
  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 20/02/7007تاریخ جلسه: 3از  1صفحۀ 

 06 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

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد حمید شعبان زاده فریدون زینعلی (13:31-14:91)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

 مهندس ذبیحیانآقای مدعو: 
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

کسب  و یپور و مهندس اسلامرحماندکتر  انیآقا یمرکز یانتخابات شورا یداهایبه کاند ینعلیدکتر ز یجلسه آقا یدر ابتدا :گزارش ریاست

نمودند وجود نمایندگان در شورای مرکزی بسیار حائز  داشته و بیاندر گام های بعدی برای ایشان  تیموفق یو آرزویک گفتند آرا تبر تیاکثر

سازمان از طرف  طریقها از  شگاهیکار آزمارجاع ا مبنی برچهار نفره  ئتیجلسه ه خصوص رد مصوبهدر  ریاست سازماناهمیت می باشد. 

مشکل ا بسال  پایانعمل گردد تا در  ای به گونه دیبا زین ینقشه بردار بیان داشتند و اظهار نمودند در خصوص رشته توضیحاتی را  وزارتخانه

 یدرصد 31 شیابلاغ افزا زینعلی موضوع اجرایی شدن آقای دکتر. گردد نیتدو دیساز و کار جد ،یالیکارکرد ر یو به جا مواجه نگردیم سهمیه

 کیو انفورمات یلاامور م ک،نیساشرکت  فیمابین ه مشترکجلسمورد در  در ادامهو  نمودهنشان  را خاطر سازمان یدفتر فن توسطتعرفه 

رفع  یموانع و مشکلات نرم افزار یهکل گریماه د ۶است که تا  دهیگرد مقرر بیان داشتند مطابق مصوبات این جلسه و ارائه نمودهرا  یحاتیتوض

 .گردد

 نطق پیش از دستور: 

با توجه به ضرورت  کهکردند  انیرا ب یموارد رفاهی گاوازنگپروژه  یطراح معمارمهندس در خصوص درخواست  یموریمهندس ت یآقا 

 جلسه گردید.دستور با اکثریت آرا وارد  موضوع نیا شانیدرخواست ا

    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

 



  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 20/02/7007تاریخ جلسه: 3از  2صفحۀ 

 06 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

  مصوبات:

 شانیبه ااز مبلغ قرارداد  %01 دیمقرر گرد قرارداد یگاوازنگ پس از امضا یپروژه رفاه ز تعهدات توسط مهندس طراح معماریبا توجه به ایفای بخشی ا-1

 . حساب گردد هیپرداخت و قرارداد تسو

سازمان صنعت، معدن  31/11/1911مورخ  3213/111نامه شماره  استان منضم به یاداره کل راه و شهرساز 1۶/12/1911مورخ  9113/11نامه شماره  -2

 رهیمد اتیضا هاع دینبودن آن با انتقاد شد یقرائت شد که متاسفانه با توجه به مضمون نامه و کارشناس یصنعت یدر شهرکها فیبر ارائه تخف یو تجارت مبن

 و ارسال گردد. نیپاسخ نامه تدو دیمواجه که پس از استماع نظر اعضا مقرر گرد

 :دیاعضا قرار گرفت و ادامه آن به جلسه بعد موکول و مقرر گرد یمطرح و مورد بررس رهیمد اتیدر جلسه ه 1911سال  یبرا هیشده اول نیبودجه تدو -3

 .ردیآن انجام پذ یرو شتریو مطالعه ب قتریدق یاز بودجه به اعضا ارائه گردد تا بررس ینسخه چاپ کی- 

 درآمد از طرف آموزش سازمان برنامه ارائه گردد. شیو ...(  جهت افزا یو آموزش یفن ،ی)خدمات پژوهش 11113 فیرد یبرا -

 .دیام گرداعل شیاز طرف اعضا درخواست افزا زیدرآمد اسپانسر ن 11213 فیرد یبرا -

حساب  هیارائه هرگونه خدمات سازمان به اعضا منوط به تسو دیاست مصوب گرد یاعضا مبلغ قابل توجه تیمطالبات سازمان از حق عضو نکهیتوجه به ا با -

 خیامک از تاریسازمان و ارسال پ تیدر سا یپس از اطلاع رسان دی. فلذا مقرر گردردیانجام پذ یمطابق قانون نظام مهندس 1911سال  انیتا پا تیحق عضو

 گردد.  ییاجرا1911مرداد ماه  سال  کمی

 استعلام گردد. زیاستان ها ن ریاز سا رهیمد اتیحق جلسات اعضا ه دیگرد شنهادیپ -

 و در بودجه لحاظ گردد. شیدرصد افزا 31حق الزحمه بازرسان نسبت به سال قبل  دیگرد مقرر -

 یاقدام مل یدر ارجاع پروژه ها یدرصد حق الزحمه مجر 2 افتیسازمان جهت در یدفتر فن 29/2/1911مورخ  3110/1911نامه شماره  دیمقرر گرد -9

 چهار نفره مطرح گردد.  اتیمسکن برابر تعرفه مصوب سازمان در ه

 .دیگرد دیتمد قهیدق 31زمان جلسه به مدت  تیاکثر یبا را -0

مورخ  1113/1911نامه شماره  نیو همچن یمحترم راه و شهرساز ندهیاز انحلال آن توسط نما یریکانون کاردان ها و جلوگ تیموضوع استفاده از ظرف -۶

 نازماتا س دیآن مصوب گرد اتیضمن موافقت با کل یمطرح و پس از بحث و بررس انیمشترک شهرستان و مجر تهیکم شنهادیدر خصوص پ 20/11/1911

کار و دستورالعمل مربوطه در دستور کار قرار  اتیجزئ نیتدو دی. ضمناً مقرر گرددینما یریکانون جلوگ نیاز کارها از انحلال ا یبا تقبل برخ ینظام مهندس

 .  ردیگ

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده زینعلیفریدون  علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد



  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 20/02/7007تاریخ جلسه: 3از  3صفحۀ 

 06 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

خدمات فنی و مهندسی شهرک های صنعتی اعمال ضرایب کاهشی به منظور تسهیل و رفع موانع تولید و با لحاظ حقوق مهندسان الزحمه موضوع حق -3

 و بهره برداران به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

 
    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   71: 00جلسه در ساعت 

بالفگروه ساختمان
16طبقه وباال13تا15 طبقه11و12 طبقه8تا 10 طبقه6و7 طبقه3تا 5 طبقه1و2 طبقهطبقات  ساختمان ازروي پی

24,83626,08129,98535,06836,87039,39641,822پنج درصدسهم سازمان
0000000هزینه شناسنامه فنی وملکی

92,2352,3472,6993,1563,3183,5463,764درصدعوارض ومالیات ارزش افزوده
27,07228,42832,68438,22440,18942,94145,586جمع سهم سازمان

68,07971,33973,59886,05589,09995,520101,936طراحی معماري
88,29092,51895,447111,603115,551123,877132,198طراحی سازه

30,84832,32633,34938,99440,37343,28246,190طراحی تاسیسات مکانیکی
25,53026,75227,59932,27133,41235,82038,226طراحی تاسیسات برقی

212,747222,935229,993268,922278,436298,499318,550جمع حق الزحمه طراحی
78,78082,87285,41799,963103,654110,865118,359نظارت معماري
102,167107,474110,775129,639134,426143,778153,497نظارت سازه 

35,69737,55138,70545,29646,96850,23653,631نظارت تاسیسات مکانیکی
29,54231,07732,03137,48638,87041,57444,385نظارت تاسیسات برقی
12,95713,63014,04916,44117,04818,23419,467ناظر هماهنگ کننده

259,143272,604280,977328,824340,966364,688389,339جمع حق الزحمه نظارت
0000000نظارت نقشه برداري

471,890495,539510,970597,746619,401663,188707,889جمع حق الزحمه  نظارت و طراحی

498,962523,967543,654635,970659,590706,129753,475

شهر زنجان - تاریخ اجراء : ) بر اساس ابالغیه شماره 19608/430 وزارت راه و شهرسازی  (    

حق الزحمه ) پیشنهادی ( خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در پروژه های واقع در شهرک های صنعتی ) ریال (

دج

الف : حق بیمه مسئولیت مهندسی از حق الزحمه مهندسان کسر و در هنگام صدور معرفی اعمال خواهد شد

جمع کل ) ریال (

عنوان

سازمان

طراحی

نظارت


