
  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00 ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 08/01/7000تاریخ جلسه:  4از  1صفحۀ 

 5 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

 (11-11)علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 سعید نظری جمال میانداری محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     حامد نظری

 -:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 آقای مهندس فریدون حیدری: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 جواد عزت شوکتی مهندس -مهندس علیرضا اوجاقلو -پیمان امیرمعتمدمهندس  انآقای: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

 :نمودند هارائ لیرا به شرح ذ یحاتیسازمان توض استیجلسه ر یدر ابتدا یس سازمان:گزارش رئ

گستران امین تهیه و با امضا هیات رئیسه دوره هشتم جهت بررسی به اصلاح از طریق موسسه حسابرسی  11 صورتهای مالی منتهی به اسفند

 با توجه به جلسه رهیمد ئتیه ندهیخواستار مشخص شدن نمادر ادامه  .گردد یم یو قبل از مجمع در کارتابل بارگذاربازرسان سازمان ارسال 

از بابت  یدفاتر حقوقعضی از ببا توجه به اینکه ظرفیت کار کردند  انیدر ادامه بایشان  .شدند یراه و شهرسازاداره  درفردا  یو منظر شهر مایس

ر ه مبحث دوم بعد از اتمام دوره نظارتاقدام ملی تکمیل گردیده است همچنین با عنایت به اینکه ارجاع کار جدید بر اساس پیوست های 

مورد ذیل در دستورکار اعضای هیات مدیره قرار گیرد. اولاً الزام در خصوص ارجاع کار پس  2پروژه می باشد تا ظرفیت آنها آزاد شود لازم است 

 نبودن ظرفیت ارجاع کار جدید بهثانیاً: در صورت  -(مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مورد بررسی قرار گیرداز اتمام دوره نظارت)

  اتر حقوقی باید راهکارهایی جهت استفاده از دفاتر حقیقی در طرح اقدام ملی به کار گرفته شود. )طرح در کمیته ارجاع نظارت(دف

احصا  می شوند بایدتعارض منافع مشمول که  افرادیو  باشدیم رهیمد تایه برعهده ریاست وتعارض منافع  یاجرا تیمسئول بیان کردند شانیا

 شوند.

 بارگذاری بخشنامه های تعارض منافع در سایت سازمان)بخش بخشنامه ها( -اولقدم 

 ان جهت خوداظهاری با ارسال پیامکدرخواست از مهندس -قدم دوم

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد شعبانزادهحمید  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 



  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00 ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 08/01/7000تاریخ جلسه:  4از  2صفحۀ 

 5 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

.........................پیوست :   

 بسمه تعالی 

 فرصت داده شود. نافع به تدریج شروع و پس از پایان خوداظهاری حذف و بستن کارتابل اعضای مشمول تعارض م -قدم سوم

 ینتظاما یبه شورا تیو در صورت عدم رعا ستیمجاز ن یبخشنامه اعلام مطابقشاغل در ادارات  حقیقی انیمجر یریکارگبه دکردن دیتاک ایشان

نفر از اعضای هیات مدیره مجریان حقوقی با درج نام در ظهر پروانه حقوقی مربوطه  2رعایت عضویت تمام وقت حداقل  .خواهند شد یمعرف

 و نام مجریان باید در پروانه ها درج شود. الزامی است.

در و  دشدن عقبل از مجم 14۱۱ مالی از دستور خواستار مشخص شدن عملکرد شیپدر نطق : دکتر رحمانپورآقاي  :از دستور شینطق پ

در  و )پیشنهاد ایشان در هیات مدیره مصوب گردید ( برسد زین رهیمد ئتیه یاعضا تیبه رو دیو تحول با رییصورتجلسه تغادامه عنوان کردند 

 در دوره هشتمسازمان  یکه پول ها نیو از ا توضیحاتی را ارائه دادندپروژه گاوازنگ در قبال  دوره هشتم رهیمد ئتیه فیعملکرد ضع خصوص

ر خانم دکتدر ادامه انتقاد کردند.  نشده است نهیبه استفادهاز آن  و علیرغم وجود مصوبه مجمع جهت هزینه در پروژه گاوازنگ در حساب مانده

 هتیدر کم دیکه مقرر گرد شدنداعضا دفاتر را برای  یلتازب یالزحمه ها و نحوه پرداخت نقشه هانحوه محاسبه حق درخواست بررسی  امیرح

 ابتدا از طرف شود یوارد م هیات مدیره از طرف اعضا به یی کهدرخواست هاپیشنهاد دادند  آقاي مهندس اسلامی .شود یبررس یدفاتر طراح

تفاق ا منعکس شود تا مصوبه اخذ شود که بهی و نتیجه به هیات مدیره مربوطه بررس تهیتا در کم شود ارجاعمربوطه  تهیبه کم سازمان سیرئ

 یمحدود را مناسب ندانستند و اظهار کردن بودجه ها یگروه ها یبودجه برا صیتخص زین شوکتی مهندس عزت يآقا را موافقت گردید.آ

مام موارد ت دیمقرر گردو شدند تا حصول نتیجه  یرفاه منعقد یقراردادها یریگیو در ادامه خواستار پ داشته باشد یانتفاع جمع یستیبا یرفاه

 را هیات مدیره موضوع مذکور تصویب گردید.ی مطرح گردد و به اتفاق آرفاه تهیکم در یرفاه

 
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی زنجانیعلی رحمانپور 

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 

 

 

 



  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00 ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 08/01/7000تاریخ جلسه:  4از  3صفحۀ 

 5 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

.........................پیوست :   

 بسمه تعالی 

آموزش و ترویج مقررات واحد  یعملکردها خصوصرا در  یحاتیتوض شانیآموزش ا ریاز مدقبلی دعوت  مطابقجلسه  نیدر ا :مدیر آموزش

دند ش یکیآموزش الکترون تیو در ادامه خواستار تقو شده ارائه نمودند برگزار وبینارهایی و آموزش یدوره ها گزارشی ازنمودند و  انیب سازمان

در خصوص حق الزحمه  همینطوررا ارائه نمودند و  یحاتیتوض باشدیمنفره  4هیات  مصوبه کهابلاغ شده  یو در خصوص نظام نامه کارآموز

ند و می باشبه ارائه خدمات  دیاسات لیعدم تما یبرا یعاملتعرفه های تدریس بودن  نییپاخاطر نشان شدند و  ددادنتوضیحاتی ها  سیتدر

 خواستار ترمیم این حق الزحمه ها شدند.

 : مصوبات

 با افزایش حداکثرو  طرحم دیدوره ها و اسات یشنهادیآموزش در خصوص حق الزحمه پ ریمد 22/۱0/14۱۱مورخ  14۱22/14۱۱ نامه شماره-1

   .قرار گرفت بیمورد تصو (14۱1در سال  %2۱و  14۱۱قبل از سال  3۱%)0۱%

ی یسه بررسابتدا در جلسه هیات رئ دیبا توجه به نبود مستندات مقرر گرد وانتخابات مطرح  یستاد اجرا یموضوع پرداخت حق الزحمه ها -2

 شود.این هفته تصمیم گیری پنجشنبه فوق العاده  در جلسه اولیه و تکمیل شود سپس

 : انجام گرفت لیمانده به شرح ذ یباق یها هتینتخابات کما -3

  ییمهندس دلجوآقای  ،راد یمهندس کاظمآقای  ا،میدکتر رحخانم : کیانفورمات -

    یمهندس احمدآقای  ،انیمهندس بهنآقای  ی،انداریمهندس مآقای  :کیتفک -

  یمهندس حامد نظر یآقا یو منظر شهر مایدر س رهیمد ئتیه ندهینما -

)بدون  و نماینده مجریان دار یمهندس کاظمآقای  یی،دلجو مهندسآقای  ،دکتر رحمانپورآقای  :نظامنامه ساخت و ساز نیو تدو هیو ته انیمجر تهیکم-

 ( حق رای

   امیدکتر رحخانم  ،دکتر رحمانپورآقای  ،شعبانزادهدکتر آقای  :یاو اخلاق حرفه شنهاداتینظام پ -

   راد یهندس کاظمآقای مو  یمهندس اسلامآقای  ی(،بدون حق را) یمعظم رضایدکتر علآقای  ،دکتر شعبان زادهآقای : کیژئوتکن -

 ندهینما ی،اسلام ندسمهآقای  ی،انداریمهندس مآقای  ی،نعلیدکتر زآقای  ،دکتر شعبانزادهآقای  ی،موریمهندس ت: آقای روز مهندس تهیکم- 

  ینبازرس

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری میانداریجمال 

 



  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00 ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 08/01/7000تاریخ جلسه:  4از  4صفحۀ 

 5 شماره جلسه:

 

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

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

.........................پیوست :   

 بسمه تعالی 

 .شد دیبه اتفاق آرا تمد 11:3۱با توجه به اتمام وقت جلسه ادامه جلسه تا ساعت  -4

دوشنبه  تا یسه بررسی شودموضوع درهیات رئشود و یریگیپ یاسلامآقای مهندس و  یموریمهندس ت یتوسط آقا هامهیبحث ب دیمقرر گرد -0

   گیری شود.تصمیم  10/۱1/14۱۱هفته بعد 

  .دیمطرح و موافقت نگرد 21/۱0/14۱۱مورخ  14112/14۱۱ به شماره یسجاد خانمراد مهندس یامه آقان -2

  .مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت ۱4/۱1/14۱۱مورخ  1422۱/14۱۱ به شماره ناروهنامه خانم مهندس  -1

  .مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت ۱4/۱1/14۱۱مورخ  14221/14۱۱به شماره  مهرسازان هاتف ینامه شرکت تعاون -0

 و جهت تکریم ریسال اخمتوفی  نیخانواده مهندس با رهیمد ئتیاز طرف ه یندگانینمادر خصوص دیدار  یموریمهندس ت یآقا شنهادیپ -1

  .مورد موافقت قرار گرفت ییدلجو

 

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 

 

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   71:  00جلسه در ساعت 


