
  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 11:  00  ساعت شروع: 

 11:  10ساعت پایان:    

 82/11/1100تاریخ جلسه: 2از  1صفحۀ 

 82 شماره جلسه:

 

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

 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 -) انصراف(جمال میانداری مهندسآقای  :غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

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

 -: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

 یحاتیوضدره تسرپرست دفاتر ابهر و خرم نییتع برای سهیرئ تاهیپیشنهادات در خصوص  ینعلیدکتر ز یجلسه آقا یدر ابتدا :گزارش ریاست

تا سازمان از نظر داخلی نیز بصورت جدی اقداماتی در ادامه تاکید کردند تشکیل کمیته انضباطی و فعال نمودن آن لازم هست را ارائه دادند و 

انجام نماید و خواستار مشخص شدن ترکیب این کمیته شدند که در جلسه با اکثریت آرا وارد دستور جلسه گردید. و با توجه به مدت زمان 

 فت.بعلت کمبود وقت انجام نگر کم باقی مانده برای چاپ سر رسید ایشان خواستار تعیین کمیسیون های تخصصی شدند که در جلسه قبل

 :نطق پیش از دستور

ضیحات آقای مهندس حامد نظری در خصوص ماموریت ) به همراه آقای دکتر داود علی آبادی ( به سازمان نظام مهندسی قزوین و جلسه با آن سازمان تو

ه دادند. آقای دکتر رحمانپور در مورد پیشنهاد تبلیغات روز مهندس در بیلبورد های سطح شهر نظرات خود رایند ها و اقدامات آن استان ارائمبسوطی را از ف

 را مطرح نمودند. 

 مصوبات:

 :آرا انتخاب شدند تیبا کسب اکثر لیبه شرح ذ یانضباط تهیکم یاعضا-1

  جاقلو و مسئول امور اداریوعلیرضا ادس مهن -مصطفی تیموریمهندس  -حسین اسکندریمهندس  -مهندس محمدرضا دلجوییآقایان 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

  محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری 
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 شماره : ...........................
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 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

ی که با تغییرات نامناسب افزایش یافته بود با رای اکثریت وارد دستور قیدفاتر حق تیحق عضو درخواست بازبینی یکی از اعضا هیات مدیره در باتوجه به -2

  گیرد.انجام  لازم نیز یاطلاع رسان یابد و رییتغ الیر ونیلیبه مبلغ سه م الیر ونیلیاز مبلغ ده م جلسه و پس از بحث و بررسی مقرر گردید 

 علت ناتمام بودن در جلسه قبل مطرح و  و پس از  رای گیری از بین کاندیداها به شرح ذیل انتخاب گردیدند:ه انتخابات کمیسیون ها ب-3

 *کمیسیون تخصصی عمران: 

آقای مهندس  -5  مجتبی فیروزمندآقای مهندس  -4 عادل فرازسید آقای مهندس  -3ی بابائ مهدی خانآقای مهندس  -2مسعود حبیبی آقای مهندس -1

 علیرضا انصاریآقای مهندس  :علی البدل            سید مهدی هاشمی 

 نماینده هیات مدیره در کمیسیون: آقای مهندس حمیدرضا اسلامی 

 *کمیسیون تخصصی معماري :

آقای  -5    یونس داودیآقای مهندس  -4    یجعفر خزاع آقای مهندس -3 اختصار    اکرادی محمدرضاآقای مهندس  -2مجید احمدی آقای مهندس  -1

 رباب احمدیخانم مهندس  :علی البدل                جعفر نیکومنشمهندس 

 نماینده هیات مدیره در کمیسیون: آقای دکتر علی رحمانپور

 *کمیسیون تخصصی برق:

آقای مهندس  -5  داود معصومیآقای مهندس  -4 داود عزیزیان آقای مهندس -3رادمند حمیدرضا آقای مهندس  -2امین اصغری محمدآقای مهندس  -1

 ن بیاتمحمد حسآقای مهندس  :علی البدل                  جمال رسولی  

 نماینده هیات مدیره در کمیسیون: آقای مهندس مصطفی تیموری

 *کمیسیون تخصصی  مکانیک :

آقای مهندس  -5اصغر محمدی   آقای مهندس -4 علی غضنفریان آقای مهندس  -3امیرحسین حریری آقای مهندس  -2رابی سیدزهیر تآقای مهندس  -1

 داود دوستیآقای مهندس  :علی البدل        فرد   مقدم کریم هوشمندان

 نماینده هیات مدیره در کمیسیون: آقای مهندس سعید نظری

 *کمیسیون تخصصی نقشه برداري :

 – 5  امیرهوشنگ جوجانی آقای مهندس -4محسن بهنیان آقای مهندس  -3مهدی اخلاق پسند آقای مهندس  -2ه علی احمدی حمزآقای مهندس  -1

 کیامهررامین آقای دکتر 

 نماینده هیات مدیره در کمیسیون: آقای مهندس محسن کاظمی راد

 *کمیسیون تخصصی شهرسازي :

خانم  -5    حمید عزیزیآقای مهندس  -4    مهدی سالک احمدیآقای مهندس  -3   ابوذر جعفری آقای مهندس -2براتی  ءمحسن جزآقای مهندس  -1

 شکوهیعلی  : آقای مهندسعلی البدل         علی بیگلو  منا فتحمهندس 

 نماینده هیات مدیره در کمیسیون: آقای مهندس حامد نظری
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 *کمیسیون تخصصی ترافیک:

آقای مهندس  -5   سیدمهدی سجادی آقای دکتر -4  فاطمه ریحانیانخانم مهندس  -3امیرمسعود رحیمی آقای دکتر  -2محمدجزونقی آقای مهندس  -1

 رامین رسولی : آقای مهندسعلی البدل            حسین ملکی 

 نماینده هیات مدیره در کمیسیون: آقای مهندس حسین اسکندری

مبنی بر چابک سازی و افزایش راندمان سازمان مقرر گردید کمیته پایش سازمان تشکیل گردد که به شرح با توجه به موافقت اکثریت اعضا هیات مدیره  -4

 ذیل اعضا این کمیته انتخاب شدند:

 سعید نظریمهندس  -5اسکندری حسین مهندس  -4دلجویی محمدرضا مهندس  -3اسلامی حمیدرضا مهندس  -2کاظمی راد محسن مهندس  -1آقایان

    یأت مدیره:امضای اعضای ه

  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   11: 10جلسه در ساعت 


