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

 علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 سعید نظری جمال میانداری راد محسن کاظمی حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     حامد نظری

 - :غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 آقای مهندس حسین اسکندری: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس پیمان قصابی: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

از اداره راه و  یافتینامه در نطوریرا ارائه نمودند و هم یحاتیتوض افتهیجلسه در خصوص اقدامات انجام  یدر ابتدا ینعلیدکتر ز یآقا یس:گزارش رئ

و  یننامه  بازرس مورددر  یدر خصوص مکاتبه با اداره راه و شهرساز در ادامهرا قرائت نمودند و  2بحث ماز فصل پنجم 11-9بر ابطال بند  یمبن یشهرساز

برای  یقیناظران حق یفراخوان جهت اعلام آمادگی عنوان کردند دفاتر حقوق تیبا توجه به پر شدن ظرف همینطوردادند و  حیبه مصوبه مجمع رو توض رادیا

 .گردد لیضوع تشکمو نیکردن ا ییاجرا یبراای  تهیکردند لازم است کم تاکیدو  انجام شده است یآنان در مسکن مل تیاستفاده از ظرف

:نطق پیش از دستور  

 .آقای مهندس حامد نظری اقدامات انجام شده در کمیته نظارت در خصوص تهیه گردش کار برای استفاده از ظرفیت ناظران حقیقی را تشریح کردند-

 . حق الزحمه های اختصاصی توضیحاتی را ارایه نمودندو یشنهادیچارت پنیزدر مورد دکتر رحمانپور  یآقا-

درخواست و در ادامه  ارائه دادند نتیرا در قالب پاورپو یحاتیمختلف توض یپروانه دار در رشته ها و عضو مهندسان خانم در مورد آمار  امیخانم دکتر رح-

پرسنل و اعضا خانم سازمان دعوت از بزرگداشت روز زن با  یسوم بهمن ماه در سالن اجتماعات سازمان برا کشنبهیروز  یبه مناسبت روز زن برنامه ا ددادن

 انجام گیرد.

 .و پیشنهاداتی در زمینه جلب بیشتر مشارکت اعضا خانم درفعالیت های بیرونی و درونی سازمان شدند

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد شعبانزادهحمید  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری
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 مصوبات:

هزار تومانی( برای  055فقره کارت هدیه  15میلیون تومان ) 11با برگزاری بزرگداشت روز زن در سوم بهمن در سالن اجتماعات سازمان با اختصاص -1

  به صورت قرعه کشی موافقت شد. در کل استان اشتغال به کار مهندسی سازمان خانم های دارای پروانه
عد به هیات ب تا شنبه هفته جهیو نت ینظارت بررسارجاع  تهیدر کم ینظارت یها میت قالبدر یقیاستفاده از اشخاص حقلازم برای گردش کار  مقرر گردید-2

 .   برگزار شود 1055دی ماه  22تاریخ قصابی در مهندس  یو آقا ذبیحیانمهندس  یجلسه با حضور آقا نیا .اعلام شود یسهرئ
بهتر و  طیشرا را بودنبا توجه به دای( نظارت گازرسان ی،مجر ،طراح نیمهندس) تیمسئول مهیعقد قرارداد ب یبرا () نفر دوم استعلامالبرز  مهیشرکت ب -0

  .دیگذار انتخاب گرد مهینفر اول به عنوان ب تیعدم احراز صلاح
  اسفند موافقت گردید. 12الی  1مجمع  فوق العاده در محدوده  با برگزاری نوبت دوم -0
   .استعلام به طور محدود انجام گردد دیمقرر گردمصوب شده بود  روز مهندس تهیکم که در دجل 0155 سررسید به تعدادچاپ  یبرا -1
 .موافقت قرار نگرفت رهیمد أتیدر جلسه ه یمطرح و پس از بررس سیتندر رشته ورزش  یاز اعضا جهت اجاره سالن برا یدرخواست برخ -6
ا رح و با پیشنهاد اعضمط زماناعضا سااستفاده از  یعقد قرارداد و اجاره هتل برا طیشرا یبه مشهد مقدس بابت بررس رهیمد ئتیه یدو نفر از اعضا اعزام -1

 انتخاب شدند.  یموریت یمهندس مصطف یو آقا یمهندس حامد نظر یآقا هیات مدیره
شته آن نظارت دا ثبت و ضبط نقشه ها و کنترل یریگیجهت پ کیدر واحد انفورمات هریمد هیات ندهیراد به عنوان نما یمهندس کاظم یآقا دیمقرر گرد -2

    باشند.
مهندس  یتومان به آقا ونیلیم 11بلاعوض مبلغ  یهاکمک یها فیاز رد دیمقرر گرداسکندری  حسین مهندسآقای ه شده توسط با توضیحات ارائ -9

    . ابدیاختصاص  شانیا یآمده برا شیاز اعضا رشته عمران به خاطر مشکلات پ ییبابا نیحس
یشنهاد مربوطه به هیات مدیره پو  یبررس سهیرئ ئتیموضوع در جلسه ه دیمقرر گرد و جبران تعارض منافع ارکان سازمان یاختصاص حقوق برا یبرا -15

 ه شود.ارائ

          . قرار گرفت مورد موافقتماه  ید 05در  10005 یال 11فوق العاده روز پنجشنبه از ساعت  رهیمد ئتیجلسه هبرگزاری  -11
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   71: 00جلسه در ساعت 


