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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانصورت جلسه هیئ
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 98شماره جلسه:                                                                                                                                    00:11   ساعت پایان:  

 اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه:

اصغرر   آقای دکتر -ترابی خانم دکتر زهره  -آقای دکتر قادر باقری -براتی آقای مهندس فریبرز -علی احمدی آقای مهندس حمزه

آقغای مهنغدس ح غ       -... علی آبغادی آقای مهندس یدا -آقای دکتر سعید عباسی  -آقای مهندس ابراهیم زادتوت آغاج -رسولی

 یحیی نصیرا آقای دکتر -آقای مهندس احد محمدی -مجتبی زاده

 -: اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

 آقای مهندس حبیب حالجی -: آقای مهندس محمود بزرگمهراعضاي علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه

 آقای مهندس جواد عزت شوکتی -آقای مهندس پیمان قصابیان سازمان: بازرس

 مصوبات:

 نفر( 11رای از  9مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.) 72درخواست آقای مهندس مروجی در خصوص ارجاع کار ماده  -1

بغه اینهغه   درخواست آقای مهندس کمالی در خصوص انجام مجری گری پروژه متعلق به خودشان مطرح شد و با عنایغت   -7

 026فاقد چنی  صالحیتی می باشند مورد موافقت قرار نگرفت. همچنی  حذف مجری برای ساختمان ایشغان بغه متغراژ    

 مترمربع مورد موافقت قرار نگرفت.

درخواست موس ه خیریه آقای حاج محمود وثوق در خصوص انجام خغدمات ژووتهنیغب بغرای پغروژه در دسغت اجغرای        -3

( و با توجه به فقدان آزمایشگاه پایغه یغب   71/2/92مصوبه هیات چهارنفره)مورخ  3ه مفاد بند موس ه مطرح و با عنایت ب

انجام شود. )اعتبار ایغ    7در سطح استان مقرر شد خدمات آزمایشگاهی در صالحیت پایه یب توسط آزمایشگاههای پایه 

 رار خواهد بود(.نماید برقمصوبه تا زمانی که اولی  آزمایشگاه صالحیت پایه یب را اخذ می

گغردد  با حضور آقای مهندس احمدی در همایش ملی جایگاه نقشه برداری در توسعه شغهری کغه در تهغران برگغزار مغی      -4

 نفر( 11رای از  16موافقت گردید.)

 نفر( 11رای از  9با درخواست آقای مهندس حدیدیان در خصوص انتقال حوزه فعالیت مهندسی به ابهر موافقت شد) -5
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کغار  متر مربع باشد معادل نغیم   1666مقرر گردید با تایید هیات چهارنفره در صورتی که کار ارجاعی به مجریان کمتر از  -0

 رای موافق( 2محاسبه گردد)

با توجه به فوت یهی از اعضای سازمان که ناظر تاسی ات برقی پروژه در دست اجرا بودند و تنظیم شناسنامه فنی ملهغی   -2

ح و آقای مهندس یداله علی آبادی بدون دریافت هزینه تقبل نمودند م غوولیت فغوق را   باشد مطرایشان دچار مشهل می

 بر عهده بگیرند.)به اتفاق آرا(

 با درخواست آقای مهندس مطلبی در خصوص انجام همزمان نظارت معماری و سازه مخالفت شد. -8

مطرح و مخالفغت گردیغد.)با    72ه درخواست آقای مهندس اکبر بهرامی در خصوص افزایش تعرفه خدمات کارشناسی ماد -9

 توجه به افزایش کل تعرفه و ارسال به هیات چهارنفره در جل ه قبل(

مترمربعی)مهندس مجری( که خودشغان یهغی از    7666درخواست آقای مهندس پارسامهر در خصوص اجرای یب پروژه  -16

 وراث می باشند مطرح و با آن موافقت نگردید.

در خصوص اجرای ساختمان مطرح و مقرر شد در صورت تاییغد هیغات چهغارنفره     درخواست آقای مهندس وحید سراجی -11

 اجرایی شود.

هغای  ای سغاختمان های پیشرفت فیزیهی عملیات سغازه درخواست گروه تخصصی عمران در خصوص نحوه تنظیم گزارش -17

وط بغه گغزارش مراحغل    فغرم هغای مربغ    17مقرر شد در بند  رای موافق( 0مورد نظارت مطرح و مورد تایید قرار گرفت. )

" اجغرا شغده ..... مترمربغع        م احت طبقه      طبغق پروانغه ..... مترمربغع   "  عبارت« سازه»پیشرفت عملیات ساختمانی

م غاحت طبقغه        " عبارت نوشته شود. همچنی   "اضافه بنا         دارد  ........ ندارد......"عبارت     حذف شده و به جای آن

فرم های مربوط به گزارش مراحل پیشغرفت  های )الف و ب ( به در گروه "اجرا شده ..... مترمربع مترمربع طبق پروانه ..... 

فغرم هغای مربغوط بغه گغزارش مراحغل پیشغرفت عملیغات         هغای )ج و د( بغه   و در گغروه  «معمغاری »عملیات سغاختمانی 

 اضافه گردد. «نقشه برداری »ساختمانی

پیشنهاد آقای دکتر رسولی برای جبران خدمات تعدادی از همهاران سازمان مطرح و با پرداختغی بغه خغانم صغفری کغه        -13

 کارهای خانم مهرانفر را انجام می دهند موافقت شد.

 رای موافق( 2با برگشت به کار خانم مهندس هادیلو در دفتر نمایندگی ابهر موافقت شد)  -14

 پیشرفت کار پروژه های در دست اجرای زنجان، خرمدره و قیدار اراوه دادند.آقای مهندس محمدی گزارشی از   -15

با پیشنهاد آقای مهندس صفوی در خصوص پرداخت پاداش به تعدادی از همهاران درگیر در اجرای پروژه هغای قیغدار و     -10

 گیری در ای  خصوص به جل ه بعد موکول شد.خرمدره مطرح و تصمیم
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)با مقرر گردید تا تعیی  تهلیف خانم مهرانفر، خانم ثریا ناطقی با حفظ سمت وظایف مربوط به ایشان را نیز انجغام دهنغد    -12

 رای موافق( 9ابالغ داخلی()

آقای دکتر رسولی گزارشی در خصوص اخذ سند ساختمان سغازمان اراوغه دادنغد و مقغرر شغد آقغای مهنغدس محمغدی           -18

 نتایج اقدامات خود را به هیات مدیره اراوه دهند. های الزم را در ای  زمینه انجام داده و گزارشپیگیری

 نفر( 16رای موافق از 2برای اعضای سازمان برگزار شود)« مبارزه با پولشویی»مقرر شد سمینار آموزشی تحت عنوان   -19

و جل غات   18:36در خصوص جل ات هیات مدیره مقرر شد تا پایان شهریور ساعت تشهیل جل ات اصلی)روز یهشنبه(   -76

 رای موافق( 8باشد) 18:36عاده)در صورت لزوم( روز شنبه ساعت فوق ال

های تاسی ات برقی، مقرر شد با توجه به فراخوان انجام شده آقغای  آقای دکتر رسولی در خصوص کنترل کنندگان نقشه  -71

 رای موافق( 2دکتر رسولی تفویض اختیار شد از بی  لی ت نامزدها دو نفر را انتخاب نمایند)

 

 


