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 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 (12:71)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 -اوجاقلوآقای مهندس علیرضا : حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 املعمدیر مهندس رسولیآقای  مهندس سید جمال یوسفی نماینده بیمه کارآفرین آقای ی کمیسیون انرژی  اعضنا آقای خلیلی کارشنناس حووقی مدعو: 

 معماری شمالغرب مشاور افق
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

 32ملی مسکن ذیل ماده اقدام رصد از مجریان طرح د 7در ابتدای جلسه در خصوص پیشنهاد سازمان برای دریافت  آقای دکتر زینعلی :گزارش ریاست

امیدواریم در جهت حمایت از  که نهایتاً این هیات قرار خواهد گرفت کارنفره توضیحاتی ارائه و بیان داشتند در دستور 4قانون نظام مهندسی در هیات 

اره صمت درخصوص تخفیف در حق الزحمه های مهندسی برای شهرک مورد موافوت قرار گیرد. ایشان در ادامه به نامه اد نظام مهندسی ساختمان سازمان

 پاسخ مربوطه به استانداری در جهت حمایت از جامعه مهندسی ارسال گردید. و فرمودنداشاره  بود گردیدهطرح ه صورت غیر کارشناسی مهای صنعتی که ب

رائه ا اده شده تا نظرات اصلاحیه نمودند که در اختیار اعضا هیات مدیره قرار دهمچنین به تدوین فرآیند پیشنهادی ارجاع نظارت روزانه اشارریاست سازمان 

نجام اآقای دکتر زینعلی اعلام نمودند کنترل نوشه ها از ابتدای خرداد ماه سال جاری به صورت حضوری  همچنین. نهایی گردد یی شدنبرای اجرا نمایند تا 

 خواهد گرفت.

 نطق پیش از دستور: 

مچنین و هنکاتی را مطرح  ه عنوان طرف قرارداد با سازمانبیمه کارآفرین در مورد مسائل و مشکلات بیمه بمحترم آقای مهندس سید جمال یوسفی نماینده 

 .آمادگی نمودندبرگزاری جلسه آموزشی مسائل بیمه ای برای اعضا سازمان اعلام در خصوص 

فراخوان برای انجام همچنین ایشان خواستار  نمودند.جی اعضا سازمان در زمینه ورزشی مواردی را بیان خانم دکتر رحیما در خصوص فراخوان نیاز سن 

 شناسایی فعالیت های اقتصادی که تمایل به انعواد تفاهم نامه با سازمان و ارائه خدمات به اعضا دارند شدند.

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی تیموریمصطفی  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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  مصوبات:

توسط آقای مهندس حسین تشریفات در انتخاب مجری مطابق قوانین داخلی و نظامنامه مالی  نظامیار و ترک بروز رسانی نرم افزار موضوع -1

 و مورد تصویب قرار گرفت. طرح اسکندری م

 و نماینده هیات مدیره در ایشاندر جلسه هیات مدیره ضمن تبریک به  ستیز طیمصالح و مح  یانرژ ونیسیکمبا حضور اعضای منتخب  -7

احکام صادره طی مراسمی اعطا گردید. ادامه جلسه در  .ارائه کردندخود را اعضا منتخب نیز صحبت های  سازمان از طرف ریاست کمیسیون این

 ق می باشد.بررشته تاسیسات مکانیکی و یک نفر رشته معماری  دو نفر عضو رشته لازم به ذکر است اعضا این کمیسیون متشکل از دو نفر 

نهاداتی ضمن ارائه پیشفرآیند تشکیل تعاونی را تشریح و بررسی های قبلی مبنی بر ایجاد تعاونی مصرف   حامد نظری طبقآقای مهندس  -3

به عنوان هیات موسس ه نفر ب 3و مورر گردید  مورد تصویباعضا هیات مدیره تشکیل تعاونی مصرف در این خصوص و همچنین ارائه نظرات 

آقای مهندس حامد نظری  خانم دکتر سرور رحیما و آقای مهندس از بین کاندیداها  که  شوندیلاتی انتخاب شروع کارهای اداری و تشک منظور

 انتخاب گردیدند. با اکثریت آرا محمدرضا دلجویی 

 شود.  تشکیل مجمع و ... از طرف هیات موسس انجام و به هیات مدیره گزارش مات قانونی برای ثبت شرکت تعاونیمورر گردید اقدا -

 میلیون ریال از حساب اندوخته در مجمع آتی طرح و در صورت موافوت کارسازی شود. 8مورر گردید کمک مالی سازمان به هر عضو به مبلغ -

 . تمدید گردید 72را زمان جلسه تا ساعت ه به اتمام زمان جلسه با اکثریت آبا توج-4

دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و روابط بین الملل سازمان  11/11/1422مورخ  422/ص/111مطابق نامه شماره  -1

عنوان نماینده سازمان نظام مهندسی زنجان ه نظام مهندسی برای تعیین نماینده سازمان آقای مهندس محمدرضا دلجوئی با اکثریت آرا ب

 انتخاب گردیدند. 

 

    اعضای هیأت مدیره:مضای 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
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رابطین شهرستان که توسط کمیته شهرستان تهیه آخرین لیست اسامی منتخب برای  72/1/1421مورخ  1171/1421طی نامه شماره  -1

مورر گردید وضعیت رابط شهرستان ماهنشان در یست مذکور مورد تایید قرار گرفت. ضمنًا نفر از ل 11نفر   احکام  12شده بود مطرح و از 

 یته شهرستان تعیین تکلیف گردد.  کم

و از بین نفرات متواضی  گرددتکلیف  روز آینده تعیین 1م قرارداد  تا علت اتماه قیدار ب شهرستان مورر گردید کنترل کننده گاز نوشه های -2

 صلاحیت انتخاب شود.ان با هماهنگی واحد گاز فرد واجد در کمیته شهرست

 .افوت قرار گرفتو مربوط به دوره هشتم هیات مدیره مورد مو 1422ل معوق کمیسیون تخصصی عمران در سا پرداخت حق الزحمه های -8

نسبت به برخی اقدامات ضمن اعتراض مشاور افق معماری شمالغرب در جلسه حاضر و شرکت مهندسین آقای مهندس رسولی نماینده  -1

مهندس حامد نظری  با حضور آقایان 72/27/1421مورخ  11راس ساعت سازمان در خصوص این مشاور مورر گردید طی جلسه مشترک 

مهندسی سازمان و فنی و مهندس اسکندری مدیر خدمات  می راد مسئول کمیته انفورماتیک ومهندس کاظو مسئول کمیته ارجاع نظارت 

گرفته است اقدام  صورتچارچوب قوانین اگر اجحافی در خصوص ارجاع کار نسبت به مشارالیه در بررسی و موضوع دعوت از نماینده مشاور 

 ی انجام و نتیجه به هیات مدیره گزارش شود.اصلاح

 

    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

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   00: 00جلسه در ساعت 


