
  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 61:  03  ساعت شروع: 

 03:  54ساعت پایان:    

 04/66/6533تاریخ جلسه: 4از  1صفحۀ 

 02 شماره جلسه:

 

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  محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 سعید نظری  محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     حامد نظری

 خانم دکتر سرور رحیما زنجانی -جمال میانداری مهندسآقای  :غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 آقای مهندس داود علی آبادی -حسین اسکندریآقای مهندس : حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس جواد عزت شوکتی -امیرمعتمدآقای مهندس پیمان : حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

و   زدی یدر خصوص انعقاد قرارداد هتل نظام مهندسمن تشکر از زحمات کمیته رفاهی ض ینعلیدکتر ز یجلسه آقا یدر ابتدا :گزارش ریاست

ن یشاادر ادامه سال خواهد بود  کیبه مدت  14۱۱اسفند  ۷ خیهتل از تار نیاعضا از ازمان استفاده که را ارائه نمودند  یحاتیآن توض اتیجزئ

 مشخصپروژه  تیوضع عتریگردد تا هر چه سر لیالعاده تشکفوق یاسهجل دیگاوازنگ با یپروژه رفاه تیوضع فیتکل نییتع یکردند برا دیتاک

 دیردو مقرر گتا تداخل انجام نگیرد و کارها به شکل هماهنگ پیگیری شود ها شدند  هتیکم یجدول زمان بند نیخواستار تدو و همینطورشود 

 یاقدام مل هایپروژه در خصوص یحاتیتوضدر بخشی از صحبت ها ایشان  ابهر انجام و گزارش آن ارائه شود  نیزم یتا روز پنجشنبه بررس

که نیاز به  می گرددیک کار لحاظ هر زون  99هار نفره سالچ ئتیمصوبه همطابق  یاقدام مل یکار پروژه ها زانیم دنددادند و عنوان کر

 .  چهار نفره برده شود ئتیمجدداً به ه تا دارد یبازنگر

 :نطق پیش از دستور

 باید دیدادند در بودجه سال جد شنهادیرا وارد کردند و پ یانتقادات 14۱۱دفاتر در بودجه  تیحق عضوتعیین دکتر رحمانپور در خصوص  یآقا

. و خواستار تسریع برخی کارهای معوق و همینطور طرح موضوعات کمیته دفاتر گردند نیتدو یبا مستندات و مدارک کاف ردیف های بودجه

 در جلسه هفته بعد هیات مدیره شدند.

    امضای اعضای هیأت مدیره:

  محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد شعبانزادهحمید  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری 

 



  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 61:  03  ساعت شروع: 

 03:  54ساعت پایان:    

 04/66/6533تاریخ جلسه: 4از  2صفحۀ 

 02 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 مصوبات:

 . مطرح گردد رهیمد ئتیوصول در ه بیو با ترت ینوبت بند قیاز طر رهیمد تایواصله به ه یدرخواست ها یتمام دیمقرر گرد-1

 مطرح و با پرداخت خسارت مذکور موافقت گردید. )آقای صفی اله حاجیلو(  12/11/14۱۱مورخ   19641/14۱۱نامه  -2

جمعی از اعضا ابهر بررسی و هیات  16/11/14۱۱مورخ  19134/14۱۱نمایندگی قیدار و نامه شماره  دفتر 12/11/14۱۱مورخ /د  13۱1نامه شماره  -3

 . گردیدجز زنجان( برای کلیه رشته ها موافقت ه برای تمامی شهرستان ها ) ب( %2۱)مدیره با بازگشایی سهمیه مانده 

ت شده بود به عل یداریاز آن خر یبخشنیز زنجان  یتوسط سازمان نظام مهندس آرمان که قبلاً یخدمات نظام مهندس یفن یفروش سهام شرکت بازرس -4

 . مورد موافقت قرار گرفتفروش سهام متعلق به سازمان استان قرائت و  ،فروش یبرا میم اجماع و توافق استانها و تصمعد

 :ارائه دادند شرح ذیل که مصوبه کمیته رفاهی می باشدبه  درخصوص استفاده  اعضا از هتل مشهد آقای مهندس حامد نظری توضیحاتی -5

 طول مدت سال به دوره پیک و عادی تقسیم گردید.-

 میلیون ریالهزینه هرشب اقامت در ایام پیک    هر نفر  یک  -

 ششصد هزار ریال شب اقامت در ایام عادی   هر نفر هزینه هر -

 یت برای هر اتاق   یک میلیون ریالنفر اضافه در هر سوئ -

 یت(سوئ 4خواهد بود ) جمعا نفره  2واحد  2نفره و  4واحد  2یت تعداد سوئ -

 خواهد شد. پس از ثبت نام و قطعی شدن به اعضا هنگام مراجعه معرفی نامه صادر -

 خواهد بود. 14۱۱اسفند  ۷شروع استفاده از  -

 یبه عنوان زمان عاد گریو شش ماه د کیپ یهفته به عنوان روز ها انیم لیتعط امیو ا** مهر 15 تیخرداد لغا 15**نیفرورد 14 تیبهمن لغا 22ز ا -

 .شودیدر نظر گرفته م

 .خواهد شد یبند میشب تقس4شب و 3هفته به دو قسمت  نوروز، امیاز ا ریغ سال امیطول ا -

 . ردیگیصورت م خواهد شد ینرم افزار و سامانه هوشمند که اطلاع رسان قیاز دو هفته اول شروع قرارداد( از طر ریرزرو)غ -

و در صورت  یمجاز یو فضا تیدر سا اعلام درخواست اعضا قیثبت نام از طر 2۱/12/14۱۱ تیلغا ۱۷/12/14۱۱ خیاز تار یعنی هفته اول قرار داد 2 یبرا -

 انجام خواهد شد.  ۱2/12/14۱۱ خیدر تار یقرعه کش قیاستقبال از طر

    امضای اعضای هیأت مدیره:

  محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری 

 



  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 61:  03  ساعت شروع: 

 03:  54ساعت پایان:    

 04/66/6533تاریخ جلسه: 4از  3صفحۀ 

 02 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 .  دنیاقدام نما ریصورت زه از بازه ها و مشخص کردن نوع اتاق ب یکیهفته اول بادرج  2 یبرا یاعلام آمادگ یبرا اعضا لذا -

    1۱/12/14۱۱ تیلغا ۱۷/12/14۱۱  -

 14/12/14۱۱ تیلغا 1۱/12/14۱۱  -

 1۷/12/14۱۱ تیلغا 14/12/14۱۱   -

 21/12/14۱۱ت یلغا 1۷/12/14۱۱   -

 (.کودک یبرا 4بزرگسال و  یبرا 3تا  شینفره )قابل افزا 2نفر(و اتاق  ۷تا  شینفره )قابل افزا 4و نوع اتاق  -

 خواهد بود.        12ساعت  میاتاق از مهمان مق لیخواهد بود و ساعت تحو 15ساعت  دیبه مهمان جد اتاق لیتحو  -

                                          .باشد یم گانیسال را 5 ریکودکان ز نهیهز -

 .و نسکافه در صورت استفاده اخذ خواهد شد یاز چا ریبار موجود در اتاق غ ینیم نهیهز یبوده ول گانیصبحانه را یهتل دارا -

 رسانی شود. برای نوبت بندی و رزرواسیون مقرر گردید کمیته رفاهی با یزد هماهنگی نموده و از طریق سایت سازمان اطلاع -

 ه تصویب هیات مدیره رسید. کلیات فوق ب-

 45369/1۱مطرح و نامه های شماره  )درخواست دفاترطراحی مبنی بر نوبت بندی ارجاع نظارت ها( 14/11/14۱۱مورخ  1911۱/14۱۱نامه شماره  -6

و پس از بررسی  تراه و شهرسازی قرائ کل زمان به ادارهسا 2۱/11/14۱۱خ مور 2۱31۷/14۱۱اداره کل راه و شهرسازی و نامه شماره  3۱/1۱/14۱۱مورخ 

طور علی الحساب جهت ه راه و شهرسازی مقرر گردید تا زمان اعلام ب کل با توجه به عدم اعلام مقادیر زیربنای برخی پروژه های مسکن ملی از طرف اداره  و

مترمربع )و با اعمال ضریب مربوطه( لحاظ شود و کنترل ظرفیت آنها با درج در سهمیه 15۱متراژ  کسر از ظرفیت دفاتر حقوقی برای هر واحد از پروژه ملی

اولویت بندی ارجاع به دفاتر حقوقی براساس اولویت نقشه های معماری  ۱1/۱1/14۱1و از تاریخ  فیت پشت پروانه انجام خواهد گرفت و تا سقف مجاز ظر

 راي موافق( 4)  گیرد.می انجام 

طول دوره نظارت مطابق با فصل دوم  دیمقرر گرد تعیین دوره نظارت در دستور جلسه قرار گرفت و ارجاع کارها و رئیس کمیته ارجاع نظارتپیشنهاد  با -۷

 یزمرک یو شورا یاز اداره کل راه و شهرساز یساختمان اتیعمل انیپا تفسیر و گردد نییتع یساختمان اتیعمل انیتا پا 14۱1سال  یاز ابتدا یمقررات مل

بند  64و صفحه   11صفحه  1-33) مطابق با بند . ودنمخواهد  یاتیآن را عمل یروند اجرا کیانفورمات تهیارجاع نظارت و کم تهیکمو  دیاستعلام به عمل آ

 (1-3-14و  14-3-5

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

  محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی زنجانی علی رحمانپور

  حامد نظری سعید نظری 



  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 61:  03  ساعت شروع: 

 03:  54ساعت پایان:    

 04/66/6533تاریخ جلسه: 4از  4صفحۀ 

 02 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

ه ب ملی مسکن پروژه های یواگذار تیوضع یجهت بررس رهیمد تأیاز ه یندگیبه نما یمهندس حامد نظر یآقا و یآباد یدکتر عل یآقا دیمقرر گرد -1

 پیشنهاد زیارجاع نظارت ن تهیو کم ندیمراجعه نما نیاستان قزو ینظام مهندسسازمان بهمن جهت تبادل نظر به  2۷روز چهارشنبه  یقیدفاتر و اشخاص حق

 نماید. ارائه  رهیمد تأیبه ه یآت فتهدر ه خود را تدوین و

 برنامه سین روز مهندس بحث و بررسی و مورد موافقت قرار گرفت. -9

عمل آمده توسط کمیته دفاتر مقرر ه با توجه به بررسی ب قرائت ومشاور آباد اندیش شرکت مهندسین  19/11/14۱۱مورخ  2۱2۱6/14۱۱نامه شماره  -1۱

دور ه و ب را داشته یکامل توسط مجری اجرا تیارائه دهند که قابل یگونه اه نقشه ها را ب دیساختمان، طراحان با یمبحث دوم مقررات ملبا توجه به گردید 

مقرر است.  یالزام یو گروه ساختمان یحسب گستردگبر  ییکامل اجرا یسازمان، ارائه نقشه ها یطبق روال معمول و جار ضمناً .از هر گونه ابهام باشند

 گردید پاسخ مربوطه به مشاور فوق ارسال گردد.

 1در مورد بند  و قرائت 19/11/14۱۱مورخ  2۱231/14۱۱شماره  هنام ارجاع کاراصلاح روند  یسازمان برا و مهندسی یفنمدیر خدمات  شنهادیپ -11

موافقت  2قابل انجام خواهد بود و در مورد بند  14۱1سال  یو از ابتدا ورندبه عمل آ را لازم یها یبررس کیارجاع نظارت و انفورمات تهیکممقرر گردید 

 .دینگرد

ر تا هفته بعد د دیداده شد و مقرر گرد حیتوض یمهندس حامد نظر یآن توسط آقا یبرگزار فرآیندبرتر استان و  یدوره انتخاب نما نیاول یبرگزار -12

 . دیگردموافقت مسابقه  نیا یو با برگزار ردیدستور جلسه قرار گ

هماهنگی های لازم مقرر گردید  شهر زنجان مصوب شد و یبالاتر برا ب و گروه یهاساختمان هیکل یبرا صلاحیذ یکردن مجر ییاجرا 14۱1سال از  -13

 تدوین گردد.  انیمجر تهیدر کم انیسطح مجر یبرنامه ارتقاو 

 و نفرات ذیل از بین کاندیداها انتخاب گردیدند: انتخاب نفرات کمیته آموزش انجام شد -14

 شربیانیهومن اسحاقی پیری و دکتر  جزءعلیرضا جلیل زاده، دکتر جعفر غضنفریان، دکتر سعید ر ، دکتشکوهیعلی آقایان دکتر 

 
    امضای اعضای هیأت مدیره:

  محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   03: 54جلسه در ساعت 


