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

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد زادهحمید شعبان  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

   -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 آقای مهندس ذبیحیانمدعو: 
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

و درخواست از خزانه داری  1041خواست ارائه بودجه کمیته ها برای در نظرگرفتن در بودجه دکتر زینعلی در ابتدای جلسه درآقای  .:گزارش ریاست

همکاران هیات ارائه نظرات  خواستار را مطرح نمودند. در ادامه ایشان 1044و مقدمات تراز  99، تراز 1041جهت نهایی کردن هرچه سریعتر بودجه  سازمان

هیات مدیره شده و همچنین از نمایندگان هیات مدیره در کمیسیون های تخصصی درخواست در جلسه آتی  1041یره جهت نقشه راه سازمان در سال مد

وری هیات چهارنفره استان ضر 40/14/1044را نمودند. ایشان در ادامه اضافه نمودند که مصوبات مورخ  1041تسریع در معرفی افراد کنترل نقشه در سال 

 ریاست سازمان همچنین در خصوص موارد ذیل توضیحاتی را ارائه نمودند:است از طرف کمیسیون ها پیگیری گردد. 

 هتعرفه نظارت شهرسازی مجدداً در کمیسیون تخصصی شهرسازی طرح و در صورت تائید یا اصلاح مراتب اعلام گردد تا در جلسه آتی هیات چهارنفر -الف

 مطرح شود. 

راحی نما بدواً در کمیسیون تخصصی معماری طرح و در صورت تائید یا اصلاح موارد ارائه شده قبلی مجدداً در کمیته نما و منظر مطرح و تعرفه ط -ب

 به هیات چهارنفره استان ارسال قباً امتع

و به همراه تعرفه گودبرداری جهت طرح و ضرورت تعیین تعرفه ای مستقل برای ساختمانهای صنعتی و استعلام از سایر استانها در جلسه آتی طرح  -ج

 تصویب به هیات چهارنفره استان ارائه خواهد شد.

 1044زمایشگاهها به  افزایش تعرفه آ -د
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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ه دند کآقای دکتر زینعلی بیان داشتند که اطلاع رسانی به اعضا در خصوص تاسیس دفاتر حقوقی در حال انجام می باشد. همچنین در ادامه اضافه نمو

شد که در جلسات آتی گزارش دقیق آن اعلام خواهد شد. ریاست سازمان نظرات کمیته پایش در حال دریافت و اصلاحات در چارت سازمانی انجام خواهد 

ور به منظ در خصوص وجود مجوز آزمایشگاه مکانیک خاک توضیحاتی را ارائه نموده و در پایان از کمیته شهرستانها درخواست ارائه نتیجه نهایی رابطان

 صدور احکام مربوطه را نمودند.

 نطق پیش از دستور:

آقای دکتر شربیانی به عنوان رئیس و  را ارائه و عنوان کردند  یحاتیتوض تهیآموزش و شروع جلسات کم تهیبان زاده در مورد انتخابات کمدکتر شعآقای 

 کمیته آموزش در دست تدوین می باشد. یشنهادیبودجه پ اقای دکتر جزء پیری به عنوان نائب رئیس انتخاب شدند. ایشان در ادامه بیان نمودند که

در دستور جلسه که موضوع  دپروژه درخواست کردن ریمد نییآن و تع یجد یریگیبه پ ازیخود در مورد پروژه گاوازنگ و ن یدر ادامه صحبت ها همچنین

  گیرد.قرار  یآت

در خصوص ارجاع نظارت ابهام و معترض که از دو نفر از مهندسان اضافه کردند  ورا ارائه  یحاتیدر مورد جلسه ارجاع نظارت توض یمهندس حامد نظرآقای 

 ردیگیجام نمانک نیتوسط شرکت سا کانفورماتیدر  یروند قابل توجه نکهیاز ا شانیدر ادامه او خواسته آنها بررسی شد. برگزار ای بودند با حضور آنها جلسه 

امه اکثر در اد .شدند در فرآیند اصلاحریع گردد و خواستار تس یم جادیدر اعضا ا یتینارضا ستمیبه علت وجود مشکلات در سعنوان نمودند و  دندانتقاد کر

 و مقرر گردید در جلسه کمیته ارجاع نظارت این موضوع پیگیری گردد. ورد مشکلات سیستم ارجاع پرداختنده نظر خود در ماعضا نسبت به ارائ

 مصوبات:

داشتند  یاداره راه و شهرساز  ندهیکه با نما یجلسه ا یمسکن ط ینهضت مل یاخذ کارگزار یبرا ازیدر مورد چارت مورد ن یمهندس اسکندرقای آ-1

 به شرح ذیل باید انتخاب شوند: و بیان کردند نفراترا ارائه  یحاتیتوض

 نماینده هیات مدیره -مسئول بخش حقوقی -مسئول اداری و رابط شهرداری -مسئول نظارت عالیه -مسئول امور قراردادها -مسئول شهرسازی

 .گردد یمعرف تهیپس از طرح در کم رهیمد تایدر ه یشهرساز ندهیتوسط نما طیواجد شرا ینفر مسئول شهرساز کی دیمقرر گرد

در  ه گردشگری امندوجه به اینکه پروژدرخواست شرکت گسترش دانش آب زنگان مطرح و مقرر گردید با ت 10/1/1041مورخ  191/1041نامه شماره -4

 های کوچک( لحاظ گردد. خارج از حریم شهری می باشد جهت تسهیل کار و مساعدت از نظر تعرفه مطابق شهرهای دارای رابط )شهر

 دیآن وارد دستور کار و مقرر گرد یکاربر رییتغ یابهر و اقدام برا هیجنب حوزه علم یدرمان یبا کاربر نیزم دیبابت خر ینعلیدکتر ز یآقا شنهادیپ -3

 گیرد.  لازم انجام یریگیپ

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  نظریحامد  سعید نظری محسن کاظمی راد
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نظر  ریور زمذک تهیتوسط کم اینامه نظام کرد عنوان ایشان .دیدکتر شعبان زاده ارائه گرد یآقا توسط کیو ژئوتکن شگاههایآزما تهیگزارش عملکرد کم -0

 ییمهندس دلجو یدر ادامه آقا .شده است یررساین موضوع ب 6تا  4ه درجلسات شمار تهیکماین و در شده  نیتدو ییو مهندس دلجو یدکتر معظم یآقا

 .قرار گرفت دیینظامنامه مورد تا نیتدو یو اقدامات انجام شده برافوق موضوع  خصوص اقدام در اتیکلارائه دادند.نامه  ظامن نیا اتی در خصوصحیتوض

و از  ردیسازمان قرار گ تیدر سا نیفرورد 15 خیهفته از تار کیبه مدت  یفراخوان کیژئوتکن اتیبه منظور انتخاب بازرسان کنترل عمل دیمقرر گرد -5

 .گردد یبه مهندسان عمران اطلاع رسان امکیپ قیطر

 :قرار گرفت دییمورد تابه شرح ذیل   1044اسفند  10 مورخ  کیژئوتکنها و  شگاهیمشترک آزما تهیدر کم 0جلسه  از  کیبند  -6

 روز در نظر گرفته شد. 34 صورت همزمانه قبول و انجام کار ب یحداقل زمان برا یا هیبا هر پا کیژئوتکن یها شگاهیآزما یبرا-

 .دیجا گرده ب جا ۸و  7 فیبا موافقت اعضا دستور جلسه رد -7

 نکهیبه خاطر ا نمودند دیتاک وبیان  راکانون  نیاموجود را ارائه و مشکلات  یحاتیآن توض خچهیدر خصوص کانون کاردانها و تار انیحیمهندس ذب یآقا -۸

اعتبارات  تیروند به خاطر محدود نیا هو ادام هستندآن را عهده دار  رسنلیو پ یجار یها نهیو پرداخت هز یسرپرست 90از سال  یاداره راه و شهرساز

تان و شهرس تهیکم نیب یجلسه مشترک دیمقرر گرد .سازمان شدند نیحل مشکل ا یبرا یخواستار مساعدت سازمان نظام مهندسایشان  باشد یمقدور نم

 .علام شودجهت تصمیم گیری ا رهیمد ئتیآن به ه جیبرگزار و در هفته بعد نتا انیحیذب مهندسراستا با حضور  نیکانون کاردانها در ا

و خانم  مهندس ذبیحیانآقای صبح با حضور  14ساعت  نیفرورد 44روز شنبه  یدفاتر حقوق لیتشک طیدر خصوص نحوه و شرا ای جلسهمقرر گردید  -9

 .ن برگزار گرددایرویپ

مجمع  یبا برگزار دیمقرر گرد ومطرح  1044و بودجه سال  99 مالی عملکرد خصوص در یمرکز یشورا 4۸/14/1044مورخ  /ش م03650شماره نامه  -14   

زمان مجمع توسط  .گردد یبررس یمجمع با تنفس زمان کیدر  99مطرح و سپس عملکرد  1041ابتدا بودجه  مطرح گردد در این راستامجمع در العاده فوق

 .مشخص خواهد شد سهیرئ ئتیه

    مضای اعضای هیأت مدیره:ا

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   13: 54جلسه در ساعت 


