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 بسمه تعالی 

 :/دکتر، مهندسآقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری 

  میانداریجمال  محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     حامد نظری

 سعید نظریآقای مهندس  -حمیدرضا اسلامیآقای مهندس  :غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

شورای مرکزی مطرح  که در خلاصه ای از موارد انجام شده در طول هفته گذشته بیان نمودند. گزارشی از تعارض منافعسازمان  استیر یس:گزارش رئ

 ، مشاوران و اعضای فعال در کمیته آموزشگروههای تخصصی پیرو جلسات آن شورا با وزات راه و شهرسازیشده بود که بر اساس اعلام در شورای مرکزی و 

مدزایی در اولویت امور نظام مهندسی قرار آموضوع دراز شمول تعارض منافع خارج نمودند که متعاقباً مراتب به سازمان نظام مهندسی ابلاغ خواهد شد. را 

 صدوراندازی  راهخصوص بیمه مسئولیت مطرح شده است و گرفت تا سازمان اقدامات لازم را در این خصوص مبذول دارد. موضوع کارگزاری خود سازمان در 

 . کارهای سازمان خواهد بودا در اولویت امه فنی و ملکی در کلیه شهرستانهشناسن

 مصوبات:

 مدزاییآمقرر گردید با مدیرکل و معاونین اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری جلسه ای با حضور هیات مدیره برنامه ریزی شود تا در خصوص موضوع در-1

 بحث و گفتگو گردد. و نقشه های ساختمان گاوازنگ

 مقرر گردید در صورت پیشنهاد طرحهای درآمدزا برای سازمان فرد پیشنهاد دهنده به صورت مناسب تشویق گردد. -2

شورای مرکزی عضویت دادند مقرر شد ماهانه یک نفر از این اعضا جهت ارائه گزارش به حال حاضر در  در خصوص اعضای هیات مدیره سابق که در -3

 سازمان دعوت گردند. 

 سازمان برگزار خواهد شد.اعضای شورای مرکزی و کمیسیون ها با هیات مدیره  ه سال جاری بابهمن ما در جلسه -4

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری 

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری  جمال میانداری
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نفر شرکت کردند و از بین این نفرات بالاترین درصد درخواست ها بحث رفاهی بود و موضوع بعدی درخواست  757جمع بندی قرعه کشی شب یلدا،  -5

 بود.آموزشهای کارا 

 این مقرر شد موضوع مدیریت امور شهرستان ها بررسی شود که آیا امکان دارد به صورت یک معاونت تحت نظر مدیریت خدمات مهندسی قرار گیرد. -6

 قابل انجام خواهد بود. )بررسی در کمیته اداری سازمان( 1441روند در صورت تائید از سال 

انها آقای مهندس حسین مقدمی از اعضای شهرستان سلطانیه به منظور بررسی و رسیدگی به اتهامات وارده مقرر شد با توجه به گزارش کمیته شهرست -7

 به شورای انتظامی معرفی گردد.

د واهن خمقرر شد پرسنل سازمان با توجه به قانون تعارض منافع حق امضا نقشه جدید را نخواهد داشت و در صورت امضا تبعات قانونی آن برعهده ایشا -8

 . هد شدبود و کارتابل ایشان بسته خواهد شد. ضمناً کارتابل اعضای پرسنل سازمان نظام مهندسی پس از هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی بسته خوا

س تیموری مقرر شد در خصوص مشاورین سازمان در خصوص تمدید قرارداد امور مالیاتی، طبقه بندی مشاغل و مالی گزارش کاملی از سوی آقای مهند -9

 در جلسه روز دوشنبه هیات مدیره جهت تصمیم گیری ارائه گردد.

و  مقرر شد با توجه به نامه اداره کل راه و شهرسازی دسترسی به مشاهده قسمت دفترفنی از سوی واحد انفورماتیک برای نماینده اداره کل راه -14

 نخواهد بود.  admineباشد و به صورت  نمیشهرسازی ایجاد گردد. این دسترسی شامل موارد مالی و مدیریتی 

با پیگیری آقای مهندس  16/14/1444خ در خصوص قراردادبیمه)تکمیل درمان(تفویض اختیار به هیات رئیسه در اسرع وقت انجام شود)حداکثر تا تاری -11

 حامد نظری(

 ارجاع شد.)حداکثر یک هفته( 27جهت بررسی و گزارش در جلسه هیات مدیره به کمیته ماده  27افزایش ظرفیت کارشناس ماده  -12

 ود.م گیری در هیات مدیره اقدام شنظارت نسبت به تصمیارجاع میته کدر خصوص درخواست شرکت شیرپاستوریزه دنیز ابهر مقرر شد پس از بررسی  -13

 مقرر شد درخواست راشاکاسپین به سیستم ارجاع نظارت واگذار شود و سیستم نوبت بندی رعایت شود. )مخالفت با درخواست شرکت مذکور(  -14

    امضای اعضای هیأت مدیره: 

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری 

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری  جمال میانداری

 

  

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   11: 40جلسه در ساعت 


