
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 13:  00 ساعت شروع: 

 14:  00ساعت پایان:    

 10/1398 / 04 تاریخ جلسه:  1از  1صفحۀ 

 العاده در قیدار()فوق 68 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 یداهلل علی آبادی سعید عباسی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

4515799669، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی : آدرس :زنجان   

 www.zanjan-nezam.org                        33774900فاکس :       33772210تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

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

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری (13:45)تا  حمزه علی احمدی

  سعید عباسی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

   احد محمدی زادهحسن مجتبی 

 آبادیدکتر نصیرا، مهندس علی:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 --: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 --: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

آقای دکتر رسولی گزارشی از کارهای جاری سازمان و  در ابتدای جلسه پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم ریاست سازمان

موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره موضوعات دستورجلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح 

 ذیل می باشد:

 مصوبات: 

و در شروع کار افرادی  شود الاعمها برای افزایش تعداد و متراژ کار مهندسان در شهرستان %50گردید که ضریب  پیشنهاد -1

. مقرر گردید در راستای اجرایی شدن این کار، موضوع باشند پیشنهادای از هیچ کجا ندارند، مشمول این گونه بیمهکه هیچ

  .گزارش تکمیلی به هیأت مدیره ارائه گرددبررسی شود و در جلسات آتی 

 تجهیز بودجۀ مورد نیازنحوۀ چیدمان فضاها، طرح دکوراسیون داخلی و مقرر گردید کمیتۀ ساختمان تا جلسۀ آتی  -2

 خدابنده را ارائه نمایند.جدیداالحداث ساختمان 

 .یار توسط کمیتۀ انفورماتیک بررسی و پیشنهاد الزم به هیأت مدیره ارائه شودمقرر گردید اتصال رابطین به سامانۀ نظام -3

 .در سازمان بررسی و پیشنهاد الزم به هیأت مدیره ارائه شودوقت مقرر گردید موضوع تشخیص شاغل تمام -4

 با صلواتی خاتمه یافت.  14:  00جلسه در ساعت 


