
  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 30:  03  ساعت شروع: 

 21:  33ساعت پایان:    

 11/31/2032تاریخ جلسه: 2از  1صفحۀ 

 04 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

 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

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

که به صورت  ساختمانی سازمان نظام مهندس هیات عمومی 2۲برگزاری اجلاس صبح به مناسبت  0:88از ساعت  رهیمد تیاه یاعضا یجلسه با حضور تمام

پس س و هگرفت صورتمحترم  یاعضااز  یکیثبت نام الکتروندر این جلسه  .دیبرگزار گرد آغاز شده بود یمرکز یشورا یانتخابات اعضا مجازی در خصوص

 تایانتخاب ه. افتیادامه  یراه و شهرساز محترم ریوز یبا سخنرانشهرسازی برگزار و پس از آن راه و  ریمحترم وز ندهیتوسط نما اجلاس ییهافتتاح مراسم

لازم به ذکر است از استان  .دیانتخابات شروع گرد یریگ یرا 11و راس ساعت  به طول انجامید  11تا ساعت  سهیرئ تایه حاتیو استقرار آنها و توض سهیرئ

 .انتخابات بودند دیکاند یاسلام رضادیمهندس حم یپور و آقارحمان یدکتر عل یزنجان آقا

  مصوبات:

  :و به شرح ذیل مصوب گردیدمطرح مصالح و محیط زیست از بین افراد متقاضی  ،شده برای عضویت در کمیسیون انرژیبرررسی شرایط افراد فراخوان -1

 رشته مکانیک        آقای مهندس فریبرز براتی    -1

 رشته مکانیک      آقای مهندس داود دوستی      -2

 رشته برق       آقای مهندس صمد حسینی   -3

 رشته معماری          خانم دکتر پریسا یمانی     -۲

  رشته معماری و شهرسازی               آقای دکتر رحمانی     -5

    مدیره: امضای اعضای هیأت

 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   21: 03جلسه در ساعت 


