
  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  03  ساعت شروع: 

 71:  03ساعت پایان:    

 71/30/7037تاریخ جلسه: 2از  1صفحۀ 

 00 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

 (13:91-13)سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی   (13:91-13:91)حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد (13:91-13)حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

 آقای مهندس حمیدرضا اسلامی -مصطفی تیموریمهندس آقای : غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس محمد محمدی -ظهیریانآقای مهندس نیما  -آقای مهندس علیرضا اوجاقلو: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 آقای مهندس ذبیحیان مدعو:

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

سرپرست  شکیبدکتر  یآقا برگزارشده روز یکشنبه فی مابیندر خصوص جلسه مشترک  ینعلیدکتر ز یجلسه آقا یدر ابتدا :گزارش ریاست

 یحاتیتوض سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها یروسا و عمران مجلس ونیسیکم محترم ندهینما بافانیزر یآقا، یمرکز یشورامحترم 

 91و حذف  یمرکز یشورااز سوی  ابلاغی یتعرفه هااجرای بر  یها مبن استانها مانساز یروسا هیکل یبا امضا ینمودند نامه ا عنوانرا ارائه و 

 جلسه تشکیلدرخواست  همچنین در این جلسهبیان داشتند  . در ادامه ریاست سازماناست دهیارسال گرد ابلاغی وزارتخانه تهیه و یدرصد فعل

ین ایشان همچن گردید. مطرح یمشکلات سازمان نظام مهندس در خصوص تشریح یمحترم راه و شهرساز ریبا وزها استانسازمان  یروسا مشترک

 یراکردند ب دیو تاکتوضیحاتی را ارائه  یاحکام پرسنل در خصوصزنجان  یکار و رفاه امور اجتماع محترم اداره با معاونت جلسه راجع برگزاری

 صورت پذیرد.لازم  یها یو بررس یزیبرنامه ر دیبابرای سازمان  دیجد یدرآمدها جادیا

 نطق پیش از دستور:

رکت و ش یانعکاس خبر انتخابات به منظوردادند  شنهادیپ وبرخی از اعضا هیات مدیره صحبتهایی در خصوص انتخابات شورای مرکزی ارائه 

رحمان  دکتر یآقا سازمان ندهیدو نما یبرا یغاتیتبلکلیپ و اقدام سازمان  تیدر سا یمرکز یزنجان در شورا یسازمان نظام مهندس ندگانینما

 کانال های مجازی کشوری ارسال شود. بهتهیه و  یمهندس اسلامآقای پور و 

    هیأت مدیره:امضای اعضای 

 محمدرضا دلجویی   حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 



  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  03  ساعت شروع: 

 71:  03ساعت پایان:    
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 00 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 یعاتفاز مطال شانیا دیمقرر گرد کهاعضا سازمان ارائه نمودند  یمصرف برا یتعاون جادیدر مورد ا یشنهاداتیپ ی مسئول کمیه رفاهیمهندس حامد نظر یآقا

 .ردیقرار گ رهیمد ئتیه جلسه موضوع در دستور نیا یآت یلازم را انجام داده و در هفته ها یو قانون

  رهیمد ئتیمعوقات توسط ه یریگیرا ارائه و خواستار پ یحاتیتوضعضویت اعضا در خصوص معوقات حق  بازرس محترم  سازمان انیریظه مایمهندس ن یآقا

 .شدند

مقرر گردید در  کهطراح و پشتیبان سیستم نرم افزاری سازمان ارائه دادند  کینیاز جلسات انجام شده با شرکت سا یراد گزارش یمهندس کاظم یآقا

 .مل آیدعه اعضا هیات مدیره دعوت ب لسه هیات مدیره و پاسخ به سوالاتجلسات آتی از این شرکت برای حضور در ج

  مصوبات:

 هیابلاغ یدر مورد تعرفه ها یوزارت راه و شهرساز هیابلاغ تیبر رعا یاستان زنجان مبن یاداره کل راه و شهرساز 13/2/1611مورخ  4136/31نامه شماره -1

خدمات  یها نهیهز یانجام و مبنا 1611سال  نسبت به یابلاغ یتعرفه ها یدرصد 91 شیافزا دیمقرر گرد یبررسبحث و مطرح و پس از  1611سال

  مورد اجرا واقع شود. یهابلاغ نیا یبعد راتییو تغ یو تا اطلاع بعد قرار گیرد 1611سال  یمهندس

 .انجام گرددطبقه بندی مشاغل موضوع ماه موقت تا بررسی  9تمدید احکام برای مقرر گردید در مورد نحوه تمدید احکام پرسنلی بحث و بررسی و  -2

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی   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   71: 03جلسه در ساعت 


