
  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 00/00/7007تاریخ جلسه: 2از  1صفحۀ 

 60 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)سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد شعبان زادهحمید  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

 -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس نیما ظهیریان: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 آقای مهندس ذبیحیانمدعوین: 

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

و حذف هزینه های شناسنامه فنی ملکی توضیحاتی عدالت اداری در ابتدای جلسه در خصوص رای دیوان  ینعلیدکتر ز یآقا :گزارش ریاست

 موضوع در ابتدای جلسه شدند.را ارائه و در ادامه با توجه به ناقص ماندن بحث ظرفیت اعضا گروه نقشه برداری خواستار طرح 

  مصوبات:

موضوع تعیین ظرفیت تفکیک نقشه اعضا گروه نقشه برداری با رای اکثریت وارد دستور جلسه و مقرر گردید ظرفیت تفکیک نقشه ها از  -1

طابق پیشنهاد کمیسیون نقشه برداری و هماهنگی دفتر فنی سازمان مراحل مذکور صوب گردید مریالی به ظرفیت متراژی تبدیل شود. لذا م

 گردد. انجام

ابلاغ تعرفه های اصلاحی جهت اجرا به بعد از با توجه به اینکه در جدول تعرفه برخی ردیف ها متاثر از نظر مجمع می باشد مقرر گردید  -2

 .برگزاری و تصمیم مجمع موکول گردد

    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

 

 



  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 00/00/7007تاریخ جلسه: 2از  2صفحۀ 

 60 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

مجمع بودجه اصلاحی به اعضا توضیح داده در صحن موضوع مدی شناسنامه فنی ملکی از بودجه مقرر گردید آبا توجه به حذف ردیف در -3

 شود.

مقرر گردید نامه ای به اداره کل راه و شهرسازی بابت کاهش درآمد های سازمان و جلب نظر آنها برای حمایت مالی دولت برای تحقق  -4

 .گردداهداف سازمان تهیه و ارسال 

به شرح ذیل  (کسر از حق الزحمه مهندسانایی اعضا )مقدار جهت جبران کسری بودجه مقرر گردید در پیشنهاد ارائه شده کمک های اعط -5

 گردد: لحاظدر تدوین بودجه 

 درصد   5= حق الزحمه نظارت مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختماندرصد کسر از 

 درصد 6= قانون نظام مهندسی 31حق الزحمه نظارت ذیل ماده درصد کسر از 

 درصد 6= قانون نظام مهندسی 31ذیل ماده  درصد کسر از حق الزحمه مجری و آزمایشگاه

 درصد  6=  قانون نظام مهندسی 31حق الزحمه طراحی ذیل ماده درصد کسر از 

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی 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: 00جلسه در ساعت 


