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

 (12-12:21)سرور رحیما زنجانی  مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

 محمدرضا دلجویی آقای مهندس: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس نیما ظهیریان -آقای مهندس علیرضا اوجاقلو: حاضر در جلسه بازرسان سازمان
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

تار دادند و خواس ارائهرا  یمطالب هیقض نای از حادث مشکلات و ها ساختمان بودن دو نقشه ایدر مورد  ینعلیدکتر ز یآقادر ابتدای جلسه  :گزارش ریاست

وارد م یستیو باتشکیل خواهد شد چهار نفره  هیاتجلسه  ندهیکردند هفته آ در ادامه عنوان شانیا .خصوص شدند نیاهیات مدیره در اعضا یریگمیتصم

شماره نامه  ینامه بازرسان در خصوص درخواست مدارک ط شانیا . همچنینددآماده گرباید  جلسه مطرح شود نیدر ا لازم استکه  سازمان نظرمد

 مانکاریپ خصوصدر  ریاست سازمان د.نمودن تاکید به بازرسان لیمدارک ها و تحو هیرا در جلسه قرائت نمودند و نسبت به ته11/1/1241مورخ  1152/1241

جلسه  لیتشک لزوم و یدفاتر حقوق شیپا آقای دکتر زینعلی در ادامه جلسه .کردند توضیحاتی را ارائهپروژه بودند  فیتکل نییپروژه گاوازنگ که خواستار تع

 .را خواستار شدنددر این خصوص  و پیگیری موضوع

 نطق پیش از دستور:

 ی،موریمهندس تآقایان خواسته شده توسط  یمتناسب با بندها یحاتیو درخواست بازرسان توض 11/1/1241مورخ  1152/1241شماره در خصوص نامه 

 .دیدکتر رحمانپور و دکتر شعبان زاده ارائه گرد ی،نظر دیسعمهندس 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

  مصطفی تیموری اسلامیحمیدرضا  حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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  مصوبات:

سط ریاست تومسابقه مذکور  نفرات برتر زیجوا یاعطا به منظور رهیمد ئتیبرتر و جلسه ه یمسابقه انتخاب نمابرگزاری  یبا توجه به همزمان-1

 12:14ساعت ) گردید.اعلام جهت شرکت در این مراسم  تنفس قهیدق 11 اعضا تیبا موافقت اکثرسازمان و نمایندگان معماری هیات مدیره 

 (  12:21الی 

مورخ  1152/1241شماره  دوره هشتم در خصوص نامهسال سوم  سهیرئ ئتیه یسازمان برا یتوسط واحد حقوق یا نامه دیگرد مصوب -2

 . و ابلاغ گردد تهیهبازرسان  11/1/1241

 . دیجلسه گرددستور وارد  تیاکثررای  با و آزمایشگاهها حقوقیدفاتر شیبر پا یرحمانپور مبن یدکتر عل یآقا ینامه درخواست -1

ی تمام وقت و نیمه اعضادر خصوص اعلام وضعیت  ارائه شده خوداظهاریمبنی بر  و آزمایشگاهها یحقوق دفاتربه  یا نامه دیگرد مصوب -2

     مطابق بندتهیه گردد. بدیهی است پس از گذشت زمان مذکور در صورت وجود هرگونه مغایرت قانونی  1241ماه  بهشتیارد انیتا پا وقت

 خواهد شد.  عمل  11ماده  2تبصره  1-5

ز از رودر مورد اعضای شاغل و یا غیرشاغل و تأثیر آن در ظرفیت دفاتر حقوقی و آزمایشگاهها  گردید از طرف سازمان استعلام لازم مصوب -1

 . عمل آیده اردیبهشت ب 2یکشنبه 

گردید با حذف ردیف زیربنا از جدول و زیرنویس های جدول ) بندهای ب،ج،  مصوبمطرح و تعرفه های صنعتی و جدول تهیه شده  موضوع -6

 ابلاغ گردد. شهرهای استان د( این تعرفه برای کلیه 

  درجلسات آتی هیات مدیره مطرح شود. موضوع گردید تعرفه گودبرداری پس از طرح در کارگروه ژئوتکنیک و کارشناسی مصوب -5

برخی اعضا کامل نبودن گزارش مورد اعتراض  نمودند که به دلیله گذشته ارائماه  1رمالی سازمان در آقای مهندس تیموری گزارشی از امو -8

 و خواستار پیگیری جدی موضوع از طرف خزانه دار سازمان شدند. هیات مدیره قرار گرفته

    امضای اعضای هیأت مدیره:

  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   21: 00جلسه در ساعت 


