
1399/ 12/ 28مصوبات هیئت چهارنفره استان مورخ    

 شرح مصوبه  توضیحات 

 

/ص  7174/99در اجرای درخواست شماره  نفره نظام مهندسی ساختمان استان چهار ت اجلسه هی 28/12/99مورخ  38367/117با یاری پروردگار متعال و پیرو دعوت نامه شماره 

پس از تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز و بررسی های اولیه در کمیته کارشناسی هیات چهارنفره  1400پیشنهادی سال  هایتعرفه بررسی موضوع سازمان  10/12/99مورخ 

نظر  تبادلبررسی های الزم و  با حضور اعضا برگزار و پس ازهماهنگی امور عمرانی استانداری  معاونت محترم در محل دفتر 12/99/ 28روز پنجشنبه مورخ  13استان،راس ساعت 

 گردید:زیر اتخاذ  شرحتصمیماتی به 

بههرو و مکانیهه  بههه شههرح جههدول پیوسههت یکبهها توجههه بههه اعهه م هزینههه سههاخت و  ،عمههران ،معمههاریهههای رشههته تعرفههه خههدمات مهندسههی وراحههی و نظارت -1

مهههورخ /س ن 38716نامهههه شهههماره  (وهههیشهههورای مرکزی)توسهههئ ر هههیس سهههازمان نظهههام مهندسهههی ساختمان 1400سهههاز ههههر متهههر مربههه  بنههها در سهههال 

 1400دوم بههههرای سههههال مبحهههه  11جههههدول شههههمارهدراعمههههال بامقههههررات ملههههی سههههاختمان  2مبحهههه   3-17 و 2-17 بنههههدهای بهههههو مسههههتند  27/12/99

 .مورد تایید قرارگرفت

، 99سهههال آخهههریع تعرفهههه مصهههو  نسهههبت بهههه  1400 رشهههته در سهههال 4خهههدمات وراحهههی و نظهههارت  تعرفهههه یدرصهههد46جهههه بهههه افهههزای   متوسهههئبههها تو -2

خهههدمات جنبهههی کلیهههه رشهههته هههها، هم نهههیع خهههدمات  نیهههز و شهرسهههازی و ترافیههه ،بردارینقشهههههای ه کلیهههه خهههدمات مهندسهههی تعریههه  شهههده رشهههته تعرفههه 

 گرفت.مورد تایید قرار  1400و برای سال یافته  افزای  میزانهمیع ه آزمایشگاهی مصو  آخریع جلسه هیئت چهارنفره استان ب

اداره  کهههل بنیهههاد مسهههکع انقههه    9/12/99مهههورخ  6311/35نظهههام فنهههی و روسهههتا ی وبههها درخواسهههت شهههماره بههها تعرفهههه پیشهههنهادی  خهههدمات مهندسهههی  -3

 اس می استان قم به شرح پیوست دو موافقت گردید.

، در صهههورت عهههدم مبهههایرت بههها 1399بنهههدهای تکمیلهههی مصوباتجلسهههات هیههه ت چههههار نفهههره سهههال قبهههل درخصهههوص تعرفهههه خهههدمات مهندسهههی سهههال -4

ت چههههارنفره اسهههتان کهههه قهههب   مهههورد ت ییهههد دفتهههر توسهههعه مهندسهههی سهههاختمان وزارت راه و شهرسهههازیقرار گرفتهههه، بهههرای سهههال مصهههوباتایع جلسهههه هیئههه 

 نیز قابلیت اجرا خواهند داشت. 1400

ارت راه و بههها عنایهههت بهههه مقهههررات موجهههود مبنهههی بهههر لهههزوم اسهههتفاده از مجریهههان ذیص ح)سهههازندگان مسهههکع و سهههاختمان دارای پروانهههه اشهههتبال بهههه کهههار از وز -5

شهرسههازی (جهههت اجههرای کلیههه سههاخت و سههازهای بخهه  ایردولتههی و برنامههه اسههتان بههرای محقهها شههدن ایههع امههر در سههال هههای اخیههر بهها توجههه بههه 

 96مشهههک ت و موانههه  موجهههود و از ورفهههی همکهههاری م لهههو  شههههرداری قهههم و همهههاهنگی  مناسههها سهههایر دسهههتگاه ههههای ذیهههربئ در اجهههرای مصهههوبه سهههال 

،  مقهههرر شهههد در گهههام جدیهههد "د  "و  "ج  "در خصهههوص اسهههتفاده از مجریهههان ذیصههه ح در پهههرو ه هههها بههها اولویهههت گهههروه ههههای سهههاختمانی هیهههات چههههار نفهههره 

( قصهههد اخهههن پروانهههه سهههاختمان گهههروه ههههای 1400بههها  اهتمهههام ویهههوه کلیهههه عوامهههل مهههرتبئ،  شههههرداری قهههم  مالکهههان  محترمهههی کهههه در سهههال جدیهههد)

نیهههز دارنهههد)ع وه بهههر گهههروه ههههای ج و د( ملهههزم بهههه معرفهههی مجهههری ذیصههه ح  عضهههو سهههازمان  نظهههام مهندسهههی سهههق  بهههه بهههاال( را  3) " "سهههاختمانی 



سهههاختمان اسهههتان)پس از کنتهههرل الرفیهههت و صههه حیت ( جههههت ابهههت در سهههوابا و انجهههام کهههار نمایهههد. در ایهههع خصهههوص سهههازمان نظهههام مهندسهههی 

بهههه کنتهههرل عملکهههرد مجریهههان یهههاد شهههده جههههت انجهههام خهههدمات م لهههو  و  سهههاختمان اسهههتان و اداره کهههل راه و شهرسهههازی حسههها والهههای  قهههانونی موالههه 

مناسهها)وفا شههرح والههای  و قههرارداد منعقههده( و در صههورت مشههاهده تخلهه  ملههزم بههه برخههورد قههانونی بهها متخلفههان خواهنههد بههود تهها بهها برنامههه ریههزی و 

فاقهههد صههه حیت و ارتقهههاا کیفیهههت سهههاخت و سهههاز  اقهههدامات مناسههها  همهههه دسهههتگاه ههههای متهههولی سهههاخت و سهههاز ، زمینهههه جلهههوگیری از ورود اشهههخاص

 نیز ایع موضوع م ک عمل سازمان قرار گیرد." "فراهم گردد. نظر به موفقیت سیاست تدریجی استان درسالهای گنشته، دراجرای گروه

یهها   وتکنیهه ، بههتع  یههها شههگاهیآزما یخههدمات فنهه  یو تعههداد کههار شههرکت ههها تیهه الرف لیهه و تکم 99در سههال  یسههاختمان یبهها توجههه بههه حجههم کارههها -6

و تعهههداد  تیههه خهههارج از الرف یشهههگاهیآزماشهههرکت ههههای خهههدمات نهساال تیههه در الرف مانهههدهیباق یکارهههها ،خصهههوص وهههرح اقهههدام ملهههی مسهههکعمقهههرر شهههد در 

 ابت گردد.   تیص ح تیکار با رعا

بههها  یبهههرو و نقشهههه بهههردار یههههارشهههته در سهههاالنه مهندسهههان  تیههه الرف لیههه تکم لیههه دله سهههاختمان و بههه  یمبحههه  دوم مقهههررات ملههه  4-3-5مسهههتند بهههه بنهههد  -7

 دیدرصد موافقت گرد 20 زانیشده به م ادییرشته ها تیالرف  یافزا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1399/ 08/ 14مصوبات هیئت چهارنفره استان مورخ   

 شرح مصوبه  توضیحات 

ونت محترم مسکع و ساختمان وزارت اب ای ازسوی معا 99استان با توجه به جدول هزینه اص حی سال  99موضوع درخواست افزای  تعرفه خدمات مهندسی سال  -1 

مقررات ملی با حا الزحمه خدمات  2مبح   11در جلسه م رح و در جهت هر چه نزدی  تر شدن تعرفه خدمات به جدول  18/05/99مورخ  400/57525متبوع وی نامه 

 ت ملی به شرح جدول پیوست مورد موافقت قرار گرفتمقررا 2مبح   17رشته )معماری ، عمران ، برو ( براساس بندهای ماده  4مهندسی وراحی و نظارت 

رشته نقشه برداری ، ترافی  ،  3درصدی تعرفه خدمات مهندسی  13.7رشته منکور ، با افزای   4درصدی تعرفه برای  13.7تبصره: در ایع راستا با توجه به افزای  متوسئ 

 شهرسازی نیز موافقت شد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان درخصوص نحوه ارا ه خدمات مهندسی به واحدهای احداای در بخ  کشاورزی و موضوع درخواست سازمان جهاد کشاورزی و  -2

هیئت در ارتباط با تعرفه خدمات مهندسی در خارج  12/98/ 28صورتجلسه مورخ  7دامپروری در جلسه م ح و در راستای حمایت از تولید و سرمایه گناری مقرر شد بند 

 ها جهت کاربری مراداری ، دامداری و گلخانه به شرح ذیل اص ح گردد:از محوده شهر

درصد مترا  پرو ه در الرفیت مهندس داوولا به  25و با ابت معادل  99درصد تعرفه مصو  گروه ساختمانی ال  در سال  25تعرفه خدمات وراحی و نظارت معادول  1-1

د الرفیت مصرفی مهندسیع جهت پرو ه ها موصوف مازاد بر الرفیت مشخص شده توسئ هیئت مدیره ارا ه خدمات مهندسی در ایع خصوص ، در ایع راستا مقرر ش

 سازمان تا حداکثر سق  الرفیت قانونی لحاظ گردد.

 خدمات مهندسی در خصوص کاربری های یاد شده در خارج محدوده شهرها صرفا  محدوده به وراحی ساه و نظارت رشته عمران می باشد 2-2

 برابر تعرفه مربووه می باشد 80مترمرب  موضوع ایع بند به وور مق وع معادل  80با زیربنای کمتر از  حا الزحمه کارهای 2-3

 حتی المقدور وراح و ناالر پرو ه هم زمان معرفی می گردند. 2-4

های صنعتی استان بابت لزم  موضوع درخواست اص ح تعرفه ارا ه خدمات مهندسی در شهرک های صنعتی در جلسه م رح و در جهت رف  داداه های شرکت شهرک -3

 28/12/98مساعدت و حمایت بیشتر از تولید کنندگان و سرمایه گناران بخ  صنعت در استان مقرر شد صورتجلسه 

در سال  درصد تعرفه مصو  گروه ال  35تعرفه خدمات مهندسی وراحی و نظارت برای ساختمان ها و مستحداات مشمول گروه ال  ساختمانی معادل ساختمانی معادل  3-1

 99درصد تعرفه مصو  گروه   در سال  35و در تعرفه خدمات مهندسی وراحی ونظارت برای ساختمان ها و مستحداات مشمول گروه های   ، ج و د معادل  99

 گردد/.درصد برای ایشان منظور  25الرفیت اشتبال مهندسیع مشمول ایع بند در کارهای مرتبئ با موضوع حسا توافقتنامه یاد شده معادل  3-2



رشته عمران ، معماری ، برو و مکانی  می باشد و ضرورت دارد تا کلیه  4خدمات مهندسی وراحی و نظارت مرتبئ با پروزه هایی احداای در شهرک های صنعتی شامل  3-3

 ساخت و سازها در ایع ارتباط روند قانونی خود را وفا مقررات جاری نمایند.

ر شهرک های صنعتی مشمول ایع بند بوده و سایر ساختمان های احداای در شهرک اعم از اداری ، مسکونی و نگهبانی و بدیهی است ساختمان های صنعتی احداای د 3-4

 مشابه ، برابر با تعرفه های مصو  جدول تعرفه می باشند.

جهت جلوگیری از پراکندگی دفاتر مهندسان و  درصدی الرفیت مهندسیع ناالری که یکی از دفاتر مهندسی وراحی ساختمان دارای پروانه را در 10پیشنهاد افزای   -4

 خدمات م لو  تر به اربا  رجوعات به عنوان دفتر خود )همکار دفتر ( معرفی می نمایند مورد موافقت قرار گرفت.

فه جاری و موضوعات مرتبئ درخواست گروه نقشه برداری درخصوص اص ح و افزای  نرخ خدمات مهندسی تفکی  اراضی وبقات ساختمانی با حنف جدول وبقاتی تعر -5

 با خدمات رشته منکور در جلسه م رح و تصمیماتی به قرار بندهای ذیل اتخاذ گردید:

درصدی تعرفه کلیه  13.7با تاکید مجدد مبنی بر لزوم ارا ه شرح خدمات و پیشنهاد تعرفه تجمیعی خدمات مهندسی رشته نقشه برداری و با توجه به افزای  متوسئ  5-1

مقرر شد گزینه تعرفه اص حی پیشنهادی تفکی  ساختمان از سوی سازمان استان به صورت شفاف و کامل جهت تصمیم  99صورتجلسه حاضر برای سال رشته ها حسا 

 گیری برای بررسی و اعمال در تعرفه های پایان سال به دبیرخانه هیئت ارسال گردد.

ای احداای در س ح شهر مقرر شد موضوع تحویل حدود اربعه مل  به عنوان یکی از خدمات مهندسی با عنایت به مشاهده برخی مبایرت ها در بر و ک  ساختمان ه 5-2

مقررات ملی ساختمان ، پیشنهاد شهردای محترم در ایع  2مبح   17جدول شماره  2-1تعری  شده مهندسیع ص حیت دار سازمان در رشته نقشه برداری متند به بند 

زمان نظام مهندسی ارا ه تا متعاقبا  درخصوص گردش کار و نحوه معرفی مهندس مربوط هماهنگی ، برنامه ریزی و کارسازی الزم خصوص و نحوه گردش کار آن به سا

 معمول گردد.

، ج ، د(   ،   درخصوص لزوم وراحی و نظارت کلیه ساختمان های احداای توسئ مهندسیع نقشه بردار حسا شرح والای  مربووه در تمامی گروه های ساختمانی )ال 5-3

 سق  نیز کارسازی گردد. 5موضوع م رح و مقرر شد سازمان نظام مهندسی مراتا را مورد بازبینی قرار داده و اجرایی شدن آن برای ساختمان های زیر 

 6ذیربئ با پیشنهاد افزای  نظر به لزوم وراحی ونصا سیستم پای  تصویری ساختمان ها توسئ مهندسیع ص حیت دار رشته برو با توجه به پیگیری دستگاه های  -6

ر ساختمان درصدی تعرفه وراحی و نظارت رشته منکور از جدول تعرفه مصو  ساالنه به صورت تبصره الحاقی اختصاصی در صورت اجرای سیستم پای  تصویری د

 مربووه موافقت شد.

هیئت  98/ 08/08از مصوبات مورخ  2مترمرب  کار در جلسه م رح و در اجرای بند درخواست سازمان مبنی بر موافقت با افزای  تعداد کار سالیانه با رعایت سق  الرفیت  -7

 پیشنهادی هئیت مدیره سازمان که به تایید کمیته کارشناسی نیز رسیده است به شرح ذیل تصویا گردید. 99، جدول مربوط برای سال 



 پایه ارشد پایه ی   پایه دو پایه سه رشته  ردی 

 16 16 16 16 تاسیسات برقی 1

 16 16 16 16 تاسیسات مکانیکی 2

 14 14 14 14 معماری 3

 12 12 12 12 عمران  4

 با پیشنهاد محاسبه تعرفه ارا ه خدمات مهندسی در شهرک صنوف استان م ابا با تعرفه مصو  شهرک های صنعتی موافقت شد. -8

 موافقت شد. 2شیوه نامه مبح   5-3-6و  5-3-5درصد وفا بند  25و حقوقی( تا  با پیشنهاد افزای  الرفیت شاا ن تمام وقت در ارا ه خدمات مهندسی )حقیقی -9

فی مابیع معاونت مسکع وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در راستای حمایت از  15/12/98مورخ  400/178133مستند به تفاهم نامه  -10

)تعرفه  3از ماده  1-2رابت در آزمایشگاه ها در ارا ه خدمات مهندسی ، آزمایشگاه ها هم مجاز به ارا ه خدمات بند  تولید و عرضه مسکع ورح اقدام ملی و هم نیع ایجاد

 و ابت الرفیت( تفاهم نامه باشند.

فه اص حی خدمات شرکت های تاکنون در جلسه م رح و با تعر 97درخواست افزای  تعرفه خدمات آزمایشگاهی   وتکنی  و بتع باتوجه به عدم افزای  تعرفه از سال  -11

 2به شرح جدول پیوست  99آزمایشگاهی منکور برای سال 

می باشد مقرر شد با هماهنگی و  3درخواست گروه تخصصی ترافی  در ارتباط با انجام خدمات مهندسی م العات عارضه سنجی ترافیکی ساختمان استان به پیوست  -12

ازمان نظام مهندسی ساختمان استان صرفا  گزارش م العات مورد تایید سازمان استان ضمیمه ی سوابا مورد نیاز پیگیری اداره کل راه و شهرسازی ، شهرداری و س

و یا مراج  دیگر مرتبئ قرار گیرد. هم نیع در ایع خصوص مقرر شد براساس جدول مصادیا منکور ،  5شهرداری مناوا در پرو ه ها جهت ارجاع به کمیسیون ماده 

ازمان به م العات عارضه سنجی ورح و انتخا  مهندس ذیص ح در ابتدا به سازمان استان معرفی و متعاقبا  پس از انجام م العات تهیه شده و تایید س متقاضی جهت تهیه

 جهت تصمیم گیری ارسال گردد. 5شهرداری ارجاع گردد تا در ادامه تقاضای یاد شده به ضمیمه درخواست شهردای به کمیسیون ماده 

خدمات و اص حی خدمات مهندسی وراحی و نظارت سازه نگهبان پرو ه های دارای وبقه منفی با توجه به اهمیت کار و مسئولیت های مهندس ارا ه دهنده تعرفه  -13

ان به شرح فرمول تعری  مشک ت و پی یدگی های فنی متنوعو در محل اجرای پرو ه ها ، با اعمال ضرا ا شاخص های تاایر گنار در تعرفه وراحی و نظارت سازه نگهب

 شده ذیل حسا چ  لیست مربووه کار به سازمان کنترل می گردد موافقت شد.

Pn=Sn×An×Bn×Cn×D 

Pn)تعرفه خدمات وراحی /نظارتس ازه نگهبان در هر جداره )تعرفه به وور مجزا برای هر ضل  محاسبه میگردد : 



Sn س ح گود در هر جداره به مترمرب : 

Anسازه نگهبان برای اض ح مختل  زمیع  : ضریا تنوع ورح 

A=1/20  دو تیپ ورح سازه نگهبان نیاز دارد : 

A=1/30  سه تیپ ورح سازه نگهبان نیاز دارد : 

Bnضریا کاربری و اهمیت و قدمت ساختمان های مجاور : 

B=1ساختمان مجاور نوساز و دارای ی  پی بتنی مناسا باشد : 

B=1/5 با مصالح بنا ی /دیوار با پی مناسا : ساختمان مجاور قدیمی ساز 

B=2 ساختمانمجاور بدون پی مناسا در زیر اسکلت و دیوار مجاور گود باشد : 

B=1/5 .درمجاور ضل  زمیع کوچه/خیابان/حیاط ساختمان یا زمیع باشد : 

Cnضریا اار عما گود : 

C=1 فر ساختمان متر پاییع تر از تراز ص 4: برای عما گود ی  وبقه منفی و یا حداکثر 

C=1/5  متر پاییع تر از تراز صفر ساختمان 4: برای عما گود بیشتر از 

Dتعرفه روز خدمات وراحی و نظارت رشته عمران در هر گروه ساختمانی مورد محاسبه: 

 ( P=P1+P2+P3+P4در فرمول فوو تعرفه نهایی حاصل مجموع تعرفه محاسبه شده برای هر ضل  خواد بود .) - -

 ریال )پنجاه میلیون ریال( مورد تایید قرار گرفت 50000000زحمه وراحی و نظارت سازه نگهبان نیز معادل حداقل حا ال - -

ت ارا ه شده ، در درخواست سازمان درخصوص کاه  حا الزحمه خدمات مهندسی ساختمان های مرتبئ با موقوفات استان در جلسه م رح و باتوجه به دالیل و استنادا -14

 75ره سازمان از بابت استفاده ، بهره برداری و یا درآمدزایی از ساختمان و واحد احداای در جهت امور خیریه/با کاه  حا الزحمه معادل صورت تشخص هیئت مدی

 درصد تعرفه روز ساختمان ها در گروه ساخمانی مشابه موافقت گردید.



مترمرب  جهت ترایا مهندسیع برای ارا ه خدمات برای   400های با زیربنای کمتر از کار به عنوان ی  کار برای انجام خدمات مهندسی ساختمان 2درخواست ابت هر   -15

معاونت محترم مسکع و ساختمان  وزارت راه و شهرسازی با توجه به وضعیت کارهای  19/12/97مورخ  400/180858ساختمانهای گروه   و ج به استناد نامه شماره 

 ورد موافقت قرار گرفت.استان و تحلیل آماری آن، در جلسه م رح و م

عمال ایع بند، زیربنای کاه  ضمنا با توجه به کاه  ابت مترا  برخی پرو ه ها مانند شهرکهای صنعتی و شهرهای اوراف و مراداری ها  و .... م ک محاسبه زیربنا جهت ا

 یافته پس از اعمال ضریا تعری  شده می باشد.           

 ئت یتعرفه خاص توسئ ه عییتعام جه  تولید و داداه تولیدکنندگان استان، در راستای حمایت از پرو ه های سرمایه گناری استان، بابا توجه به نامگناری سال به ن  -16

 .ردید، موافقت گقم یشهردار یگنار هیسرما یقم مشابه پرو ه ها یاستاندار یگنار هیاز سرما تیدفتر جن  و حما یبا معرف یگنار هیسرما یبابت پرو ه ها رهیمد

اری های ساختمانی، با توجه به دستورالعمل گودبرداری های ساختمانی و ضرورت استفاده از شرکت های   وتکنی  دارای ص حیت وراحی بابت ارا ه ورح در گودبرد  -17

ا هر پرو ه با گنراندن سرفصل های هم نیع با توجه به عدم صدور ص حیت برای شرکت ها تاکنون توسئ وزارت راه و شهرسازی، با استفاده از مهندسان محاس

 مشخص آموزشی که هیئت مدیره سازمان تعییع خواهد نمود، موافقت شد. 

ده از الرفیت استان، هم نیع با توجه به ضرورت حمایت از انبوه سازی در استان و استفاده از مشاوران فنی در ایع پرو ه ها، به منظور تسهیل در ارا ه خدمات و استفا  -18

درصد تعرفه استان با حداقل  50انبوه سازان و تعاونی های مسکع انبوه سازی، با تعییع تعرفه خاص توسئ هیئت مدیره سازمان برای ایع پرو ه ها تا حمایت از 

 مترمرب  موافقت گردید. 20000زیربنای 

رشته  ایع محدوده برای در  یان باو اراضخدمات تعرفه ت و با ارا ه خدماشهرها، و محدوده میدر خارج از حر  یان باو اراض یبه منظور توسعه خدمات مهندس  -19

 .موافقت شد درصد تعرفه مرکز استان 75با  یشهرساز

 درصد افزای  یابد. 13.7درصدی تعرفه خدمات مهندسی، مقرر گردید تعرفه خدمات بازرسی گاز و آبفا نیز به میزان  13.7با توجه به افزای  متوسئ   -20

ت ه تبییرات هیئت مدیره و مدیریت شرکت شهرک های صنعتی و اینکه معموال  با تبییرات مدیریتی، م البه پیرامون توافا در حوزه ارا ه خدماو با توجه ب 3پیرو بند   -21

ای سرمایه رح همهندسی بر اساس تجربه سال های گنشته صورت می گیرد، مقرر گردید به منظور جلوگیری از ت خیر در تصمیم گیری و مع لی اربا  رجوع بابت و

با تسهی ت بیشتر به منظور جه  تولید و حمایت از تولید داخل و  1385گناری و تولیدی در استان، در صورت درخواست توافا جدید در چهارچو  توافقنامه سال 

و شرکت شهرک های صنعتی استان به  رف  برخی موان  تولید و حمایت از سرمایه گناری در استان، صورتجلسه و توافا مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان

 عنوان مرج  صدور پروانه تا بازنگری در توافقنامه کشوری م ک عمل محاسبه تعرفه خدمات مهندسی در ایع شهرک ها قرار گیرد.
 

 



1399/ 03/ 13مصوبات هیئت چهارنفره استان مورخ   

 شرح مصوبه  توضیحات 

 

 معاونت دفتر محل در حضور اعضاا با 13/3/99صبح روز سه شنبه مورخ  8جلسه هیات راس ساعت  12/03/99مورخ  5910/112ماره با استعانت از خداوند متعال، پیرو دعوتنامه ش

 جهات جمی  رفتعگ نظر در با  نظر تبادل و موجود سوابا بررسی ، کارشناسی نظرات استماع از جلسه پس کار دستور راستای در و برگزار قم استانداری عمرانی امور هماهنگی محترم

 گردید. اتخاذ ذیل قرار به تصمیماتی

 شماره نامه وی که - باال نسبتا  گناریسرمایه با ویوه و خاص های پرو ه تعرفه تعییع موضوع استان نفره چهار هیات 28/12/98 مورخ صورتجلسه 26 و 25 بندهای در اجرای -1

 -نموده است وی نیز را خود قانونی مراحل حاضر تاریخ تا گردید و منعکس متبوع وزارت ساختمان مهندسی توسعه فترد به نیز شهرسازی و راه کل اداره 20/01/99 مبلغ 791/112

  در  خصوص به  س مت حوزه خیریع و گنارانسرمایه  از حمایت جهت استان مدیریتی های سیاست راستای در و ساختمان مهندسی نظام سازمان مدیره هیات پیشنهاد به توجه با

 و  وراحی  بودن پرو ه ها که لزوم تخصصی لحاظ به دیگر سوی از و باشند می قم به شرح ذیل  شهر و فوو تخصصی در مجهز های بیمارستان احداث که مدنظر های پرو ه با باطارت

و  دارند را ایشان شرایئ رعایت به الزام و مرتبئ اجرایی هدستگا تایید مورد خارجی و مشاوران بعضا  و خاص هایتخصص دارای مهندسیع مشاوریع توسئ پرو ه فنی های نقشه تهیه

 مهندسیع  حضور دلیل به نیز نظارت بخ  در هم نیع و نمایند می تایید و ،کنترل بازبینی را منکور های تهیه شده پرو ه های نقشه و ورح مهندسی نظام شده معرفی مهندسیع

 الزامی  حضور و کار مراحل تایید جهت مرتبئ های دستگاه فنی و ایدوره هایبازرسی و مختل  های ص حیت و رشته در قیمم متعدد ناالریع داشتع و 3 فاز نظارت قالا در مشاور

کور از من هایپرو ه  برای سازمان سوی از شهرسازی و راه وزارت ساختمان و مسکع محترم معاونت 94/ 20/10 مورخ 400/57865 شماره بخشنامه اساس بر اقدام لنا HSE مسئولیع

 گردد. می اع م نظر ایع هیات ب مان 

 های قیمت در بازنگری لزوم موضوع )کشور( ساختمان مهندسی نظام سازمان ر یس عنوان با ساختمان مهندسی توسعه دفتر 06/03/99 مورخ 43/20827 شماره نامه رونوشت -2

 ساخت  هزینه اینکه و هیات چهار نفره )تعرفه های استان( 99/ 28/12صورتجلسه مورخ  قانونی تشریفات یو به توجه با که م رح جلسه در 99 و ساز سال ساخت هزینه در پیشنهادی

 هشد یاد صورتجلسه بخشنامه مستقیم به استانها زمان اع م تا منکور در نامه یادشده میباشد فلنا اع می های هزینه به نسبت ترپاییع درصد 20 به قریا یادشده جلسه صورت تعرفه در

 می باشد. هیات تایید مورد هم نان

نفره 4دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی موضوع اع م نظر درخصوص تعرفه تفکی  بیع رشته ای در هیات  22/02/98مورخ  430/21410در اجرای نامه شماره -3

دفتر منکور که  99/ 02/ 17مورخ  430/13084موضوع رونوشت نامه شماره  20/12/98ید و کنفرانس مورخ استان و با توجه به گزارش اقدامات استان در اینخصوص ارا ه شده در جلسه و

سوی وزارت متبوع و اقدامات در جلسه حاضر ورح گردید مقرر شد بدلیل  عدم وصول پاسخ استع م در خصوص نحوه اقدام درصدهای مورد اعتراض توسئ اعضاا رشته معماری از 



 خصوص ابقاا گردد.گرفته و در جهت جلوگیری از افزای  تنشهای موجود در سایر رشته ها تا زمان تدویع و اب غ مبانی جدید مصوبه هیات مدیره استان در ایع  تعدیل تعرفه صورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1398/ 12/ 28مصوبات هیئت چهارنفره استان مورخ    

 شرح مصوبه  توضیحات 

 

مورخ  /ص 98/ 8171درخواست شماره  در اجراینفره نظام مهندسی ساختمان استان  4ت اجلسه هی 27/12/98مورخ  40483/112 با یاری پروردگار متعال و پیرو دعوت نامه شماره

صبح روز چهارشنبه   10و مستندات مورد نیاز راس ساعت  پس از تکمیل مدارک 99پیشنهادی سال های تعرفه بررسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موضوع  20/11/98

با حضور اعضا برگزار و پس از بررسی های کارشناسی و تبادل نظر تصمیماتی به قرار زیر اتخاذ و هماهنگی امور عمرانی استانداری قم معاونت محترم  در محل دفتر 28/12/98خ مور

 :مورد موافقت قرار گرفت وزارت راه و شهرسازیبه ارسال جهت 

 1399برو و مکانی  به شرح جدول پیوست ی  با توجه به اع م هزینه ساخت و ساز هر متر مرب  بنا در سال ،عمران،اریرشته معم 4تعرفه خدمات مهندسی وراحی و نظارت  -1

مقررات   2مبح   3-17 و 2-17 و مستند و بندهای 98/ 19/12مورخ  /د/ش م 14003نامه شماره  (ویشورای مرکزی)توسئ ر یس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 .مبح  منکور مورد تایید قرار گرفت 11ن با اعمال در جدول شماره ملی ساختما

.) با توجه به اب ایه سالجاری مقام عالی مقررات ملی ساختمان محاسبه و اعمال گردد 2تعرفه خدمات مهندسی وراح و ناالر هماهنگ کننده م ابا ضوابئ مبح   : 1تبصره

 در خصوص دفاتر وراحی ساختمان( 99مقررات ملی ساختمان از ابتدای سال  2وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اجرای کامل مبح  

 واهد شد.:هماهنگی امور وراحی و نظارت پرو ه ها جزا والای  مدیریتی هماهنگ کننده ها بوده و از ایع بابت مبلغ و مترا ی در الرفیت ایشان ابت نخ2تبصره

 ر هماهنگ کننده بوده و در ساختمانهای گروه ال  اختیاری می باشد.: ساختمانهای گروه   و ج و د مشمول وراح و ناال3تبصره

تعرفه کلیه خدمات مهندسی تعری  شده سه ،  98نسبت به سال  99 در سال (مکانی  و برو  ،معماری ،عمران)رشته  4درصد تعرفه  29.57با توجه به افزای  تقریبی متوسئ   -2

 .گیردمورد تایید قرار می 4و  2،3درصد افزای  یافته و به شرح پیوست های  30ان برداری شهرسازی و ترافی  نیز به میزرشته نقشه 

 99درصد تعرفه سال  30نیز با افزای   (ندیپوگاز دو)وراحی و نظارت گازرسانی به صنای  ، بازرسی گاز ،هم نیع تعرفه خدمات مهندسی جنبی رشته مکانی  شامل آبفا -3

 (5به شرح جدول پیوست شماره .)مورد تایید قرار گرفت 98نسبت به 

 .مورد تایید قرار گرفت6بتع و جوش به شرح جداول پیوست شماره ،تعرفه خدمات مهندسی آزمایشگاهی شامل آزمای    وتکنی   -4

 .مورد تایید قرار گرفت 99درصد تعرفه خدمات مهندسی مصو  سال  75نفر استان معادل  000/25تعرفه خدمات مهندسی در شهرهای زیر -5

ت توافقنامه شماره رفه و اعمال الرفیت ارا ه خدمات مهندسی در شهرک های صنعتی در راستای حمایت از تولید و سرمایه گناری صنعتی در استان م ابا با مندرجاتع  -6

 .مورد موافقت قرار گرفت7های صنعتی به شرح پیوست شماره فی ما بیع سازمان نظام مهندسی و شرکت شهرک22/9/85مورخ  13890/30



 .های صنعتی می باشددر شهرک 6نیز م ابا تعرفه مصو  خدمات مهندسی به شرح بند  شهر ها در خارج از محدوده لهتعرفه خدمات مهندسی ساختمان سو:  1تبصره 

سایر گروه ها م ابا تعرفه گروه   جدول   الفو برای برای ساختمانهای گروه ال  م ابا تعرفه گروهشهرها  تعرفه خدمات مهندسی ساختمان سوله در داخل محدوده  2تبصره 

 .مورد تایید قرار گرفت 99 مصوبه تعرفه سال

 ذیل مورد موافقت قرار گرفت.تعرفه خدمات مهندسی در خارج از محدوده شهرها، در راستای حمایت از تولید و سرمایه گناری)شامل مراداری، دامداری، گلخانه ها( به شرح   -7

 99درصد تعرفه مصو  گروه ال  در سال  40ل تعرفه خدمات وراحی: معاد -

 99درصد تعرفه مصو  گروه ال  در سال  50تعرفه خدمات نظارت: معادل  -

 :خدمات مهندسی در خارج محدوده شهرها جهت کاربری های مراداری، دامداری، گلخانه صرفا  محدود به وراحی سازه و نظارت عمران می باشد.1تبصره

 برابر تعرفه مربووه محاسبه می شود. 80ب ور مق وع معادل 7مترمرب  موضوع بند  80با زیربنای کمتر از  :حا الزحمه کارهای2تبصره

 ، می باشد.99ال : تعرفه خدمات مهندسی در خارج از محدوده  شهرها )برای مجتم  های خدماتی بیع راهی و توریستی و ...( معادلتعرفه جدول خدمات مهندسی س 3تبصره

مبح  دوم مقررات ملی ساختمان، الرفیت مهندسیع ارا ه دهنده  4-3-14ا ناالران به فعالیت در نقاط محروم و فاقد مهندس به تعداد کافی و بر اساس بند در جهت ترای  -8

 .درصد افزای  می یابد 50جهت کارهای آن مناوا به نسبت الرفیت مصرفی در آن مناوا به میزان  7و 5خدمات وراحی و نظارت در ردی  های 

درصد به شرط استفاده از ناالر مقیم و مسئول ایمنی کارگاه در پرو  ه  25به میزان حداکثر  "د"با پیشنهاد کاه  تعرفه مبنا برای ارا ه خدمات نظارت در ساختمانهای گروه   -9

 های مربووه در چارچو  نظامنامه مصو  هیات مدیره سازمان موافقت گردید.

و نیاز مساعدت به برخی پرو ه های خاص تعری  شده در استان به خصوص پرو ه های سرمایه گناری یا مشارکتی شهرداری، تعرفه خدمات تبصره: در جهت جن  سرمایه گنار 

شده تعییع  درصد تعرفه خدمات مهندسی)وراحی و نظارت(و افزای  الرفیت به همیع میزان)ابت الرفیت معادل( جهت ارا ه خدمات پرو ه های یاد 50مهندسی با کاه  تا سق  

 گردید. 

با توجه به پیشنهاد اداره کل بنیاد مسکع انق   اس می استان قم موضوع نامه شماره  8تعرفه ارا ه خدمات مهندسی نظام فنی و روستایی نیز به شرح جدول پیوست شماره   -10

 مورد موافقت قرار گرفت.25/09/98مورخ 5818/35

ی الزم جهت اجرا ی نمودن استفاده از توان سازندگان مسکع و ساختمان ذیص ح و مصوبات قبلی در ایع خصوص و اقدامات پیرو سیاستهای استان و آماده سازی بسترها  -11

قانون نظام مهندسی و  33آ یع نامه اجرا ی ماده  10و تبصره الحاقی ماه  9صورت پنیرفته در سالهای اخیر و مستند به مفاد قانونی و مقررات موجود از جمله ماده 

ذیص ح دارای ص حیت و نترلساختمان ، دستگاههای ذیربئ از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری قم موال  به تکلی  نمودن مال  به معرفی سازنده ک

 الرفیت مناسا برای کلیه گروه های ساختمانی می باشند.



و در جهت تسهیل امور اربا  رجوعان سازمان، موارد 98شرکت ها بدلیل حجم ورودی کارهای پایانی سال  با عنایت به تکمیل الرفیت اعضای حقیقی و حقوقی برخی رشته ها و  -12

 ذیل مورد موافقت قرار گرفت :

ه بتع و تقاضای در زمین 1و تکمیل الرفیت و تعداد کار شرکت های خدمات فنی آزمایشگاه های بتع دارای ص حیت پایه  98با توجه به حجم کارهای ساختمانی در سال  1-12

ایت ص حیت کارهای پایه مالکیع جهت ابت پرو ه های درخواستی در روزهای باقیمانده سال جاری،مقرر شد در جهت جلوگیری از مع ل ماندن خدمات دهی متقاضیان، با رع 

 الرفیت و تعداد کار با رعایت ص حیت ابت گردد.  خدمات آزمایشگاهی خارج از1در الرفیت سالیانه شرکت های پایه  98ی ، کارهای باقیمانده تا پایان سال 

از مبح  دوم مقررات ملی ساختمان و بدلیل تکمیل الرفیت ساالنه مهندسان رشته های برو، مکانی ، معماری و نقشه برداری با افزای  الرفیت  4-3-5مستند به بند  2-12

 درصد موافقت گردید. 20رشته های یاد شده به میزان 

های گروه ال  و   های بتع با توجه به مشک ت ایجاد شده جهت انجام خدمات مهندسی آزمایشگاهی برای پرو هخواست افزای  تعداد کار مجاز آزمایشگاهموضوع در 3-12

جام آزمای  ساختمانی موصوف توسئ ها برای انجام آزمای  گروه های ساختمانی منکور در جلسه م رح و مقرر شد: جهت تشویا وایجاد انگیزه برای انوعدم رابت آزمایشگاه

های بعنوان ی  کار با رعایت و کنترل سق  الرفیت مترا  قانونی در پایه " "کار در گروه 2بعنوان ی  کار و هر "ال   "کار در گروه 10های دارای ص حیت بتع، هر آزمایشگاه

 مختل  برای ایشان منظور گردد.

 متر مرب  ب ور مق وعمعادل یکصد و بیست برابر تعرفه گروه مربوط در هر رشته محاسبه می شود. 120 حا الزحمه کارهای با زیربنای کمتر از  -13

موضوع برنامه ریزی نوسازی مسکع در بافت فرسوده و در جهت مساعدت به سرمایه گناران و ساکنیع محله  12/03/98مورخ   8065/117صورتجلسه شماره  6باتوجه به بند   -14

درصد تعرفه مصو  ، هم نیع افزای  الرفیت  30پیشنهاد سازمان مبنی بر کاه  تعرفه خدمات مهندسی وراحی ونظارت در مح ت منکور معادل های یاد شده ، با 

 درصد موافقت گردید. 50مهندسیع مرتبئ با موضوع در ایع پرو ه ها برابر 

ه در جلسه م رح گردید و با توجه به توضیحات ارا ه شده مقرر شد در صورت تا ید لزوم انجام موضوع ضرورت انجام خدمات مهندسی تهیه ورح ان باو اراضی خارج از محدود  -15

حدوده و با همان تعرفه خدمات منکور توسئ کار گروه امور زیربنایی استان، خدمات مهندسی یادشده توسئ اعضاا واجد شرایئ سازمان مشابه ورح ان باو اراضی داخل م

 صورت پنیرد.

ص حیت  سازی الزم و استفاده از تمام الرفیت های فنی استان جهت ارا ه خدمات مهندسی مناسا، استفاده از الرفیت اجرا ی شرکت های ساختمانی تشخیصدر جهت بستر  -16

ا متعاقبا در مدت تعییع شده نسبت موافقت گردید ت 99ماهه اول سال  6شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انبوه سازان به شرط عضویت حقوقی در سازمان استان تا حداکثر 

ایع خصوص ضروری است سازمان استان نسبت به تدویع ساز و در  به ت بیا شرایئ و اخن ص حیت )پروانه اشتبال به کار( مربووه از اداره کل راه و شهرسازی اقدام نمایند.

 کار مناسا جهت کنترل و نظارت الزم از عملکرد شرکت ها اقدام نماید.



سازی در جلسه های انبوههای مجری حقوقی و شرکتوارشد دارای ص حیت اجرا بدلیل عدم وجود شرکت 1رخواست انجام خدمات مهندسی اجرا توسئ مهندسان پایهموضوع د -17

کنندگان تا پایان سال موافقت مراجعه  م رح و با تقاضای یاد شده در جهت مساعدت و جلوگیری از اخ ل در انجام امور مرتبئ با معرفی مجری ذیص ح در حدود الرفیت برای

 گردید. 

درصد حا الزحمه   10سق   تعرفه پیشنهادی سازمان برای ارا ه خدمات مهندسی جهت ورح هایی که فقئ والیفه بازبینی و کنترل مدارک فنی آن به عهده سازمان میباشد،تا  -18

 )تعرفه وفا مبح  دوم مقررات ملی ساختمان( مورد موافقت قرار گرفت.99ه مصو  سال وراحی در هر رشته از رشته های ساختمانی براساس تعرفه های چهار رشت

درصد با نظر هیئت مدیره سازمان به عنوان هزینه بازبینی و کنترل تعییع می  7تبصره : در خصوص پرو ه های سرمایه گناری یا مشارکتی شهرداری، تعرفه یادشده تا سق  

 گردد.

و ورح موضوع در شورای تامیع   5219/35های ورح اقدام ملی مسکع،با توجه به درخواست بنیاد مسکع انق   اس می استان وی نامه شماره   در خصوص حمایت از پرو ه  -19

میزان)ابت   درصدیتعرفه ارا ه خدمات مهندسی)وراحی و نظارت(و افزای  الرفیت به همیع 25مسکع استان ودر جهت حمایت و مساعدت به پرو ه های منکور، با کاه  

 الرفیت معادل( جهت ارا ه خدمات پرو ه های یاد شده موافقت گردید. 

 تبصره: در صورت اب غ تفاهمنامه مرتبئ با موضوع تفاهمنامه اب ای جایگزیع مفاد ایع بند خواهد شد.

عماری به عنوان ر یس کارگاه توسئ مجریان ذیص ح در پرو ه های در خواست استفاده از خدمات مهندسیع و کاردانهای دارای پروانه اشتبال بکار در رشته عمران و م  -20

 ساختمانی ب مان  است.

به  95/ 15/7نفره مورخ  4تعرفه خدمات مهندسی بهسازی لرزه ای )خدمات وراحی و نظارت در بخ  مقاوم سازی ساختمانها( م ابا با شرح خدمات و تعرفه مصو  هیات  -21

 9شرح پیوست 

می باشد که در صورت ارا ه روش جدید  10نفره به شرح پیوست  4هیات  13/4/95مصوبه مورخ  1پیوست  2و نظارت سازه نگهبان بر اساس جدول تعرفه خدمات وراحی   -22

 محاسبات تعرفه از سوی سازمان متعاقبا پس از بررسی های کارشناسی الزم تصمیم گیری خواهد شد.

حداقل  99) شیوع ویروس کرونا و مشک ت ناشی از آن( اجرای نعرفه خدمات مهندسی مصو  سال  98انتهای سال مقرر گردید با توجه به شرایئ خاص پی  آمده در   -23

 همزمان با اجرای عوارض صدور پروانه ساختمان سال جدید شهرداری قم باشد.

نامه منکور و شیوه 3-3-14وقت نیستند، مستند به بندشاال تمام 2در خصوص درخواست افزای  الرفیت و تعداد کار ناالرانی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به مبح   -24

شتبال تمام وقت با در جهت مساعدت به اعضاا دارای ص حیت نظارت فاقد شبل به شرح تعری  مندرج در مبح  یاد شده، پس از کنترل دقیا و مستمر در خصوص عدم ا

  ی از مقررات منکور با عضو خاوی وفا مقررات انضباوی برخورد شود.درصد، موافقت گردید.ضروریست در صورت تخ25افزای  تا سق  

ا پیشنهاد هیئت مدیره بر اساس در خصوص پرو ه های خاص مانند پرو ه های درمانی و ... که نیازمند وی برخی مراحل از وزارت یا دستگاه اجرایی مرتبئ است، مقرر گردید ب  -25



 ظارت با تایید هیئت چهارنفره استان برای ایع نوع پرو ه ها تعییع گردد.کارشناسی مستندات پرو ه، تعرفه وراحی و ن

معاون محترم مسکع و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیرامون خدمات مهندسی درمانگاه ها و  20/10/94مورخ  400/57865به منظور استفاده بهتر از الرفیت بخشنامه  -26

الرفیت تعییع شده در بخشنامه برای موارد موضوع بخشنامه در استان، بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تایید هیئت چهارنفره  خیریع و ... در استان، با پیشنهاد افزای  سق 

 استان موافقت گردید.

هیه  شده و بدیع صورت تعییع تعرفه خدمات متره و برآورد، ع وه بر شرح خدمات مصو  سازمان بوده و به صورت اختیاری و به درخواست کتبی مال  توسئ اعضای سازمان ت  -27

در نظر گرفته می شود و تهیه برآورد  میشود: تهیه لیستوفر و دفترچه متره مقادیر م ابا فهرست آحاد بهاا سازمان مدیریت و برنامه ریزی معادل چهار در هزار هزینه اجرای کار

ه ریزی معادل حداکثر پنج در هزارهزینه اجرای کار در نظر گرفته می شود.چنان ه ساختمان های به روز هزینه اجرای کار بر مبنای فهرست آحاد بهاا سازمان مدیریت و برنام

 پرو ه بصورت تکراری باشد فقئ ی  مرحله محاسبه صورت می گیرد.

اکثر تا پنجاه درصد الرفیت ساالنه افزای  می مبح  دوم حد 3-3-14الرفیت اشتبال اعضای سازمان که به عنوان ناالر مقیم درپرو های قبول مسئولیت نمایند با توجه به بند   -28

ابا با دستور العمل شماره یابد. ابت ریالی یا مترا  در الرفیت ناالر مقیم صورت نمی گیرد.مبنای حا الزحمه،شرح والای  و مسئولیتها و گردش اداری کار ناالر مقیم م 

 گردد.سازمان مدیریت وبرنامه ریزی پیشنهاد می  17/03/1395مورخ  546271/95

با سرپرست محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت و اجرای مصوبات هیئت چهارنفره  20/12/98و با عنایت به جلسه مورخ 1/12/98مورخ  430/176205پیرو نامه   -29

محترم سازمان استان گزارشی از اص ح تعرفه بیع از اسفندماه براساس هماهنگی و جلسه مشترک وزارت راه با وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار کشور، ریاست  98/ 8/8مورخ 

ایید و تقدیر اقدامات رشته ای بر اساس حرکت تدریجی به سمت میانگیع کشوری وفا توصیه های وزارت در جلسات مختل  و پیگیری ها از شورای مرکزی، ارا ه و ضمع ت

 و وزارت در همیع چارچو  در دستور کار قرار گیرد.انجام شده، مقرر شد اص حات تدریجی بر اساس پیشنهادهای شورای مرکزی 

 

 

 

 

 

 



1398/ 08/ 08مصوبات هیئت چهارنفره استان مورخ    

 شرح مصوبه  توضیحات 

 

محل دفتر  با حضور اعضاا در 98/ 8/4صبح روز چهارشنبه مورخ 10نفره استان رأس ساعت4جلسه هی ت 6/8/98مورخ  24190/112با یاری خداوند متعال و پیرو دعوتنامه شماره 

های الزم تصمیماتی به نظر و بررسیکارشناسی هی ت پس از تبادلواصله کمیته های جلسه با ورح پیشنهاداتمعاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار و در اجرای دستور کار

 قرار ذیل اتخاذ گردید:

، ضمع تاکید بر  98مسکع و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بابت تعرفه خدمات مهندسی سال  معاون محترم 22/07/98مورخ  107409/400نظر به بخشنامه شماره  -1

گردید ، از آنجا که هزینه ساخت و ساز پی  بینی شده در  27/12/97کارشناسی و آنالیز دقیا به عمل آمده که منتج به تصمیم گیری هیئت چهارنفره استان در جلسه مورخ 

به وزارت ، به  03/02/98مورخ  2884/112هیئت چهارنفره استانی وی نامه شماره  27/12/97بخشنامه اب ای می باشد ، مصوبات جلسه مورخ جلسه منکور ، در چارچو  

 م ک عمل بوده و مجدد تایید می گردد. 98عنوان تعرفه خدمات مهندسی سال 

ها به نسبت تعداد اعضاا فعال دارای ص حیت آن آمده برای برخی رشته ا باتوجه به مشکل پی همزمان ارجاعی به اعضا .موضوع درخواست سازمان جهت افزای  تعداد کار -2

سازمان، مقرر گردید با رعایت سق  مقررات ملی ساختمان با توجه به گزارش ارا ه شده توسئ ر یس 2مبح  2-3-14و4-3-5رشته در جلسه م رح ومستند به بندهای

یم گیری در ایع خصوص به هیئت مدیره سازمان تفویض اختیار گردد و گزارش اقدام به اداره کل راه و شهرسازی جهت او ع منعکس الرفیت مترا  کارهای ارجاعی، تصم

 شود.

وعدم رابت  " "و "ال  "های گروههای بتع با توجه به مشک ت ایجاد شده جهت انجام خدمات آزمایشگاهی برای پرو ه.موضوع درخواست افزای  تعداد کار مجاز آزمایشگاه -3

های وسئ آزمایشگاههابرای انجام آزمای  گروه های ساختمانی منکور در جلسه م رح و مقرر شد:جهت تشویا وایجاد انگیزه برای انجام آزمای  ساختمانی موصوف تآزمایشگاه

های مختل  برای کار با رعایت و کنترل سق  الرفیت مترا  قانونی در پایهبعنوان ی  " "کار در گروه 2بعنوان ی  کار و هر  "ال "کار در گروه  10دارای ص حیت بتع ، هر 

 ایشان منظور گردد.

وقت نیستند،مقررشد: مقررات ملی ساختمان  شاال تمام 2نامه مبح در خصوص درخواست افزای  الرفیت و تعداد کار ناالرانی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به شیوه -4

شیوه نامه منکور و در جهت مساعدت به اعضاا دارای ص حیت نظارت فاقد شبل به شرح تعری  مندرج در مبح  یاد شده ،پس از کنترل دقیا و  3-3-14مستند به بند

شاره با عضو درصد موافقت گردید.بدیهی است ضرورت دارد در صورت تخ ی از مقررات مستند مورد ا25وقتبا افزای  الرفیت تا سق  مستمر در خصوص عدم اشتبال تمام

 خاوی وفا مقررات انظباوی برخورد گردد.

سازی در های انبوههای مجری حقوقی و شرکتوارشد دارای ص حیت اجرا بدلیل عدم وجود شرکت 1موضوع درخواست انجام خدمات مهندسی اجرا توسئ مهندسان پایه -5

کنندگان تا پایان سال موافقت انجام امور مرتبئ با معرفی مجری ذیص ح برای مراجعه جلسه م رح و با تقاضای یاد شده در جهت مساعدت و جلوگیری از اخ ل در 

های ساختمانی دارای ص حیت از  ماهه مصوبه قبلی هیات جهت ان باو شرایئ شرکت 6خصوص و پیرو گزارش ارا ه شده ر یس سازمان در جلسه مقرر شد مهلتگردید.درایع



 جاری تمدید گردد.های اب ای جهت اخن پروانه اشتبال بکار حقوقی سازندگان مسکع وساختمان، تا پایان سالتورالعمل ریزی بادسسازمان مدیریت و برنامه

گیری در خصوص خدمات مهندسی هایی مانند کتابخانه و بیمارستان در جلسه م رح و مقرر شد باتوجه به اینکه تصمیمموضوع درخواست در خصوص خدمات مهندسی پرو ه -6

کارهای باشد، با برگزاری جلسات مشترک نمایندگان ایع نوع پرو ه ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و با ارا ه راهدرخواست در حی ه اختیارات هی ت نمیمورد 

 های من با با مقررات، اقدام الزم معمول گردد.مناسا و عملی و با مساعدت

موضوع برنامه ریزی نوسازی مسکع در بافت فرسوده و در جهت مساعدت به سرمایه گناران و ساکنیع محله  13/03/98مورخ  8065/117صورتجلسه شماره  6با توجه به بند  -7

دصد تعرفه مصو  ، هم نیع افزای  الرفیت  30های یاد شده ، با پیشنهاد سازمان مبنی بر کاه  تعرفه خدمات مهندسی وراحی و نظارت در مح ت منکور معادل 

 درصد موافقت گردید. 50تبئ با موضوع در ایع پرو ه ها برابر مهندسیع مر

ترایا ارا ه خدمات مهندسی موضوع حداقل تعرفه در پرو ه های خارج از محدوده شهری با کاربری های مراداری ، دامداری ، گلخانه و نظایر آن م رح ومقرر شد در جلسه  -8

   محاسبه گردد.مترمرب 80در مناوا یاد شده ، حداقل تعرفه با مترا  

دید و با توجه به  موضوع درخواست گروه تخصصی شهرسازی سازمان مبنی بر ضرورت انجام خدمات مهندسی تهیه ورح ان باو اراضی خارج از محدوده در جلسه م رح گر    -9

 یاد شده توسئ اعضاا واحد شرایئ سازمان صورت پنیرد توضیحات ارا ه شده مقرر شد در صورت تایید لزوم انجام خدمات منکور توسئ کار گروه مربووه خدمات مهندسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1398/ 05/ 12مصوبات هیئت چهارنفره استان مورخ   

 شرح مصوبه  توضیحات 

 

روز شنبه مورخ   9:30جلسه هیات چهار نفره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم راس ساعت  9/5/98مورخ  15545/112با استعانت از خداوند متعال و پیرو دعوتنامه شماره 

یز دقیا به عمل آمده در جلسات با حضور اعضا و امضا کنندگان ذیل در محل دفتر معاون محترم هماهنگی امورعمرانی استانداری قم برگزار و ضمع ت کید بر کارشناسی و آنال 12/5/98

و پیشنهادهای رسیده دیگر پس از تبادل نظر اعضاا و بررسی نظریات کارشناسی انجام  خدمات مهندسی استان 97هیئت چهارنفره استان، در خصوص اص ح تعرفه سال  97پایانی سال 

 شده، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

 25ق  باقیمانده تا س 97مدیرکل محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر امکان اص ح تعرفه سال  3/98/ 18مورخ  430/36218(در اجرای نامه شماره 1

رشته های معماری، عمران، تاسیسات برقی و مکانیکی و خدمات مرتبئ با ایع چهار رشته، مقرر گردید ضمع م ک عمل قرار گرفتع  96درصد افزای  نسبت به تعرفه های مصو  سال

رشته با افزای  و اص ح  4خدمات مهندسی وراحی و نظارت  97و96تعرفه های سال برای خدمات مرتبئ چهار رشته، با توجه به  96درصد نسبت به سال  25اعمال باقیمانده تا سق  

 درصدموافقت و م ک عمل قرار گیرد. 8، و 8، 8، 7، 8، 9، 8در گروه های ساختمانی ال ، ،ج و د برای مجموع حا الزحمه های وراحی و نظارت به ترتیا معادل  97تعرفه سال 

به میزان  97رشتهعمران، معماری، برو و مکانی ، مقرر شد برای خدمات مهندسی سه رشته نقشه برداری، ترافی  و شهرسازی نیز تعرفه سال  4تعرفه  ( با عنایت به اص ح و افزای 2

 درصد اص ح شده و افزای  یابد. 8متوسئ 

( مورد نیاز رشته نقشه برداری مقرر شد اجرای فیزیکی و سازه ای بنچ مارک B.M( در خصوص درخواست تعییع تعرفه تهیه نقشه وض  موجود و برداشت نق ه ای با اجرای بنچ مارک)3

سیستم یکپارچه شمیم جانما ی در نقشه های م ابا مشخصات فنی توسئ مال  و یا توافا با ناالر و تحت نظرایشان) ناالر نقشه بردار( اجرا گردد و بابت برداشت هر نق ه با استفاده از 

ریال  ) معادل یکصدو بیست هزارتومان( بعنوان حا   1200000( به ضمیمه کروکی و موقعیت آنها بازاا هر نق ه مبلغ B.Mبا ذکر شناسنامه نقاط بنچ مارک) ارا ه شده به شهرداری

 الزحمه تعییع می گردد. تعداد مورد نیاز نقاط با هماهنگی شهرداری من قه تعییع خواهد شد.

 وستایی پیشنهادی بنیاد مسکع انق   اس می استان به شرح ذیل مورد تایید قرار گرفت.( تعرفه خدمات مهندسی نظام فنی و ر4

 تعرفه خدمات مهندسی نظام فنی و روستا ی

 حداقل تعرفه هر واحد مسکونی)ریال( تعرفه به ازاا هرمترمرب  )ریال( نوع خدمات

 1500000 23760 وراحی سازه و معماری



 2500000 34320 نظارت سازه ومعماری

 1000000 8000 وراحی تاسیسات برو و مکانی 

 1500000 15000 نظارت تاسیسات برو و مکانی 

رخواست پیشنهاد تعرفه ( تعرفه پایه برای نظارت با توجه به بعد مسافت از مرکز استان در ضریا مسافت م ابا جدول پیوست ضر  می شود )جدول ضرا ا پیوست نامه د1تبصره 

 می باشد( 25/09/97مورخ  8615/35شماره بنیاد مسکع به 

یا روستا یان عزیز به استفاده ( مقرر شد بر اساس گزارش عملکرد ماهانه بنیاد مسکع به سازمان استان الرفیت مهندسان موضوع تفاهم نامه نظام فنی و روستا ی در جهت تشو2تبصره 

 ی در روستاها با ضریا متعادل نسبت به تعرفه روستا به تعرفه مرکز بخ  در عملکرد آنها درج گردد.از خدمات فنی و هم نیع ایجاد انگیزه برای مهندسان در خدماتده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1398/ 03/ 25مصوبات هیئت چهارنفره استان مورخ    

 شرح مصوبه  توضیحات 

 

در محل   25/03/1398روز شنبه مورخ  11تمان استان راس ساعت نفره نظام مهندسی ساخ 4جلسه هیئت  23/03/98مورخ  9229/112با یاری خداوند متعال و پیرو دعوتنامه شماره 

و هم نیع  98تعرفه خدمات مهندسی سال  دفتر معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با حضور اعضاا و امضا کنندگان ذیل برگزار و در راستای دستور کار جلسه با موضوع

 شته ای تبادل نظرگردید و نهایتا  به شرح موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد:تعرفه بیع ر

نفره ،مراتا در جلسه هیئت م رح و  4پیرو مکاتبه ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی موضوع بررسی درخواست تعدادی از اعضاا رشته معماری سازمان استان در هیئت  -1

نظر اعضا در ایع خصوص مقرر شد ضمع ارا ه گزارش کارشناسی دقیا گروه های تخصصی ذی مدخل و جم  بندی موضوع در پس از ارا ه گزارش و آمارهای موجود و تبادل 

 ردد.هیئت مدیره سازمان ، پیشنهادات مصو  سازمان به هیئت ارا ه تا متعاقبا  درخصوص خواسته من قی اعضاا محترم رشته معماری اتخاذ تصمیم گ

شد با توجه به پیگیری های مستمر و مراجعات مکرر درخواست کنندگان موصوف از مراجعه استان جهت تعییع تکلی  بخشنامه شماره  در ایع راستا هم نیع مقرر -2

ع م گردیده تا و با توجه تکالی  قانونی وزارت راه و شهرسازی موضوع بخشنامه اخیرالنکر مجددا  از سوی اداره کل استان از وزارت متبوع است 12/79/ 20مورخ  02/100/7092

 مباح  یاد شده هر چه سریعتر به وور کامل حل و فصل گردد.

مایشگاه مکانی  خاک با مقرر شد با توجه به تکمیل الرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های   وتکنی  و بتع و مشکل ارجاع کارهای ورودی به سازمان ، ابت کار شرکت آز -3

 پروانه پایه ی  به ایع شرکت واگنار گردد.توجه به تنها شرکت پایه ی  استان تا زمان 
 

 

 

 

 

 

 



1397/ 12/ 27مصوبات هیئت چهارنفره استان مورخ    

 شرح مصوبه  توضیحات 

 

نندگان با حضور اعضا و امضا ک 27/12/97صبح روز دوشنبه مورخ  7:30جلسه هیات راس ساعت  26/12/97مورخ  35375/112با استعانت از پروردگار متعال و پیرو دعوتنامه شماره 

 برگزار گردید. 98ذیل در محل دفتر معاونت محترم هماهنگی  امور عمرانی استانداری قم با دستور کار بررسی تعرفه و نحوه ارا ه خدمات مهندسی سال 

 گردید : پس از تبادل نظر بروی پیشنهادات واصله از سوی سازمان  و هم نیع نظرات کمیته کارشناسی هیات، تصمیماتی به قرار ذیل اتخاذ

 رشته عمران، معماری، برو و مکانی  به شرح جدول پیوست شماره ی  مورد موافقت قرار گرفت. 4تعرفه خدمات مهندسی وراحی و نظارت  -1

 تبصره : تعرفه خدمات مهندسی وراح و ناالر هماهنگ کننده م ابا ضوابئ مبح  دوم مقررات ملی ساختمان محاسبه گردد.

درصدی) معادل درصد نرخ تورم اع می از سوی بان  مرکزی( نسبت به تعرفه سال  4/39های نقشه برداری، شهرسازی و ترافی  نیز با افزای  تعرفه خدمات مهندسی رشته  -2

 مورد تا ید قرار گرفت. 4و 3، 2به ترتیا به شرح پیوستهای شماره  98استان برای سال  97

مورخ  8615/35با توجه به پیشنهاد اداره کل بنیاد مسکع استان قم موضوع نامه شماره  5شرح جدول پیوست شماره  تعرفه ارا ه خدمات مهندسی نظام فنی و روستا ی نبز به -3

 مورد موافقت قرار گرفت. 25/9/97

درصدی نسبت به تعرفه سال  4/39تعرفه خدمات مهندسی جنبی رشته مکانی  شامل : آبفا، بازرسی گاز و وراحی و نظارت گازرسانی به صنای )گاز دو پوندی( نیز با افزای   -4

 مورد موافقت قرار گرفت. 6به شرح جدول پیوست  98برای سال  97

مورد تا ید قرار  7به شرح جدول پیوست  98برای سال  97تعرفه خدمات مهندسی آزمایشگاهی شامل آزمای    وتکنی ، بتع و جوش بدون افزای  نسبت به تعرفه سال  -5

 گرفت.

  98درصد تعرفه خدمات مهندسی مصو  سال  75نفر استان معادل  25000شهرهای زیر  تعرفه خدمات مهندسی در -6

جات توافقنامه شماره تعرفه و اعمال الرفیت ارا ه خدمات مهندسی در شهرکهای صنعتی، در راستای حمایت از تولید و سرمایه گناری صنعتی در استان م ابا با مندر -7

 ن و شرکت شهرک های صنعتی می باشد.فی ما بیع سازما 22/9/85مورخ  13890/30

 : تعرفه خدمات مهندسی ساختمان سوله در خارج از محدوده نیز م ابا تعرفه مصو  خدمات مهندسی به شرح فوو در شهرک های صنعتی می باشد. 1تبصره

ه گروه ال  و برای سایر گروه ها م ابا تعرفه گروه   جدول مصو  : تعرفه خدمات مهندسی ساختمان سوله در داخل محدوده برای ساختمانهای گروه ال  م ابا تعرف 2تبصره 

 مورد موافقت قرار گرفت. 98تعرفه سال 



 ، می باشد.98تعرفه خدمات مهندسی در خارج از محدوده )شامل : مجتم  های خدماتی بیع راهی و توریستی و ...( معادل تعرفه جدول خدمات مهندسی سال  -8

 گرفت : ج از محدوده و در راستای حمایت از تولید و سرمایه گناری )شامل: مراداری، دامداری و گلخانه ها و ... ( به شرح ذیل مورد موافقت قرارتعرفه خدمات مهندسی در خار -9

  98درصد تعرفه مصو  گروه ال  در سال  40تعرفه خدمات وراحی : معادل  -

 98ال درصد تعرفه مصو  گروه ال  در س 50تعرفه خدمات نظارت : معادل  -

 اشد.تبصره : خدمات مهندسی در داخل محدوده جهت کاربری های مراداری، دامداری، گلخانه و ... صرفا محدود به وراحی سازه و نظارت عمران می ب

الرفیت مهندسیع ارا ه دهنده مبح  دوم مقررات ملی ساختمان،  4-3-14در جهت ترایا ناالران به فعالیت در نقاط محروم و فاقد ناالر به تعداد کافی و بر اساس بند  -10

 درصد افزای  می یابد. 50جهت کارهای آن مناوا به نسبت الرفیت مصرفی در آن مناوا به میزان 9و 6،7،8خدمات نظارت در ردی  های 

از ناالر مقیم و مسئول ایمنی کارگاه در پرو ه درصد به شرط استفاده  25به میزان حداکثر  "د"با پیشنهاد کاه  تعرفه مبنا برای ارا ه خدمات نظارت در ساختمانهای گروه   -11

 های مربووه در چارچو  نظامنامه مصو  هیات مدیره سازمان موافقت گردید.

ر ایع خصوص و اقدامات پیرو سیاستهای استان و آماده سازی بسترهای الزم جهت اجرا ی نمودن استفاده از توان سازندگان مسکع و ساختمان ذیص ح و مصوبات قبلی د -12

قانون نظام مهندسی مقرر شد  33آ یع نامه اجرا ی ماده  10و تبصره الحاقی ماه  9صورت پنیرفته در سالهای اخیر و مستند به مفاد قانونی و مقررات موجود از جمله ماده 

ی سازنده ذیص ح دارای ص حیت و الرفیت مناسا دستگاههای ذیربئ از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری قم موال  به تکلی  نمودن مال  به معرف

 برای کلیه گروه های ساختمانی می باشند.

ساختمانی تشخیص  در جهت بستر سازی الزم و استفاده از تمام الرفیت های فنی استان جهت ارا ه خدمات مهندسی مناسا با استفاده از الرفیت اجرا ی شرکت های  -13

موافقت گردید تا متعاقبا در مدت تعییع شده نسبت به  98ماهه اول سال  6یزی به شرط عضویت حقوقی در سازمان استان تا حداکثر ص حیت شده سازمان مدیریت و برنامه ر

 ت بیا شرایئ و اخن ص حیت )پروانه اشتبال به کار( مربووه از اداره کل راه و شهرسازی اقدام نمایند.

 ویع ساز و کار مناسا جهت کنترل و نظارت الزم از عملکرد شرکت ها اقدام نماید.در ایع خصوص ضروری است سازمان استان نسبت به تد

  رجوعان سازمان، موارد با عنایت به تکمیل الرفیت اعضای حقیقی و حقوقی برخی رشته ها و شرکت ها بدلیل حجم ورودی کارهای پایانی سال و در جهت تسهیل امور اربا -14

 ذیل مورد موافقت قرار گرفت :

و تکمیل الرفیت تعداد کار همزمان و تعداد کار سالیانه ازمایشگاههای   وتکنی  مقرر شد در جهت جلوگیری از مع ل  97ا توجه به حجم کارهای ساختمانی در سال ب 1-14

افزوده شود.رعایت و حفظ الرفیت  97ایان سال کار تا پ  2ماندن خدمات دهی متقاضیان، به تعداد کار همزمان و تعداد کارهای سالیانه شرکت های خدمات آزمایشگاهی منکور، 

 مترا  مصو  م ابا با دستور العمل اب ای ضروری است.

ای از مبح  دوم مقررات ملی ساختمان و بدلیل تکمیل الرفیت ساالنه مهندسان رشته های برو، مکانی  و معماری با افزای  الرفیت وراحان رشته ه 4-3-5مستند به بند  2-14



 درصد موافقت گردید. 20زان یاد شده به می

از مبح  دوم مقررات ملی ساختمان و در جهت ترایا ارا ه خدمات مهندسی توسئ شرکت های حقوقی که نیاز استان برای ارا ه خدمات به پرو ه  4-3-6مستند به بند  3-14

ننده از سازمان در پایان سال جاری، هیات با افزای  الرفیت شرکت های حقوقی در های بزرگ می باشد، با توجه به تکمیل الرفیت ساالنه و ورودی پرو ه های بزرگ در خواست ک

 )هیات چهار نفره( موافقت نمود. 27/12/97از مصوبه مورخ  16درصد با لحاظ بند  20درصد و در رشته های برو، مکانی  و معماری به میزان  10رشته عمران به میزان 

درصد بیشتر از الرفیت محقا شده اشخاص  50ه شرکت های حقوقی که م ابا تعری ، شاال تمام وقت شرکت می باشد به میزان با افزای  الرفیت اعضا هیات مدیر 4-14

 حقیقی هم رشته عضو سازمان موافقت گردید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1396/ 12/ 27مصوبات هیئت چهارنفره استان مورخ    

 شرح مصوبه  توضیحات 

 

با حضور اعضا و امضاا  27/12/1396صبح روز یکشنبه مورخ  8:00جلسه هیئت راس ساعت  23/12/95/ص مورخ 30462/117امه شماره با استعانت از پروردگار متعال و پیرو دعوتن

بادل نظر اعضاا ئت مدیره سازمان و تکنندگان ذیل در محل دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی برگزار و پس از بررسی های کمیته کارشناسی بر روی پیشنهادات واصله از هی

 و موضوعات مرتبئ اتخاذ گردید: 96تصمیماتی به شرح ذیل درخصوص تعرفه خدمات مهندسی سال 

 رشته )عمران ، معماری ، برو ، مکانی ( مورد تایید قرار گرفت 4تعرفه خدمات وراحی و نظارت  -1

 رار گرفتتعرفه خدمات مهندسیر رشته ترافیکی برای ار ه خدمات تفکی  اراضی مورد تایید ق -2

 تعرفه خدمات مهندسی رشته شهرسازی مورد تایید قرار گرفت -3

 تعرفه خدمات مهندسی رشته نقشه برداری مورد تایید قرار گرفت -4

 تایید قرار گرفتوندی ( مورد تعرفه خدمات مهندسی رشته مکانی  برای انجام خدمات جنبی شامل بازرسی آبفا ، بازرسی گاز و وراح یو نظارت گازرسانی به صنای  )گاز دوپ  -5

 مورد موافقت قرار گرفت 97تعرفه ارا ه خدمات مهندسی نظام فنی و روستایی در سال  -6

 و هم نیع دوره های سه ماله در سال آتی( 96تبصره: ارا ه گزارش عملکرد مهندسان ذینف  در نظام فنی و روستایی توسئ بنیاد مسکع انق   اس می استان )عملکرد سال 

 زمایشگاهی شامل   وتکین  ، بتع و جوش مورد تایید قرار گرفتتعرفه خدمات آ -7

ارنفره مورخ تعرفه خدمات مهندسی بهسازی لرزه ای )خدمات وراحی و نظارت در بخ  مقاوم سازی ساختمان ها ( م ابا با شرح خدمات و تعرفه مصو  هیئت چه -8

15/07/95   

 تهیه لیستوفر ، متره و برآورد هزینه اجرا ی کار -9

جددا  جهت تصمیم گیری به تعرفه خدمات وراحی و نظارت سازه نگهبان مقرر شد مراتا متعاقبا  پس از ارا ه آنالیز دقیا تر و ارا ه محاسبات تعرفه چند نمونه کار م درخصوص -10

 هیئت ارا ه گردد.

 4سازمان با شرکت ، شرح خدمات و مجموع تعرفه برای  مقرر شد پس از برگزاری جلسات مشترک 98درخصوص تعرفه خدمات مهندسی در شهرک های صنعتی برای سال  -11

رر شد گزارش فصلی از رشته )عمران ، معماری ، برو و مکانی  ( تعییع و متناسا با شرح خدمات و مسئولیت های حرفه ای تفکی  بیع رشته ای گردد. درایع خصوص مق

 عملکرد در شهرک های یاد شده به دبیرخانه هیئت ارسال گردد.

ذیربئ و محوریت  کنترل و بازرسی آسانسور با توجه به حوادث ناگوار پی  آمده به دلیل عدم رعایت برخی م حظات مقرر شد ی جلسه ای مشترک با دستگاه های  درخصوص -12

 نفره ارا ه شود. 4دفتر فنی استانداری و کارشناسی های الزم مراتا پیگیری و گزارش آن به هیئت 



مبح  دوم مقررات ملی ساختمان ارا ه شده توسئ هیئت  2-3-13و  4-3-5درصد کلیه رشته ها مستند به بندهای  20االنه به میزان موضوع درخواست کاه  الرفیت س -13

 مدیره سازمان در جلسه م رح و مورد موافقت قرار گرفت.

ورت اع م یکی از دفاتر مهندسی به عنوان محل کار ارا ه درصد در ص 20موضوع درخواست سازمان درخصوص افزای  )تشویقی ( الرفیت مهندسیع صرفا  ناالر به میزن  -14

به مالیکع و تشویا خدمات مهندسی به صورت همکار دفتر در جلسه م رح و در جهت تنسیا امور حرفه ای توسئ سازمان و در راستای ارا ه خدمات م لو  تر ناالریع 

 ان مورد تایید قرار گرفت.مبح  دوم مقررات ملی ساختم 2-3-14ایشان به موضوع مستند به بند 

ند مقرر شد در صورت  در جهت ترایا و تشویا به تشکیل و ارا ه خدمات توسئ شرکت های حقوقی که نیاز استان جهت ارا ه خدمات مهندسی به پرو ه های بزرگ می باش -15

 له ای آزاد سازی گردد.شرکت حقوقی در ی  دوره ی  ساله الرفیت شرکت های منکور به شرح ذیل به صورت مرح 5تشکیل حداقل 

 درصد  50ال (رشته عمران 

  ( سایر رشته ها تا سق  الرفیت

 فقت قرار گرفت:افزای  الرفیت وراحان و ناالران حقوقی که وبا تعری  شاال تمام وقت دوا ر دولتی و یا سایر شرکت های خصوصی نیستند به شرح ذیل مورد موا -16

 درصد 10ری معادل ال (افزای  الرفیت رشته های عمران و معما

 درصد 15 ( افزای  الرفیت رشته های برو و مکانی  معادل 

یشان و درخصوص ارا ه خدمات مهندسی وراح و ناالر هماهنگ کننده مقرر شد ضمع تدویع شرح خدمات متناسا مربووه و پیگیری انجام دقیا خدمات توسئ ا -17

با مهندسیع مسئول یاد شده توسئ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، تعرفه خدمات وراح و ناالر هماهنگ  هم نیع توجیه و الزام مهندسان پرو ه به ضرورت هماهنگی

 درصد مجموع حا الزحمه ها باشد. 5به صورت مجزا و معادل  2رشته نسبت به مبح   4کنندنه با توجه به کاه  تعرفه حا الزحمه های 

ی بر انجام خدمات مهندسی من با بر ضوابئ و مباح  قانونی و مقررات ملی ساختمان مقرر شد سازمان نظام مهندسی در نفره مبن 4با عنایت به تاکید و سیاست هیئت  -18

را رعایت نموده و کنترل الزم را  2مبح   17مبح   17و  16،  15،  14ارجاع کار رشته های نقشه برداری ، ترافی  و شهرسازی خدمات و ص حیت مندرج در جداول شماره 

 ر اینخصوص معمول نماید.د

شرکت های دارای موضوع مشکل پی  آمده جهت ابت نام انجام خدمات آزمایشگاهی بتع با توجه به حجم باالی کار در پایان سال به دلیل عدم وجود تعداد کافی  -19

و در جهت کارسازی خدمات مهندسی آزمایشگاهی برای مالکان ص حیت ، در جلسه م رح و در جهت رف  کمبود آزمایشگاه ها دارای ص حیت و الرفیت متناسا کار ارجاعی 

 پرو ه ها مقرر شد ارجاع کار با مدنظر قرار دادن ص حیت تا پایان سال با افزای  الرفیت صورت پنیرد.

 

 



1396/ 05/ 25مصوبات هیئت چهارنفره استان مورخ    

 شرح مصوبه  توضیحات 

 

جلسه هیئت جهت بررسی موارد اع می در دستور کار جلسه در محل دفتر معاون محترم هماهنگی  23/05/96/ص مورخ 9433/117شماره  استعانت از پروردگار متعال و پیرو دعوتنامه

ر درخصوص برگزار که پس از ارا ه گزارش توسئ اعضا درخصوص عملکرد مجریان ذیص ح و بررسی و تبادل نظ 96/ 25/05صبح روز چهارشنبه مورخ  8:00امور عمرانی راس ساعت 

 درخواست های پیشنهادی ارا ه شده تصمیماتی به قرار ذیل اتخاذ گردید.

به صورت   "د"و  "ج"موضوع خدمات مجریان ذیص ح در جلسه م رح و مقرر شد بر اساس مصوبه قبلی )شروع لزوم معرفی مجریان ذیص ح برای ساختمان های گروه  -1

عدت بیشتر شهرداری و با کنترل دقیا تر انجام خدمات م لو  مجریان ادامه یافته و پس از وی مرحله آزمایشی تصمیمات ( به همکاری و مسا 01/04/96آزمایشی از تاریخ 

 بعدی باتوجه به عملکرد اتخاذ گردد.

هت پرو ه ها صرفا  نظارت در جلسه حمایت و اهمیت خدمات بخ  نظارت معماری توسئ مهندسیع معمار دارای ص حیت نظارت مقرر گردید الرفیت مهندسان معمار ج -2

 درصد افزای  یابد. 50معماری به میزان 

حمه های اص حی رشته ها مراتا از ابتدای  با یاداوری اینکه موافقت با افزای  الرفیت منکور صرفا  تا پایان سال مورد موافقت قرار گرفته و مقرر شد در صورت نیاز و اب غ حا الز

 زمه ها به صورت قانونی م ک عمل قرار گیرد.سال آینده بر اساس اص حیه حا ال

مکاران مرتبئ ایشان در در پایان جلسه نیز آقای مهندس صبوری از ت ش های مجدانه آقای مهندس جانقربان سرپرست محترم معاونت معماری و شهرسازی شهرداری قم و ه -3

قانون نظام مهندسی در بخ  نظارت عالیه ایع اداره کل  35و همکاری در جهت اعمال ماده  شهرداری که در راستای انجام خدمات مهندسی من با با مقررات ملی ساختمان

 همکاری داشته اند تشکر و قدردانی نموده و آرزوی توفیا روزافزون برای ایشان از پروردگان متعال مسئلت نمودند.

 

 

 

 

 



1395/ 12/ 25مصوبات هیئت چهارنفره استان مورخ    

 شرح مصوبه  توضیحات 

 

با حضور اعضا و امضا  25/12/95صبح روز چهارشنبه مورخ  10جلسه هیئت راس ساعت  23/12/95/ص مورخ 30462/117استعانت از پروردگار متعال و پیرو دعوتنامه شماره با 

ازمان ، بررسی های کارشناسی و تبادل نظر تصمیماتی به کنندگان ذیل در محل دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی برگزار و پس از بررسی پیشنهادات واصله از هئیت مدیره س

 اتخاذ گردید. 96شرح ذیل در خصوص تعرفه خدمات مهندسی سال 

 رشته )عمران ، معماری ، برو و مکانی (  4تعرفه خدمات وراحی ونظارت  -1

صوص ارا ه خدمات موضوع ایمع سازی معابر حیع عملیات اجرایی مقرر شد تعرفه خدمات مهندسی رشته ترافی  برای ار ه خدمات تفکی  اراضی مورد تایید قرار گرفت و درخ -2

 مراتا ارا ه نحوه خدمات توسئ سازمان نظام مهندسی از مبادی ذیربئ پیگیری گردد.

 تعرفه خدمات مهندسی رشته شهرسازی مورد تایید قرار گرفت -3

ص تداخل شرح والای  مهندسیع عمران و نقشه بداری مقرر شد سازمان نظام مهندسی با برگزاری  تعرفه خدمات مهندسی رشته نقشه برداری مورد تایید قرار گرفت و درخصو -4

 جلسه ای مشترک بیع گروه های تخصصی مربووه انجام خدمات فصل مشترک را تعییع تکیلی  نماید.

 حی و نظارت  گاز رسانی به صنای  )گازپوندی ( مورد توافا قرار گرفتتعرفه خدمات مهندسی رشته مکانی  برای انجام خدمات جنبی شامل بازرسی آبفا ، بازرسی گاز و ورا -5

 تعرفه خدمات مهندسی رشته برو برای انجام خدمات بازرسی برو )کنتور ( ت  فاز و سه فاز مورد تایید قرار گرفت -6

 تعرفه خدمات آزمایشگاهی شامل   وتکنی  ، بتع و جوش مورد تایید قرار گرفت -7

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی موضوع شرح خدمات و تعرفه کنترل الزامات شهرسازی در پدافند ایرعامل و  95/ 05/08/ش م مورخ 26906ه با توجه به نامه شمار -8

 21ح  موضوع مبدرخواست هیئت مدیره محترم سازمان استانی مقرر شد پس از بررسی دقیا و عندالزوم ، برگزاری جلسات مشترک بیع گروه های تخصصی مرتبئ با 

ی شده به دبیرخانه هیئت مقررات ملی ساختمان جهت کنترل الزامات رعایت پدافند ایرعامل در ساختمان مرتبئ توسئ سازمان پس از جم  بندی در قالا بسته جام  و بوم

 چهارجانبه جهت بررسی و تایید ارسال گردد.

 مورد تایید قرار گرفت. 1396تعرفه مصو  خدمات مهندسی گروه های ساختمانی سال ، به  95تعرفه خدمات مهندسی مشروحه ذیل با اعمال ضرایا مصو  سال  -9

 تهیه لیستوفر ، متره و برآورد هزینه اجرایی کار 1-9

 بهسازی لرزه ای )خدمات وراحی و نظارت در بخ  مقاوم سازی ساختمان ها ( 2-9

 خدمات مهندسی وراحی و نظارت سازه نگهبان 3-9

درصد حا الزحمه  10ه خدمات مهندسی جهت ورح هایی که فقئ والیفه بازبینی و کنترل مدارک فنی آن به عهده سازمان می باشد معادل تعرفه پیشنهادی سازمان برای ارا  -10

 بدون اعمال تخفی  مورد موافقت قرار گرفت 96وراحی در هر رشته از رشته های ساختمانی بر اساس تعرفه های چهارجانبه رشته مصو  سال 



موضوع امکان ارجاع خدمات آزمایشگاهی به آزمایشگاه هایی که دارای رتبه با ص حیت پاییع تر  26/1/95صورتجلسه هیئت چهارجانبه مورخ  3الحاقی بند پیرو مصوبه تبصره  -11

هت مساعدت مقرر گردید پس از تاریخ می باشند مقرر شد آزمایشگاه ها نسبت به ارتقا پایه خود وفا مقررات و دستورالعمل های موجود اقدام نمایند. در ایع راستا و در ج

 ارجاع کار صرفا  من با بر ص حیت مندرج در پروانه و دستوراعمل مربوط و در پایه های قانونی صورت پنیرد. 01/03/96

ر انجام خدمات مهندسی در چارچو   با عنایت به تبییر شرایئ استان به جهت افزای  تعداد مهندسان در رشته ها و پایه های مختل  و تصمیم هیئت چهارجانبه مبنی ب -12

مثبوتی  03/02/86مقررات ملی ساختمان بدینوسیله پیشنهاد لبو کلیه مصوبات صورتجلسات کمیسویع چهارجانبه مورخ  2ضوابئ و مقررات قانونی از جمله شیوه نامه مبح  

از سوی کمیته کارشناسی مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد در صورت نیاز به تصمیم در دبیرخانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  03/07/86مورخ  3559/86به شماره 

 جدید با توجه به شرایئ موجود و با رعایت ضوابئ قانونی مرابت جهت بررسی موضوع توسئ سامان به دیرخانه هیئت چهارجانبه ارا ه گردد.

مبح  دوم مقررات ملی ساختمان ارا ه شده توسئ هیئت  2-3-14و  4-3-5شته ها مستند به بندهای درصد در کلیه ر 20موضوع درخواست کاه  الرفیت ساالنه به میزان  -13

 مدیره سازمان در جلسه م رح و مورد موافقت قرار گرفت.

ل کار ارا ه خدمات مهندسی به درصد در صورت اع م یکی از دفاتر مهندسی به عنوان مح 10موضوع درخواست سازمان درخصوص افزای  )تشویقی( الرفیت ناالریع به میزان  -14

یا ایشان به موضوع مستند صورت همکار دفتر در جلسه م رح و در جلسه تنسیا امور حرفه ای توسئ سازمان و در راستای ارا ه خدمات م لو  تر ناالریع به مالیکع و تشو

 مبح  دوم مقررات ملی ساختمان مورد تایید قرار گرفت. 2-3-14به بند 

خدمات مهندسی در اجرای نظام فنی و روستایی معتبر بوده و در صورت ارا ه پیشنهاد  95 ه تعرفه جدید از سوی بنیاد مسکع انق   اس می استان تعرفه سال به دلیل عدم ارا -15

 تعرفه های جدید قابل اجرا خواهد بود. 96و تصویا آن برای سال 

هم نیع فعال سازی م لو  تر خدمات مهندسیع وراح و ناالر هماهنگ کننده با افزای  سق  اعضا در راستای سیاست دفتر محوری و کاه  مشک ت مالکان محترم و  -16

 نفر موافقت گردید. 25دفاتر مهندسی تا 

ایرقانونی بودن  نفر برای ناالران حقوقی در جلسه م رح و به دلیل 1به  2موضوع درخواست تعدادی از متقاضیان تشکیل و شرکت و کاه  نفرات هیئت مدیره در هر رشته از  -17

 موضوع با درخواست موافقت نگردید.

  برای برخی از ایشان در در جلسه تکریم اربا  رجوع و کاه  مشک ت پی  رو ، موضوع تجم  تعرفه خدمات مهندسی متعدد در برخی رشته ها و بار روایع و ذهیت نام لو -18

راهکارهای مناسا حا الزحمه برخی از رشته را در حد امکان به صورت تجمی  شد و یکپارچه برای  جلسه م رح و مقرر شد در ایع خصوص سازمان نظام مهندسی با ارا ه

 ارا ه نماید.  98تعرفه های سال 

 

 

 



1395/ 05/ 07مصوبات هیئت چهارنفره استان مورخ    

 شرح مصوبه  توضیحات 

 

 95تعرفه خدمات مهندسی و تعرفه رشته شهرسازی در سال 

 "وراحی تفکی  اراضی شهری "مهندسان شهرساز جهت  شرح خدمات و گردش کار

 الف: مقدمه

یه محسو  می شود )زیرا فضاها تفکی  اراضی شهری در واق  زمینه شکل گیری توده و فضای ساختمانی و فرم شهری در مقیاس های کوچ  از ی  بلوک شهری تا مقیاس محله و ناح

ق عات مستقر و جانمایی شده و شبکه دسترسی به فضاها و ساختمان ها بر اساس نوع تفکی  اراضی پدید می آید . بنابرایع در و ساختمان ها به تناسا نوع تفکی  اراضی شهری در 

 صورتی که تفکی  اراضی بر اساس اصول و ضوابئ شهرسازی صورت گیرد. کیفیت محیئ کالبدی شهر از نظر شکل و ساختار ارتقاا می یابد.

 اف و شرح خدمات وراحی تفکی  اراضی شهری به شرح جدول زیر می باشد:با توجه به نکات فوو ، اهد

 اهداف  -ب

 وردهدف اصلی تفکی  اراضی شهری ، حداکثر بهره روی از زمیع و فضا و رعایت دسترسی بیع ق عات شهری است به ووری که محیئ شهری م لو  پدید آ

 اهداف فرعی آن عبارتند از :

 هری از شکل م لو  وبیعی زمیع )با حداقل دخل و تصرف در شکل زمیع از نظر خاکریزی و خاکبرداری ( پیروی شکل)فرم( تفکی  اراضی ش

 پیروی از ویوگی های بافت کالبدی و شکل)فرم شهری در مقیاس بلوک شهری ، محله و ناحیه شهری(

 روندان و س مت محیئتامیع دسترسی سالم و ایمع به ق عات زمیع بر حسا نوع کاربری و فعالیت و حفظ ایمنی شه

 شرح خدمات  -ج

 بررسی های اولیه: -1

 ، مفاحسا  نوسازی و ....( 1.2000بررسی مدارک ابتی و اسناد مورد نیاز تفکی )سند مالکیت ، آراا کمیسیون های ماده دوازده و ... تهیه نقشه  1-1

 مل  دارای ساختمان باشد. بررسی گواهی ساختمانی دریافتی )پروانه ساختمان ، پایان کار و ...( در صورتی که 1-2



 بررسی نقشه ابتی و ان باو ان با سند مالکیت 1-3

 بررسی ورح تفضیلی در ارتباط با کاربری زمیع و ضوابئ و معیارهای گنربندی و تعییع خدمات 1-4

 دریافت نمایندگی )وکالت( از مال  به منظور پی گیری امور تفکی  زمیع در صورت درخواست مال  1-5

 -هجمع آوری اطالعات پای -2

 اخن او عات مربوط به ضوابئ تفکی  در محدوده و من قه استقرار مل  برای انواع کاربری ها 2-1

 دریافت مجوز تفکی  از شهرداری و سایر سازمان های مرتبئ حسا نیاز 2-2

حد ی  بلوک شهری و در موارد خاص بر حسا مترمرب  در حد ق عات مجاوز و بی  از آن در  5000برداشت وض  موجود زمیع مورد نظر و ق عات ماور برای زمیع های تا  2-3

 تشخیص مهندس شهرساز و توافا با مال  ایع برداشت ها شامل موارد زیر است:

 برداشت ابعاد و عوارض زمیع به منظور ان بقا با نقشه ابتی و ابعاد قید شده در سند مالکیت 2-3-1

 دارای ساختمان باشد( برداشت موقعیت و ابعاد ساختمان های موجود در مل  ) در صورتی که مل  2-3-2

 برداشت پوش  گیاهی و تعییع موقعیت درختان موجود در زمیع   2-3-3

 برداشت ابعاد و مساحت ق عات مجاور  2-3-4

 برداشت بخ  ساخته شده و فضای باز ق عات مجاور 2-3-5

 برداشت وض  موجود معابر اوراف مل  )وول ، عرض ، شیا( 2-3-6

 مان به منظور شناخت معیارهایی که در تبییرات ارزش زمیع موار و تعییع کننده می باشند.جم  آوری او عات مروبئ به ارزش معام تی زمیع و ساخت 2-3-7

 ی ، قنات و مسیل ها و ...(برداشت کلیه تاسیسات و تجهیزات زیربنایی موجود در زمیع از قبیل پست برو و مسیر شبکه ، برو ، گاز ، آ  ، فاض   ، کانال آ  های س ح 2-3-8

 زهای وبیعی و مصنوعی مشرف بر زمیعبرداشت مناالر و چشم اندا 2-3-9

با  8-3-2و  6-3-2،  5-3-2،  4-3-2،  3-3-3،  2-3-2،  1-3-2درصد باشد ، بند های  10تبصره : در صورتی که زمیع بی  از سه هزار مترمرب  باشد و یا شیا زمیع بی  از 

 تهیه خواهد شد. 1.500وانه اشتبال معتبر و صاحا ص حیت و با مقیاس انجام هماهنگی های الزم با مهندس شهرساز توسئ مهندس نقشه بردار دارای پر

 تجزیه ، تحلیل و استنتاج از بررسی ها: -3

 تعییع معیارها و ضوابئ م ک عمل تفکی  3-1

 تعییع متوسئ وول ، عرض و مساحت ق عات 3-2

 زدید محلی تعییع قدمت ساختمان های موجود در زمیع با توجه به مدارک ، اسناد و عکس های هوایی و با 3-3

 تعییع ضوابئ و معیارهای تعییع کننده ارزش زمیع 3-4

 تعییع جهت مناسا استقرار ق عات با توجه به زاویه تاب  آفتا  ، سایه اندازی ، جهت گیری ق عات مجاور ، وزش باد و ... 3-5



 ارائه طرح: -4

 تهیه ورح تفکیکی ضمع مشخص کردن ق عات مربوط به کاربری های عمومی مورد نیاز 4-1

 عوارض قانونی تفکی  محاسبه 4-2

 تعییع ت ایرات تراکمی ناشی از تفکی  زمیع  4-3

 تهیه گزارش توجیهی ورح  4-4

 مترمرب  1000گردش کار ورح تفکی  اراضی شهری دارای سند ش  دانگ با مساحت بی  از 

 مدارک مورد نیاز:

 درخواست مال  یا مالکیع با ارا ه وکالتناه از سایر مالکیع -1

 الکیت ارا ه اصل و فتوکبی سند م -2

 ارا ه کروکی محدوده پ ک م ابا بنا حدود اربعه در سند -3

 ارا ه کدپستی مل  -4

 مراحل انجام کار :

 مراجعه به و احد کنترل شهرسای و ابت کدنوسازی درخواست و تعییع زمان بازدید از مل  -1

ور بازدید پس از بازدید مل  به مال  یا متقاضی اع م می نماید در چه زمانی به مراجعه مال  در زمان تعییع شده به شهرسازی من قه و بازدید  مل  توسئ مامور بازدید )مام -2

 کدام قسمت شهرسای جهت پیگیری مراجعه نماید(

 بررسی اولیه کروکی ارا ه شده توسئ واحد نقشه برداری )در صورت نیاز( -3

 به واحد توسعه و تعریضاالهار واحد ورح تفضیلی و تهیه فرم دستور نقشه برداری وگزارش شهرسازی و ارجاع  -4

 سیتکمیل و تایید فرم منکور توسئ مسئول توسعه و تعریض من قه )مسئول ام ک شهرداری مرکز ، معاون شهرسای و معماری و ارجاع به نظام مهند -5

معاونت شهرسازی جهت کنترل و تایید آن )در تهیه پ ن موقعیت مل  توسئ مهندس شهرساز مورد تایید سازمان نظام مهندسی و ارجاع به واحد ورح های شهرسازی حوزه  -6

 صورت نیاز با نقشه برداری من قه جهت جانمایی هماهنگ می  گردد( سپس می باید به تایید سازمان نظام مهندسی برسد

ه ها به کمیسیون بررسی و پیشنهادات جهت تفکی  مل  ، پ ن منکور می بایست به واحد ورح های شهرسای حوزه معاونت شهرسازی ارجاع سپس جهت تعییع و تایید سران -7

 ارجاع گردد.

 

 



 : حا الزحمه رشته شهرسازی در ورح تفکی  اراضی 1جدول 

 س ح اراضی )مترمرب ( میزان حا الزحمه بر ازاا هر مترمرب  )ریال( ردی 

 2000تا  9.000 1

 3500تا  2001 7.500 2

 5000تا  3501 6.800 3

 7500تا  5001 6.000 4

 750یشتر از ب 5.000 5

 95شرح خدمات مهندسی و تعرفه رشته شهرسازی در سال 

 "وراحی ان باو کاربری اراضی شهری "شرح خدمات و گردش کار مهندسان شهرساز جهت

 مقدمه-الف

، تفصیلی ، هادی شهر و ...( ایجا  می کند تا نوع  از آنجایی که شهرها مداوم در حال تبییر و تحویل هستند و در بسیاری از موارد ت بیا تحوالت با ورح های مصو  شهری )جام 

ع ، نحوه استقرار بناها و ... مورد بررسی و کاربری و ساختمان ها ، سرانه های شهرسازی ، نوع فعالیت های شهری ، تراکم های ساختمانی ، تبییر عرض معابر ، تبییر در س ح اشبال زمی

هرسازی و معماری ، کارگروه مسکع و شهرسازی و سایر کمیته های مربووه قرار گرفته و در س ح م لوبی حفظ گردد . لنا وبا اصول شورای عالی ش 5تجدید نظر کمیسیون های ماده 

و تراکم توسئ مهندسیع  اری ، دسترسی ها، معیارها و استاندارهای شهرسازی ، ضروری است که گزارش برنامه ریزی ان باو کاربری ارضای شهری از نظر نوع فعالیت ، سرانه ها ، همجو

 خدمات مربووه انجام گیرد. شهرساز دارای پروانه اشتبال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی تهیه و در قالا م العات و بررسی های اصولی وبا اهداف زیر و شرح 

 اهداف  -ب

 محله ، ناحیه ، من قه و شهران باو ساختار کاربری های ،  فعالیت ها و تراکم ها با ساختار واحد همسایگی ،  -

 مراعات سازگاری فعالیت های موجود و پیشنهادی با یکدیگر و با محیئ پیرامون به منظور تامیع رفاه ، امنیت و آسای  ساکنان شهر  -

 استفاده بهینه و بهره وری مناسا از اراضی شهری از دیدگاه اقتصادی منوط به رعایت رفاه و امنیت اجتماعی ساکنان -

 ناف  عمومی در قبال مناف  خصوصی به ویزه در تامیع فضاهای عمومی و تاسیسات و تجهیزات مربووهحفظ م -

 حفظ و ارتقا کیفیت محیئ سکونت از نظر تامیع فضای باز ، فضای سبز ، دید و منظر و ... -

 کنترل سنخیت کاربری و فعالیت با شکل و فرم وبیعی زمیع -

 )انواع مالکیت ، تعداد مالکیت و ...(بررسی مشک ت و موان  اجرایی ورح ها  -



 شرح خدمات  –ج  

 مشخص ساختع وضعیت کاربری و مالکیت زمیع یا ساختمان مورد نظر در ورح های شهرسازی مصو   -1

 ورح هادی شهر -

 ورح جام  شهر -

 ورح تفصیلی -

 کمیسیون های خاص و مرتبئ -

بیل ورح بهسازی و نوسازی ، بلند مرتبه سازی ، بافت قدیم یا ورح های آماده سازی ، ورح های مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نظیر ورح های خاص از ق -

 توانمند سازی سکونت گاه های  ایررسمی 

 تعییع محدوده مورد م العه: -2

رد م اعله نظیر محله ، ناحیه و یا کل شهر تعییع می مقیاسی که برای م العه الزم است به نسبت ابعاد و مقیاس زمیع مورد م العه و نوع کاربری آن و تعییع شعاع محدوده مو

 شود

 بازدید محلی از ق عه مورد نظر و جم  اوری او عات اولیه حاصل از بازدید محلی شامل: -3

a. ... انجام بررسی اولیه از ق عه مورد نظر مانند همجواری ها ، کاربری عمده ، تراکم ، شبکه ارتباوی و 

b. رایئ خاص ق عه مورد نظرشناسایی ویوگی های موقعیت و ش 

 بررسی اارات تبییر کاربری موجود در محدوده مورد م العه و نحوه تاایر گناری آن ها -4

a. تعداد ق عات موجود با کاربری مربووه در محدوده مورد م العه و نحوه تاایر گناری آنها 

b. تاایر کاربری مورد م العه بر جمعیت محدوده مورد بررسی 

c. د نظر از قیل ارزش ق عه نسبت به ق عات همجوار مسا ل اقتصادی ق عه مور 

d. مسا ل مربوط به شبکه ارتباوی و ترافی  با توجه به کاربری زمیع 

e. مسا ل مربوط به کیفیت مسا ل زیست محی ی 

f.  بررسی های مربوط به مسا ل دیر و منظر ، سنخیت و همجواری 

g. بررسی الرفیت زیرساخت های موجود خدمات مربتئ با کاربری ق عه 

 سی اارات اضافه شدن کاربری جدید در زمیع مورد نظربرر -5

a. )تعییع محدوده الزم جهت م العه )باتوجه به استانداردهای موجود در زمینه آستانه خدمات رسانی 

b. مسا ل جمعیتی محدوده مورد م العه و جمعیتی محدوده مورد م العه و اارات اضافه شدن کاربری جدید در آن 



c. د م العه و جمعیتی مورد م العه و اارات اضافه شدن کاربری جدید آنمسا ل اقتصادی محدوده مور 

d.   مسا ل مربوط به شبکه ارتباوی و ترافی 

e. مسا ل زیست محی ی مربوط به اضافه شدن کاربری جدید 

f. ... مسا ل مربوط به اصول همجواری ، سنخیت کاربری ، دید و منظر و 

g.  خدمات مورد نیاز برای کاربری جدیدمسا ل مربوط به زیرساخت ها )تاسیسات زیربنایی و 

 جم  بندی و ارا ه پیشنهاد برای ورح در مراج  تصویا کننده ورح: -6

 ورح پیشنهاد میگردد. با توجه به م العات انجام شده ، کاربری زمیع مورد درخواست متقاضی و ضوابئ و مقررات ساخت و ساز در آن تایید و به مراج  تصویا کننده

مصو   که فاقد ورح تفصیلی مصو  می باشند ، مهندس شهرساز که متولی بررسی و انجام ایع شرح خدمات می باشد الزم است از ورح هادی یا ورح جام  تبصره: در شهرهایی

 موجود به عنوان ورح فرادست استفاده نماید.

نظر هم ون کاربری ، تراکم ، تبییر عرض معبر ، تبییر در س ح اشبال ،  تبصره: تهیه چکیده گزارش یا چ  لیست از فعالیت مهندسیع شهرساز ذیص ح درخصوص ق عه مورد

 نحوه استقرار بنا در انتهای گزارش 

 گردش کار ورح ان باو کاربری اراضی شهری

 مراجعه متقاضی به شهرداری و ارا ه تقاضا به شهرداری محل و تشکیل پرونده و تعییع نوع درخواست متقاضی توسئ شهرداری  -1

 به سازمان نظم مهندسی ساختمان استان اضی به همراه پرونده و اسناد و مدارک ذیل توسئ شهرداریارجاع متق -2

 معرفی نامه شهرداری به سازمان نظام مهنسدی ساختمان جهت تهیه ورح  -

 فتوکپی سند مالیکت )برابر اصل( -

 مشخص شده باشد. موجود ، آخریع ورح تفصیلی مصو  محل مورد نظر در آن 1.2000فتوکپی نقشه با مقیاس  -

 ضوابئ و مقررات ورح هادی ، جام  و یا تفصیلی شهر -

یت و ضوابئ و بررسی پرونده و اسناد و مدارک پیوست توسئ گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان جهت معرفی مهندس شهرساز ذیص ح بر اساس الرف -3

 تعییع حا الزحمه به منظور تهیه گزارش ان باو کاربری اراضی

 تنکر : مراجعه مستقیم مال  به مهندس شهرساز مجاز نمی باشدو گزارش های تهیه شده خارج از ایع چارچو  فاقد اعتبار است

ه مهر سازمان نظام تهیه گزارش و مهر و امضای آن توسئ مهندس شهرساز ذیص ح و اجراع آن به گروه تخصصی و ارزیابی کلی توسئ گروه تخصصی شهرسازی و ممهور ب -4

 هندسی ساختمان نمودن آنم

 ارسال گزارش به همراه پرونده به شهرداری مربووه   -5

ام  را در اختیار مهندس شهرساز تبصره : شهرداری ها و مراج  صدور پروانه موالفند نقشه های پایه ورح تفصیلی مورد عمل و ضوابئ و مقررات ورح هادی ، ورح تفصیلی و یا ج

 قرار دهند.



 ارجاع می دهند. 5دریافت گزارش به انضمام سایر مدارک ، پرونده متقاضی را به دبیرخانه کمیسیون ماده  شهرداری ها نیز پس از -6

 

 

 : حا الزحمه رشته شهرسازی در ورح ان باو کاربری اراضی شهری2جدول 

 س ح اراضی )مترمرب ( میزان حا الزحمه بر ازاا هر مترمرب  )ریال( ردی 

 2000تا  9.000 1

 3500تا  2001 7.500 2

 5000تا  3501 6.800 3

 7500تا  5001 6.000 4

 7500بیشتر از  5.000 5

 

 95شرح خدمات مهندسی و تعرفه رشته ترافی  در سال 

 شرح خدمات مهندسی ترافی  در بخ  تفکی  اراضی

 شرح خدمات 1-2

 اخن نظرات کارفرما و مهندس شهرساز درخصوص تفکی  من قه مورد نظر  1-1-1

ی و هندسی معابر مجاور و ق عه زمیع مورد نظر شامل وول ، عرض ، شیا ، قوس ، فاصه دید ، عرض پیاده رو و سواره رو به تفکی  ، مشخصات کنترل مشخصات فن 1-1-2

ئ مهندسیع مه توس تقاو  ها ، ایستگاه های اتوبوس و ...بر اساس نقشه های موجود و برداشت محلی که عملیات برداشت احتمالی مربوط به سفارش مهندس ترافی  

 پنیردنقشه بدار صورت می 

د مهندسی ترافی  از قبیل بررسی و کنترل مشخصات ترافیکی شبکه معابر مجاور شامل م العات و آمار برداری های ترافیکی ارا ه شده و ان باو آن با مشخصات استاندار 1-1-3

 میزان ترافی  عبوی به تفکی  نوع وسیله نقلیه و ایره

ی های مهم در حریم نفوذ زمیع مورد تفکی  اعم از عواض وبیعی ، پل ها ، کابری های مسکونی ، تجاری، اداری ، خدماتی ، ورزشی ، اخن برداشت عوارض و کابر 1-1-4

 پارکنیگ و در مجاورت مل  منکور که توسئ مهندس شهرسازی و نقشه برداری تهیه شده است .

 تی در حوزه نفوذ مل  کسا او عات از ورح های توسعه شهری و یا تبییر کاربری های آ 1-1-5

ود و وضعیت پیشنهادی ورح کنترل الرفیت معابر ، )سواره رو ، پیاده رو ( تقاو  ها ) با چراغ و بدون چراغ راهنمایی ( ، سیستم حمل و نقل عمومی و ... در وض  موج 1-1-6

 جام  و تفصیلی در حوزه مورد م العه

 کنترل شبکه دسترسی 1-1-7



 ه نفوذتدقیا سلسه مراتا شبکه در گستره حوز 1-1-8

 (1وراحی اولیه مقاو  عرضی معابر )وراحی فاز  1-1-9

 (1وراحی اولیه تقاو  ها جهت تامیع فاصله دید و میزان عقا نشینی ها و پخ مورد نیاز )وراحی فاز  1-1-10

 

 حدود ص حیت 2-1

 پایه  2پایه  3پایه  مساحت اراضی )مترمرب (

 + + + 10000تا  2500

 + + - 20000تا  10001

 + - - به باال 20001

 : در شرایئ تکمیل الرفیت با مصوبه مراج  ذیص ح از مهندسیع با پایه پاییع تر استفاده می گردد.1تبصره 

 مترمرب  با نظرمهندس شهرساز می توان از خدمات مهندس ترافی  استفاده نمود. 2500: برای اراضی کمتر از 2تبصره 

 

 ا محوریت شهرساز( جدول حا الزحمه رشته ترافی  در بخ  تفکی  اراضی )ب

 س ح اراضی )مترمرب ( میزان حا الزحمه بر ازاا هر مترمرب  )ریال( ردی 

 2000تا  4.500 1

 3500تا  2001 3.750 2

 5000تا  3501 3.400 3

 7500تا  5001 3.000 4

 7500بیشتر از  2.500 5

 لغ فوو تعییع می گردد.درصد مب 60تبصره: تعرفه برای سایر شهرها )به جز مرکز استان ( معادل 

 

 



1395/ 04/ 13مصوبات هیئت چهارنفره استان مورخ   

 شرح مصوبه  توضیحات 

 

 (8وراحی و نظام فنی و روستایی )وبا جدول پیوست  95تعرفه خدمات مهندسی سال 

 (8)وبا جدول پیوست  95تعرفه وراحی و نظارت سازه نگهبان در گودبرداری های ساختمانی نیز برای سال 

و ارا ه آن توسئ سازمان  2ح  رخصوص تعرفه خدمات رشته های شهرسای و ترافی  پس از بح  و تبادل نظرهای الزم مقرر شد شرح خدمات رشته های یاد شده پس از ت بیا با مبد

هیئت چهارجانبه م رح و تصمیم گیری الزم در ایع خصوص نظام مهندسی هم نیع تعرفه ارا ه تعرفه های استان های مشابه و نحوله عملکرد ایشان در ایع خصوص در جلسه بعدی 

 اتخاذ گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95/ 01/ 24مصوبات هیئت چهارنفره استان مورخ    

 شرح مصوبه  توضیحات 

 

 (7تعرفه خدمات بازرسی گاز )توکار و روکار( )وبا جدول پیوست  -1

 (7)وبا جدول پیوست  1395تعرفه خدمات بازرسی آبفا سال  -2

 (7)وبا جدول پیوست  95اهی در زمینه   وتکنی  ، بتع و جوش برای سال تعرفه خدمات آزمایشگ -3

 ردد.تبصره : مقرر شد در صورت نبودن آزمایشگاه در ص حیت مورد نیاز کار ارجاعی به آزمایشگاه های دارای رتبه با ص حیت پاییع تر ارجاع گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1393/ 12/ 28مصوبات هیئت چهارنفره استان   

 شرح مصوبه  توضیحات 

 
 (6در رشته ها )وبا جدول پیوست  94تعرفه خدمات مهندسی در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1393مصوبات هیئت چهارنفره استان سال   

 شرح مصوبه  توضیحات 

 (5در رشته ها )وبا جدول پیوست  93تعرفه خدمات مهندسی در سال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1393/ 08/ 20مصوبات هیئت چهارنفره استان مورخ    

 شرح مصوبه  توضیحات 

 
حیت آن پایه به شرکت حجم باالی کارهای فنی خدمات فنی آزمایشگاهی در بخ    وتکنی  ، در صورت تکمیل الرفیت شرکت ها در ی  پایه ، ارجاع کارهای با حدود ص  باتوجه به

 امکان پنیر می باشد. 94های   وتکنی  دارای ی  پایه پاییع تر ، تا پایان سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1392/ 08/ 11مصوبات هیئت چهارنفره استان مورخ   

 شرح مصوبه  توضیحات 

 (2تعرفه ارا ه خدمات آزمایشگاهی )وبا جدول پیوست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1392/ 07/ 28مصوبات هیئت چهارنفره استان سال   

 شرح مصوبه  توضیحات 

(4)وبا جدول پیوست  "ان باو کاربری اراضی "و  "ان باو شهری ساختمان ها "تعرفه شرح خدمات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1392/ 06/ 16استان  مصوبات هیئت چهارنفره   

 شرح مصوبه  توضیحات 

 (3در رشته ها )وبا جدول پیوست  92تعرفه خدمات مهندسی در سال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1391/ 08/ 16مصوبات هیئت چهارنفره استان مورخ   

 شرح مصوبه  توضیحات 

 

را ه خدمات تهیه نقشه ام ک فاقد سند رسمی با حضور مدیرکل محترم ابت قانون ابت ، موضوع نحوه معرفی مهندسان جهت ا 148و  147با توجه به اجرای دستورالعمل اجرای ماده 

 اسناد و ام ک استان بررسی و مقرر گردید:

 ود.ابت اسناد و ام ک انجام شاو ع رسانی الزم به منظور آگاهی عمومی از نحوه ارا ه خدمات توسئ اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان ، توسئ مهندسان ذیربئ و اداره  -1

توجیهی الزم استفاده شود. در  مقرر گردید جهت پاسخ گویی مناسا به اربا  رجوع از پتانسیل مهندسان رشته های عمران ، معماری ع قمند نیز پس از ارا ه دوره آموزشی و -2

 با استفاده از پتانسیل نقشه برداری سازمان برنامه ریزی نماید. ایع زمینه ضروری است سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، سازه و کار اجرایی الزم را جهت تایید و کنترل

ندسی ساختمان استان با کنترل های الزم به منظور بکارگیری اشخاص )حقیقی یا حقوقی( واجد ص حیت توسئ ادره کل ابت اسناد و ام ک استان و نیز سازمان نظام مه -3

 حقوقی فاد ص حیت جلوگیری گردد هماهنگی ورفیع انجام شود و از دخالت اشخاص حقیقی و

به مهندسان واجد  جهت ارا ه بهتر خدمات مهندسی در زمینه تهیه نقشه ام ک فاقد سند رسمی ، ترجیحا مناوا شهر گروه بندی شده و به صورت بلوک های متمرکز -4

 ص حیت ارجاع گردد.

 دید.بررسی و وبا جدول پیوست مصو  گر UTMتعرفه خدمات م هندسی تهیه نقشه  -5

شهرداری جهت تسری  در ارا ه خدمات منکور ، مقرر گردید جلسه ای مشترک بیع سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری قم  به منظور استفاده از نقشه های  -6

 برگزار و در ایع زمینه همکاری الزم به عمل آید.

 (3صفحه  1)وبا جدول پیوست  UTMتعرفه خدمات مهندسی 

 

 

 

 

 

 



1391/ 06/ 02مصوبات هیئت چهارنفره استان مورخ    

 شرح مصوبه  توضیحات 

 

دس معادل رقم دریافتی خواهد درخصوص پرو ه هایی که حا الزحمه خدمات مهندسی آنها مشمول ارا ه تخفی  مصو  هیئت مدیره می شوند ، میزان مترا  ابت در سهمیه فرد مهن -1

 از مترا  ابت در سهمیه کسر شود.(بود.)به میزان درصد تخفی  ارا ه شده 

ن ضریا افزای  بیست درصد در صورت تکمیل الرفیت مهندسیع در ی  رشته ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم می تواند پس از تایید اداره کل راه و شهرسازی استا -2

 مبح  دوم مقررات ملی ساختمان را اعمال نماید. 4-3-5مندرج در ماده 

 آ یع نامه اجرایی قانون: 12تعداد کم مهندسیع معمار در استان قم و نظر به ترتیبات مندرج در تبصره دوم ماده با توجه به  -3

 در صورت تکمیل الرفیت پایه های باالتر ، پرو ه ها به مهندسیع با پایه پاییع تر ارجاع می شود )در زمینه وراحی و نظارت( (3-1

 60ص حیت وراحی ، مهندسیع معمار دارای ص حیت نظارت در صورت عضویت در دفاتر مهندسی می توانند تا حداکثر در صورت تکمیل الرفیت مهندسان معمار دارای  (3-2

 دایندرصد الرفیت قانونی با نظر هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان در پرو ه های حداکثر تا ش  سق  خدمات مهندسی وراحی معماری ارا ه نم

سق  را با نظر هیئت مدیره نظام  10ان معمار ، مهندسیع عمران دارای ص حیت نظارت می توانند نظارت معماری پرو ه های تا حداکثر در صورت تکمیل الرفیت مهندس  (3-3

ص حیت به  چو  الرفیت ومهندسی استان انجام دهند.نظارت معماری پرو ه های با تعداد سق  بیشتر و نیز نظارت بدنه عمار یاسر بایستی توسئ مهندسیع معمار در چار

 انجام برسد.

 درخصوص مهندسیع نقشه برداری: -4

 خدمات تفکی  اعیانی و نظارت نقشه برداری معادل پنجاه درصد مترا  در الرفیت مهندسیع ابت شود. 92تا پایان شهریور ماه  (4-1

درصد که توسئ  50مران با ابت سهمیه مترا  حداکثر در صورت تکمیل الرفیت مهندسیع نقشه برداری ، خدمات نظارت نقشه برداری اسکلت سازه به مهندسیع رشته ع  (4-2

 هیئت مدیره نظام مهندسی استان تعییع می گردد ،ارجاع شود.

 درخصوص تعرفه ارا ه خدمات بارزسی گاز تباصر ذیل به تصویا رسید: -5

 گردد. )ی  و سه دهم( محاسبه 3/1هزینه بازرسی و نظارت بر لوله کشی توکار معادل جدول تعرفه مصو  با ضریا  (5-1

ریال خواهد بود . درخصوص مجتم  های مسکونی و آپارتمان ها م ابا فرمول در تعرفه مصو  عمل گردد .  000/250هزینه تهیه و تایید نقشه ازبیلت به ازای هر واحد مبلغ  (5-2

 دد.هم نیع میزان هزینه مربوط به تهیه و تایید نقشه به تفکی  توسئ هیئت مدیره نظام مهندسی استان تعییع گر

ورالعمل اب ای ، مقرر شد درخصوص استفاده از خدمات اجرا توسئ مجریان تعییع ص حیت شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان قم ضمع موافقت با اجرایی شدن دست -6

تمان برای ساختمان های گروه ج و دال فراهم و در سازمان نظام مهندسی کلیه تمهیدات و زمینه های  الزم جهت اجرای دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکع و ساخ

 جلسات آتی ارا ه نماید.



ی  ماه با بررسی فرآیندها و  در زمینه شرح  خدمات رشته ترافی  و شهرسازی و نظر به ضرورت توجه به خدمات مهندسی ایع رشته ها ، مقرر گردید کمیته کارشناسی الرف مدت -7

ی را در زمینه خدمات ترافی  انجام و نتیجه را جهت تصمیم گیری به کمیته چهارجانبه استان ارا ه نماید. در مورد رشته شهرسازی نیز اولویت بندی پیشنهادی جم  بندی نهای

 شرح خدمات جدید بررسی و ارا ه گردد.

 (1جدول پیوست تعرفه ارا ه خدمات مهندسی در چهار رشته معماری ، عمران ، مکانی  و برو و هم نیع نظارت نقشه برداری )وبا

 

 


