بِ ًام آى کِ ّؼتی ًام اص اٍ یافت

فلک جٌبؾ صهیي آسام اص اٍ یافت

قطعنامه اجالس بیستم هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان ،تیرماه  -6931ارومیه
با اػتؼاًت اص خذاًٍذ هٌّاى دس ساػتای اجشای هادُ  11لاًَى ًظام هٌْذػی ٍ کٌتشل
ػاختواى ٍ هَاد  102تا  101آئیيًاهِ اجشایی آى ،دس ػالی کِ عبك فشهایؾ همام
هؼظن سّبشی بِ ًام «التصاد هماٍهتی -تَلیذ ٍ اؿتغال» ًاهگزاسی ؿذُ اػت با ّذف
پیگیشی هَضَػات هشبَط بِ ؿؼاس فَق دس حَصُ صٌؼت ػاختواى ٍ تؼییي ساّکاسّای
ػولی ٍ کاسؿٌاػی هؼغَف بِ التصاد هماٍهتی ،تَلیذ ػاختواىّای پایذاس ٍ اؿتغال
ّذفوٌذ ،بیؼتویي اجالع ّیأت ػوَهی ػاصهاى ًظام هٌْذػی ػاختواى دس سٍصّای
 22 ٍ 21تیشهاُ  1311دس ؿْش اسٍهیِ تـکیل ؿذ ٍ دس پایاى ًـؼت ،لغؼٌاهِای بِ
ؿشح صیش تصَیب ٍ صادس گشدیذ .اهیذ اػت با تؼویك ّوکاسی ػاصهاى ًظام هٌْذػی
ػاختواىٍ ،صاست ساُ ٍ ؿْشػاصی کـَس ٍ ػایش ػاصهاىّای هشتبظً ،ؼبت بِ استماء
جایگاُ ًظام هٌْذػی دس ػشصِ هلّی ٍ بیي الوللی الذام هؤثّش صَست پزیشد.
بند یکّ .یأت ػوَهی تأکیذ داسد ؿَسای هشکضی ،ضوي تَجِ ٍیظُ بِ اؿتغال پایذاس هٌْذػیي ،دس
جْت ایجاد صیشػاختّای صذٍس خذهات فٌّی ٍ هٌْذػی الذاهات الصم سا بِ ػول آٍسد.
بند دو .دس ساػتای حفظ حمَق بْشُبشداساى ،صیاًت اص ػشهایِّای هلّی ٍ ًیض بِ هٌظَس ایجاد اًضباط
تـکیالتی ٍ ؿفافیت ،الصم اػت بشًاهِ هذًٍی جْت ًظاست بش ػولکشد ػاصهاىّا تذٍیي ٍ ابالؽ گشدد.
بند سه .ایجاد پایگاُ اعالػات ػلوی ٍ فٌّ ی بِ هٌظَس تبادل تجشبیات ٍ اعالػات هٌْذػی دس ػغح ػاصهاى-
ّای کـَس پیـٌْاد هیؿَد.
بند چهار .بِ هٌظَس حفظ هحیظ صیؼت ٍ کاّؾ آالیٌذگی ًاؿی اص ػاخت ٍ ػاص الصم اػت ًظامًاهِّای
پایؾ هحیظ صیؼت تذٍیي گشددّ .یأت ػوَهی تَجِ جاهؼِ هٌْذػی سا بِ اّویت هؼائل صیؼت هحیغی
ٍ پشّیض اص آالیٌذگی ًاؿی اص ػاخت ٍ ػاص ٍ ّذس سفت اًشطی هؼغَف هیًوایذ ٍ خَاػتاس الذام هؤثّش دس
کلیِ سؿتِّای هٌْذػی ػاختواى دس صهیٌِّای فَق هیباؿذ.
بند پنج .ؿایؼتِ اػت کِ الذاهات الصم بِ هٌظَس حفظ حمَق هٌْذػیي ًاؿی اص تؼشیف هـخص دٍسُ
تضویي خذهات هٌْذػی اص ػَی ؿَسای هشکضی با ّواٌّگی ػاصهاىّای ًظام هٌْذػی اػتاىّا ٍ اص
عشیك ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػاصی صَست پزیشد.
بند شش .الصم اػت بِ هٌظَس سفغ خأل هَجَد دس ػشفصلّای دسػی ٍ ّواٌّگی آهَصؽّای داًـگاّی
بِ حشفِ ،ػاصهاى ًظام هٌْذػی تال ؽ خَد سا بشای ّوکاسی با ٍصاست ػلَم ٍ تحمیمات ٍ فٌاٍسی دس جْت
اصالح هتَى دسػی سؿتِّای هٌْذػی هؼوَل ًوایذ.

بند هفت .ؿایؼتِ اػت بِ هٌظَس دػتیابی بِ اّذاف لاًَى ًظام هٌْذػی ٍ کٌتشل ػاختواى ،فشاّن
ًوَدى ػاص ٍ کاس اجشایی تشٍیج ٍ تؼویك همشسات هلّی ػاختواى دس ػاصهاىّای ًظام هٌْذػی کـَس
تأهیي گشدد.
بند هشتّ .یأت ػوَهی هؤکذاً بش ضشٍست تْیِ ٍ تصَیب هباحث هؼتمل «ؿْشػاصی»ً« ،مـِبشداسی» ٍ
«تشافیک» ریل همشسات هلّی ػاختواى اؿاسُ هیًوایذّ ،وچٌیي بش لضٍم اجشایی ؿذى ؿشح خذهات سؿتِ-
ّای فَق تَػظ هٌْذػیي صاحب صالحیت دس ػاصهاىّای ًظام هٌْذػی ػاختواى کـَس تأکیذ داسد.
بند نه .ؿایؼتِ اػت ؿَسای هشکضی ًؼبت بِ تذٍیي ٍ اجشای ًظامًاهِّای ٍاحذ دس ساػتای ّوؼاىػاصی
چکلیؼت ّای کٌتشل خذهات هٌْذػی هؼواسی دس عشاحی ٍ ًظاست الذام ًوایذ ٍ بش ضشٍست تشٍیج
هؼواسی ػاصگاس با بْیٌِػاصی هصشف اًشطی اص عشیك هذلػاصی الذام ًوایذ.
بند ده .ؿایؼتِ اػت تالؽ بِ هٌظَس تبییي ًظام کٌتشل کیفیت ٍ هصشف هصالح ٍ فشآٍسدُّای
ػاختواًی اػتاًذاسد ٍ گؼتشؽ ٍ تشٍیج اػتفادُ اص فٌاٍسیّای ًَیي تَػظ ػاصهاىّای ًظام هٌْذػی
ػاختواى صَست پزیشد.
بند یازده .با تَجِ بِ پتاًؼیل لشصُخیضی ٍ ٍلَع بالیای عبیؼی دس کـَس ،دس ساػتای تأهیي ایوٌی ،سفاُ ٍ
آػایؾ بْشُبشداساى ٍ حفظ ػشهایِّای هلّی ٍ حوایت اص ػاصًذگاى ریصالح ،اص توام ظشفیتّای لاًًَی
بِ هٌظَس جلَگیشی اص ٍسٍد افشاد فالذ صالحیت حشفِای دس صٌؼت ػاختواى اػتفادُ ؿَد.
بند دوازده .دس ساػتای حفظ حمَق بْشُبشداساى ،تَجِ بِ ػوش هفیذ ػاختواىّا ٍ جلَگیشی اص هخاعشات
گؼتشدُای کِ ًاؿی اص ػذم تَجِ بِ ًگْذاسی ػاختواىّا هیباؿذّ ،یأت ػوَهی اص ؿَسای هشکضی ٍ
ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػاصی تماضا هیًوایذ الذاهات هؤثشی سا دس جْت اجشایی ؿذى هبحث  22همشسات هلّی
ػاختواى ٍ عشح جاهغ ایوٌی ػاختواىّای کـَس اًجام دّذ.
بند سیزدهّ .یأت ػوَهی بیؼتن بِ ؿَسای هشکضی تفَیض اختیاس هیًوایذ تا بش اػاع ؿشایظ ٍ
صیشػاخت اػتاىّا ،پغ اص بشسػی ًؼبت بِ هحل تؼییي بشگضاسی اجالع بیؼتٍیکن با اٍلَیّت اصفْاى ٍ
آرسبایجاىؿشلی تصوینگیشی ًوایذ.
لغؼٌاهِ اجالع بیؼتن دس ػیضدُ بٌذ بِ تأییذ ّیأت ػوَهی سػیذ .دبیشخاًِ دائوی ّیأت ػوَهی بش
اػاع هادُ  101آئیي ًاهِ اجشایی ،الصم اػت ًؼبت بِ گشدآٍسی گضاسؽ ػولکشد ػاصهاىّای اػتاًی ٍ
ؿَسای هشکضی ٍ اسائِ آى دس اجالع بیؼتٍیکن الذام ًوایذ.
ٍهي اهلل التَفیك
ّیأت ػوَهی بیؼتویي اجالع ػاصهاى ًظام هٌْذػی ػاختواى -اسٍهیِ11/4/22 -
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