد فنی و اجرایی دفاتر فوق توسط این کمیته شروع و دردر کمیته مذکور توسط هیأت مدیره مشخص گردد و 

برای  انجام امور مراجعین و تهیه نقشه ها از نظر کمی و کیفیبررسی ها و پایش بعمل آمده را جهت افزایش راندمان و شناسایی مشکالت موجود در روند 

هت پیش بینی راهکارهای ، به هیأت مدیره جو باالبردن راندمان و عملکرد دفاتر و سازمان باال بردن رضایت مالکین و متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی

 ارائه گردد. و بهبود عملکرد ها دفاتربرای  مناسب تشویقی یا تنبیه 

1 

امور فنی و اجرایی 

جهت اقدام و اصالح 

 الزم

2 
موکول  ادامه موضوع به جلسه بعدانجام شد. 5و  4بررسی و بحث درخصوص بازنگری دفترچه قرارداد نظارت ادامه جلسه قبل بشرح پیوست در مورد بند  -2

 گردید.
2 

امور فنی و اجرایی 

جهت اطالع و اقدام 

 الزم

3 

و در صورتی  در صورتی که افزایش بنا و یا اصالح پروانه منجر به تغییر گروه ساختمانی نگردد مدت قرارداد نظارت همان مدت قرارداد اولیه خواهد بود -3

ساختار شکست نقشه های جدید محاسبه خواهد شد  ستوجه به درصد باقیمانده کار براساکه منجر به تغییر گروه ساختمانی گردد مدت زمان قرارداد با 

 .)مدت زمان های طی شده تا زمان اصالح پروانه با توجه به موضوع فوق و ساختار شکست جدید کسر خواهد گردید(

3 

امور مالی در زمان 

مراجعه مالک جهت 

تسویه حساب پس 

از اخذ استعالم از 

اجرایی امور فنی و 

گروه ساختمانی 

درخصوص گروه 

ساختمانی جدید 

موضوع را اجرایی 

 نمایند.

4 

رفه خدمات درصورتی که افزایش بنا  و یا اصالح پروانه منجر به تغییر گروه ساختمانی نگردد هزینه های نظارتی متراژ اضافه بنا براساس نرخ روز تع -4

اخذ خواهد گردید که  به روش ذیل صورتی که گروه ساختمانی تغییر نماید هزینه خدمات مهندسیاخذ خواهد شد و در همان گروه ساختمانی  مهندسی

محاسبه گردد ومتراژ نهایی اجرا شده نیز براساس نرخ روز گروه ساختمانی )گروه ساختمانی در زمان اخذ پروانه(متراژ اولیه پروانه براساس قیمت روز 

کارفرما  در زمان اخذ پایانکار ازبلغ فوق بعنوان هزینه مابه التفاوت خدمات مهندسی از مالک جهت تسویه حساب جدید محاسبه گردد و مابه التفاوت دو م

 اخذ گردد.

4 
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