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 :/دکتر، مهندسآقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 (11-13:81)سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری  حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

 مهندس حمیدرضا اسلامیآقای : غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه بازرسان سازمان
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

 موردو در ادامه در  را بیان کردندگذشته  یانجام شده در روزها ای از اقداماتخلاصه در ابتدای جلسه ینعلیدکتر ز یآقا :گزارش ریاست

. دشدن اعضا یحضور پر انرژجلب مشارکت و و خواستار  به سمع اعضا هیات مدیره رساندندرا  یمطالب رماهیت 18 خیمجمع دوم در تار یبرگزار

را ارائه  یحاتیتوضکه باعث ایجاد شائبه در بین اعضا شده  تیعضوپیامک ارسال شده جهت اخذ حق  یبازتاب منف خصوصدر  نطوریهمایشان 

 به دستور جلسه شدند.فوق ورود موضوع  همچنینو  تا اول مرداد ماهاعضا  به پرداخت حق عضویت خواستار ارائه فرصت و

 نطق پیش از دستور: 

توضیحاتی را مسابقه  یبرگزارمناسب برای  یمحل ها یاستان و بررس یدوچرخه سوار تایبا ه یدر مورد هماهنگ یمهندس حامد نظر یآقا

در در ادامه  شانیا د.برگزار خواهد شاین رویداد  ماه  ریت 11که روز شنبه  دیگرد نییمنظور تع نیا یپارک ارم براارائه نمودند که نهایتًا 

یل تشکدادند  شنهادیپ و همچنین هایی را ارائهصحبت محل های اقامتی نیاز ااستفاده اعضا  یبرا نیدر شهر سرع ییمحل ها یبررس خصوص

طح در سو مطرح نمودن آن سازمان  گاهیاستانها و ارتقاء جا ریدر جهت تعاملات با سا یاستان نیفوتسال سازمان به مسابقات ب میارسال تو 

 انجام گیرد و وارد دستور جلسه شود.کشور 

    اعضای هیأت مدیره:امضای 

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری  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:

 1411شرکت در مجمع عمومی را منوط به پرداخت حق عضویت تا پایان سال  که 11/18/1411مورخ  38جلسه  1بند با توجه به مصوبه -1

ایی اعض گردیدکرده بود بنا به درخواست ریاست سازمان موضوع ارائه فرصت به اعضا تا اول مردادماه با اکثریت ارا وارد دستور جلسه و مقرر 

مهلت پرداخت داشته و مجاز به شرکت در مجمع آتی خواهند  1411سال معوقه پرداخت حق عضویت دارند تا اول مرداد ماه  8که حداکثر تا 

 شرکت در مجمع نخواهند بود. باشند مجاز به داشته سال و بیشتر  4بود و سایر اعضایی که تعداد حق عضویت معوقه 

ور جلسه وارد دست با اکثریت آراابقات بین سازمان های استانی تشکیل تیم فوتسال جهت شرکت در مسموضوع با درخواست کمیته رفاهی  -2

با  تعاملات شیاستان ها در جهت افزا نیاستان زنجان و اعزام آن به مسابقات ب یفوتسال سازمان نظام مهندس میت لیتشکو مصوب گردید 

 . خصوص در نظر گرفته شود نیدر ا زیازم نو بودجه ل ردیدر برنامه قرار گ یسازمان نظام مهندس گاهیاستانها و ارتقاء جا ریسا

در جهت حمایت از اعضا واجد شرایط  ناظران حقیقی غیر تمام وقت (ت افزایش ظرفی)در خصوص یاز مبحث دوم مقررات مل 8-8-14بند  -8

امه ن وهیش نیآن و تدو کردن یینظارت نحوه اجرا ارجاعدفاتر و  تهیمقرر شد در کم، آن اتیکلضمن تصویب  و پس از بحث و بررسی مطرح

 خواهد بود. چهار نفره  ئتیهدر  بیتصو طرح و پس از آن  نهایی اجرای  .ردیمربوطه انجام گ

 و موارد به شرح ذیل مصوب گردید: ارائهمسئول کمیته آزمایشگاه ها گزارشی از اقدامات خود را  -4

 لاحیتصکلیه آزمایشگاه های بتن، تکنسین نمونه برداری خود را جهت شرکت در دوره نمونه برداری استاندارد بتن معرفی نموده و گواهی  -

های آموزشی صادره از سوی سازمان فنی و حرفه ای استان زنجان و با هماهنگی  برگزاری دوره دریافت نمایند. این دوره با توجه به وجود مجوز

ا کارشناس و یداره کل قابل برگزاری می باشد. نمایندگان معرفی شده از سوی آزمایشگاه ها که می تواند تکنسین نمونه برداری، مدیر عامل این ا

اهر عنوان تکنسین مه و دریافت گواهی مهارت می توانند ب صلاحیتموظف به شرکت در دوره یاد شده بوده و پس از اخذ  فنی آزمایشگاه باشد

 برای تمامی آزمایشگاه ضمناً ضروری است موضوع داشتن گواهی مهارت نمونه برداری زمینه نمونه برداری در کادر آزمایشگاه ها قرار گیرند.در 

 .گردیده و در ارزیابی های آتی جهت اعطای مجوز و یا تمدید آن در نظر گرفته شود ها الزامی

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری  حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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دستورالعمل تاسیس آزمایشگاه های بتن و ژئوتکنیک، در زمان معرفی مدیر عامل برای آزمایشگاه ضروری است تا  4ماده  3بر اساس بند  - 

سال سابقه کار حرفه ای به همراه واریز بیمه در یکی از آزمایشگاه های بتن و یا ژئوتکنیک و یا شرکت های خصوصی  2نامبرده حداقل به مدت 

پس از طرح و تصویب در هیات  اید. این موضوعرجع صدور مجوز فعالیت تسلیم نمبه مداشته و ی فعال در زمینه آزمایشات یاد شده و یا دولت

 نفره اجرایی گردد.  4

جهت احراز اشتغال تمام وقت مدیرعامل از طریق تسلیم  با عنایت به اتمام مهلت تعیین شده از سوی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی -

نسبت به بستن کارتابل ارجاع کار به آزمایشگاه  مقرر گردید از طریق واحد صدور پروانه حقوقی  (1411پایان خرداد ) لیست بیمه آزمایشگاه ها 

 .دنمایهایی که نسبت به ارائه لیست بیمه برای مدیران عامل اقدام ننموده اند اقدام 

 %31ها به واسطه تاسیس هر نمایندگی، فقط یک مورد تشویقی ظرفیت آزمایشگاه %31مصوب گردید منبعد بعد از اتمام مصوبه افزایش  -

 ها به هر آزمایشگاه اختصاص یابد.تشویقی به ازای تاسیس نمایندگی یا نمایندگی

که از طریق فراخوان و مصاحبه  (بازرسان کنترل عملیات ژئوتکنیک عنوان ه تیرماه ) ب 4جلسه  3مقرر گردید با اسامی معرفی شده در بند  -

 .ع رسانی گرددلابه واحد های ذیربط جهت همکاری با ایشان اطپذیرفته شده اند قرارداد همکاری جاری و پس از قرار داد 

با عنایت به درخواست اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان مبنی بر معرفی نماینده هیات مدیره جهت همراهی با نمایندگان آن اداره کل  -

آقای مهندس محمدرضا دلجوئی به عنوان نماینده سازمان به اداره مقرر گردید  میدانی آزمایشگاه های سطح استانبه منظور بازدید و بررسی 

 .فی گرددکل معر

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری  حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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 نامه ها:

از انحلال آن  یریکانون کاردانها و جلوگ تیماه موضوع استفاده از ظرف بهشتیارد 24در مورخ  رهیمد ئتیه 41جلسه با توجه به مصوبه -

 .مشخص گردد ارینحوه ثبت در نظام  ستندیآنها عضو سازمان ن نکهیبا توجه به ا دیکانون مقرر گرد

مطرح  تیجمع یاز خانواده و جوان تیقانون حما 3ماده  یدر خصوص اجرااداره کل راه و شهرسازی  11/18/1411ورخ م 12233/31 نامه  -

 . ت گردیدموافق یرصد به صورت موردد 31با  یپس از بررس و

سازه مطرح و مورد موافقت قرار  یتخصص ونیسیدر کم ییابابانخ یمهندس مهد یانصراف آقا 12/14/1411مورخ  1816/1411نامه شماره  -

 .دندیگرد یمعرف نیگزیبه عنوان جا یشقاق یمحسن نبو دیمهندس س یآقاو گرفت 

مطرح و (  818313) کد رهگیری شهرستان خرمدره  یندگیو نامه دفتر نما نویم یشرکت سهام 11/18/1411مورخ  1181شماره  نامه -

 . دیمخالفت گردصنعتی  فیمازاد بر تخفبا و  دیگرد یبررس

محترم  رینامه وز منضم بهآزاد به اطلاعات  یدر خصوص انتشار و دسترس یمرکز یشورا 26/18/1411/ش م  مورخ 4446شماره  نامه  -

 گردید.قرائت  رهیمد ئتیه یاعضا یبرا 11/8/1411مورخ  183848به شماره   یفرهنگ و ارشاد اسلام

استفاده  زنجان در خصوص یو اشتغال استاندار یگذار هیامور سرما یدفتر هماهنگ رکلیمد 81/18/1411مورخ  8383/11/41شماره  نامه -

بالا مطرح  زجید یجاده روستا جاریواقع در جاده ب 12812 تجارت باختر به شماره ثبت دیحد یدیشرکت تولله سو برای شده یناظران معرف از

خارج از  ارجاعو  ردیگ یسامانه انجام م قیتوسط سازمان مطابق مبحث دوم و از طر ظارتارجاع ن نکهیبا توجه به ا یپس از بحث و بررس و

 .گردد یریگ میسپس تصم ی وشده بررس یناظران معرف تیو صلاحرجاع نوبت ا دیمقرر گرد باشدی نوبت خلاف ضوابط م

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری  حسین اسکندری

 زادهحمید شعبان  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 

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

 


