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9969944554آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

 تاریخ :..............................

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 :/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  راد محسن کاظمی حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     حامد نظری

 آقای مهندس سعید نظری)ماموریت( -جمال میانداری مهندسآقای  :غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

   حسین اسکندریآقای مهندس : حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 جواد عزت شوکتیآقای مهندس  -آقای مهندس پیمان قصابی: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 ذبیحیانآقای مهندس مدعوین: 
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

 خود را اعلام یو گزارش هاپیگیری  یدر خصوص اقدام مل ندخواستهیات مدیره جلسه از اعضا  یدر ابتدا ینعلیدکتر ز یآقا: گزارش ریاست

انجام  هایصحبتخرم  یتوسط آقاساز مسکن به وزارت راه و شهرسازی  پیشنهادی هزینه ساخت و  یها متیدر خصوص ق نطوریو هم ندینما

 ان تاکیدایش .دفاع نمود افتهی شیافزا دیجد یها متیقشود تا بتوان از  هیچهار نفره ته تهیجهت ارائه به کم متیق زیآنال مقرر گردید گرفت و

 فیتکل نییتع ی بایدتخصص یها ونیسیکم و در ادامه بیان کردند ارسال گردد یریگیجهت پ یانامه یمرکز یبه شورا یتا در هفته آت کردند

 .شوند

 :نطق پیش از دستور

 دادند:ارائه  لیبه شرح ذلیست داوطلبین که ثبت نام کرده اند از  یآمار دلجویی مهندس یآقا -

 نفر 5مکانیک  -نفر 3برق -نفر 3معماری -نفر( 7طراحی)نفر با پایه  5نفر بدون پایه طراحی و  2عمران  -نفر 1شهرسازی 

یسه سازمان نظام مهندسی یزد و عقد قرارداد اجاره هتل آن مراجعه به مشهد و جلسه با هیات رئآقای مهندس تیموری در خصوص لزوم -

اکید کردند بندی هم برای وجود کرونا نسبت و ت بهمن توضیحاتی را ارائه 25تا  22خ سازمان برای استفاده اعضا سازمان نظام مهندسی از تاری

 به تمدید قرارداد آورده شده است.

    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  

 



  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  30ساعت پایان:    

 78/77/7000تاریخ جلسه: 2از  2صفحۀ 

 21 شماره جلسه:

 

9969944554آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................
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 بسمه تعالی 

ی طبق اظهار کردند پروانه موقت توسط اداره راه و شهرساز وه رش ارائگزا رهیمد ئتیبه ه یدر خصوص اقدام مل یمهندس حامد نظر یآقا -

 شنهادپی یگردد و در جلسه مشترک با مسکن و کارگزار یصادر نم ی که در قالب تیم معرفی شدندقیافراد حق یبرا نظر اداره راه و شهرسازی

 .دینما یشدگان اقدام م یجهت مصاحبه و جذب معرف زین یسوق داده شوند و کارگزار یدفاتر حقوق یبه سو شدهافراد ثبت نام  دیگرد

 .را ارائه نمودند یحاتیتوض 27ماده  یخصوص تعرفه ها درو  افتندیدر جلسه حضور  27ماده  ونیسیکم ندهینما یمهندس بهرام یآقا-

 مصوبات:

 یهاتئیه یکه اعضا دیبه حدنصاب مقرر گرد تعداد داوطلبین در گروه های تخصصی دنیدر خصوص عدم رس ییجودل مهندس یبه گزارش آقا تیبا عنا-1

 یصاصجلسه اخت و یک رندیانتخاب قرار گ تیدر اولو کنندهثبت نام  یانجام شود و اعضا رهیمد ئتیبا انتخاب ه ونیسیبه صورت کم یتخصص یها روهگ

 . شود فیتکل نییتع بعدجلسه در  شود و لیخصوص تشک نیدر ا
          مدت یکسال اجاره تصویب شد. ه عقد قرارداد هتل سازمان نظام مهندسی یزد ب  -2
 .اقدام گردداستفاده از هتل مشهد   جمع آوری آمار متقاضیان نام اولیه در سایت سازمان ونسبت به فراخوان ثبت  11/11/1011مقرر گردید از تاریخ  -3
 ییو ارجاع نها دیارائه نما رهیمد ئتینموده و گزارش آن را به ه شیرا پا یقیشده افراد حق صااح ستیارجاع نظارت و دفاتر ل ونیسیکم دیمقرر گرد -0

 .صورت خواهد گرفت یراه و شهرساز باپس از اخذ جواب مکاتبه  یدفاتر حقوق یکارها
 ردیانجام گ نیز استعلام مجاور یهاو استان شهرسازی و راه از و شود بررسیقبل در خصوص دوره نظارت و تعداد کار  رهیمد ئتیمصوبه ه دیمقرر گرد -5

  ( دکتر رحمانپور یآقا) پیگیری کننده  ردیانجام گ کیسازمان در انفورمات ندهیلازم توسط نما یهاینیبشیو پ
مورخ  00231/01.  )نامه شماره تومان پرداخت گردد ونیلیم 61مبلغ  دیمصوب گرد رهیمد ئتیبابت حق الزحمه دستگاه نظارت بر انتخابات دوره نهم ه -6

  (اداره راه و شهرسازی  23/11/1011
 

    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  

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   71: 30جلسه در ساعت 


