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

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری رادمحسن کاظمی   فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

 آقای مهندس حمید شعبان زاده: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس محمد محمدی -نیما ظهیریان آقای مهندس -(15:51-15:51آقای مهندس علیرضا اوجاقلو): حاضر در جلسه بازرسان سازمان
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

رکت شبه نامه بازرسان در این خصوص و با توجه  عمل آمدهه آقای دکتر زینعلی اعلام کردند با بررسی ب در ابتدای جلسه گزارش ریاست:

موافقت هیات مدیره هم قرار  موضوع موردانتخاب شده است که این  1011عنوان برنده جهت بررسی تراز مالی ه حسابرسی آرشین حساب ب

راه و شهرسازی  کل اداره 12/10/1011مورخ  11201/51شماره  نامهایشان در ادامه  گرفت و مقرر گردید انعقاد قرارداد با شرکت انجام گردد.

سازمان را قرائت نموده و اضافه نمودند ان از سوی پروژه های اقدام ملی غرب زنجارائه خدمات در مبنی بر معرفی آزمایشگاه مکانیک خاک برای 

ضمن درخواست از اداره کل مبنی در این پروژه ها می باشد های نهضت ملی و ناظر عالیه  اداره راه و شهرسازی متولی پروژه با عنایت به اینکه

ت در نظر گرفتن اینکه مطابق مصوبه هیابر اعلام نتیجه پیگیری های موضوع افزایش ظرفیت شرکت ها و اصلاح دستورالعمل از وزارتخانه و با 

مترمربع یک کار در این پروژه ها در نظر گرفته می شود مقرر گردید ضمن اعلام میزان ظرفیت شرکت مذکور به اداره  15111چهارنفره هر 

و انتخاب  ضمن بررسین باشگاه آقای دکتر زینعلی بیان داشتند با توجه به آغاز عملیات اجرایی ساختماکل نسبت به معرفی نیز اقدام گردد. 

افراد صاحب امضا برای اسناد مالی مشخص و مراتب به ضروری است جهت نظارت ادامه عملیات پروژه  هرچه سریعتر شرکت حقوقی مورد نظر

د ایشان اضافه نمودن جلسه(. در ادامه نماینده کارفرماامور مالی معرفی شوند.)یک نفر از اعضا کمیته ساختمان و یک نفر از سازمان به عنوان 

یسه استعفای خود را تقدیم نموده اند که در دستور جلسه بعد این موضوع از هیات رئ طی نامه ای اول سازمان رئیس آقای مهندس اسلامی نائب

  و بررسی میگردد. مطرح
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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 نطق پیش از دستور:

و در د یسیو متن نو یقرار است مسابقه نقاش یرفاه تهیعنوان کردند در کم یرفاه تهیکم یدر خصوص برنامه ها یمهندس حامد نظر یآقا

 یسیمتن نو مسابقه رستانیرده دب و در ایخانه دن نیبا موضوع بهتر یمسابقه نقاش ییکه در مقطع ابتدا برگزار گردد رستانیو دب ییرده ابتدا

تومان  نویلیم کیهرکدام  دهیدر هر رده به سه نفر برگز خواهد بود وکاش متروپل.... یمتن ا شیبا پ لمنتخب از حادثه مترو پ عکس کی یبرا

جوایزی در نظر گرفته شده  هزار تومان 511رده هر نفر  دو شرکت کنندگان در مجموع از فرن 111اهدا خواهد شد و به  زهینفر جا 0 اجمع

و خانم  انیمهرماه در سمنان برگزار خواهد شد در دو گروه آقا 5دارت که  یشرکت در مسابقات کشور یبرا ایشان در ادامه عنوان کردند است.

. ایشان گردد یتومان برآورد م ونیلیم 11مسابقات  نیا یحدود نهیبه مسابقات اعزام خواهند شد که هز دهیها از هر گروه سه نفر برگز

 درخواست ورود موضوعات فوق به دستور جلسه و اعلام رای هیات مدیره شدند.

از  یو خارج یداخل یها وارهید که برایاتی ارائه نمودند حیزنگ توضاواگپروژه  یبرا یمصالح سفت کار دیدکتر رحمانپور در خصوص خر یآقا

یدیه دارای تای یداخل یکننده ها دیبا توجه به محدود بودن تول. شده است نییساختمان تعکمیته در لکسیس( یا ACC)اتوکلاو  ینوع بلوک ها

بر اساس پیش فاکتور ارائه کارخانه  نیبلوک ها از ا نیا دیبودن کارخانه خرمدره خواستار خر کیعلت نزد )دو کارخانه در خرمدره و مشهد( به

 .موضوع به دستور جلسه شدند نیو درخواست ورود ا شده را داشتند

در اثر حادثه خانه  شیسال پ 11که نژاد ( یمهندس محمد طهماسب یآقا) ی رشته برقاز اعضا یکیدر مورد  یاتحیتوض یموریت مهندس یآقا

 تیوضع و شانیا ازبرق  ونیسیاز اعضا کم یتعداد ادتیبا توجه به ع .برند را ارائه نمودند یبه سر م لیشده است و هم اکنون در شهر اردب نینش

 موافقت قرار گرفت.را درخواست نمودند که با اکثریت آرا مورد  موضوع دردستور جلسه ورود شانیکمک بلاعوض به ا درخواست ، ضمننامبرده

 مصوبات:

  ردید:گمصوب موضوع برگزاری مسابقات دارت و مسابقه فرهنگی و هنری پیشنهاد کمیته رفاهی با اکثریت آرا وارد دستور جلسه و موارد به شرح ذیل  -1

 عمله موافقت بدارت میلیون تومان برای برگزاری مسابقه و انتخاب نفرات برای اعزام به مسابقات کشوری  01با اختصاص هزینه به مبلغ  -

 آمد. 

عمل  هفقت بهنری برای فرزندان اعضا )مسابقه نقاشی و متن نویسی( موا میلیون تومان برای اجرای مسابقه فرهنگی، 01با اختصاص مبلغ  -

 آمد. 
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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ای با خرید بلوک هبا توجه به پیش فاکتور ارائه شده از طرف کمیته ساختمان و توضیحات ارائه شده از سوی مسئول کمیته ساختمان  -2

 . سیلکس از شرکت آرا از خرمدره به صورت ترک تشریفات موافقت به عمل آمد

ا ب رشته برقیکی از اعضا حادثه دیده به آقای مهندس محمد طهماسبی نژاد کمک بلا عوض موضوع با  آقای مهندس تیموری شنهادیپ -1

 .عمل آمده میلیون تومان موافقت ب 11و با پرداخت مبلغ آرا وارد دستور جلسه  تیاکثر

 نامه های وارده به شرح ذیل مطرح گردید: -0

کنترل نقشه مطرح و پس  یتعرفه ها یدرصد 11 شیبابت افزا یمهندس یخدمات فن ریمد 10/10/1011مورخ  11501/1011شماره نامه  -

 . دیبا آن موافقت گرد یاز بحث و بررس

 ونیسیدر خصوص استعفا از کم 12/10/1011مورخ  11511/1011به شماره  عضو کمیسیون معماری یاحمد دیمهندس مج ینامه آقا -

 .دیالبدل دعوت به عمل آ یاز عضو عل دیمقرر گرد ضمن موافقت مطرح و یمعمار یتخصص

ن نقشه  هر ساختما کنترل دیگرد مقررو  طرحمسازه بابت کنترل نقشه ها  یتخصص ونیسیکم 15/15/1011مورخ  5005/1011شماره  نامه -

 دییتا یممهور نمودن نقشه هانان حاصل گردد. بقیه موارد شامل تا کنترل کامل انجام و از رفع نواقص اطمی نفر باشد کتا پایان مرحله تایید ی

ر در شده در ساعت و روز مقر ینفرات معرف حضورو الزام به  یکنترل کننده ها به دفتر فن یامضا یمعرف، سازه یتخصص کمیسیونشده با مهر 

لازم در مورد  یها لیفا ،مصوب یمعمارنقشه های  ،امهن یکنترل شامل معرف یارائه شده برا یکامل بودن اسناد و مدارک نقشه ها، سازمان

 .قرار گرفتمورد موافقت ...  و لتیازب ینقشه ها یبر رو یامضاء ناظر طراح و مجر ،یطراح یامضا

مرحله دوم  ارائهدر صورت  دیح و مقرر گردطرم یاسوه معمار مهندسین مشاورشرکت  10/10/1011مورخ  11555/1011شماره  نامه-

 .بلامانع خواهد بودکوی زیتون  F5,F5یها نزو کیارجاع مکان پروژه برکت کوی نصر کیگزارشات مکان

 
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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 خصوصدر  . ایشانارائه نمودند رهیمد تیاواحد را جهت استحضار از اعضا ه نیاز عملکرد ا یمسئول واحد آموزش گزارش یدکتر باقر یآقا-5

 تهیو تعداد جلسات برگزار شده توسط کم ارائه یحاتیآن توض یآموزش و اعضا تهیکم فیوظا، واحد آموزش یکار ندیآفر ،آموزش بخشچارت 

عنوان  شانیا .است افتهیعدد از آنها تحقق  51بوده که  فقره 55اضافه نمودند مصوبات آموزش به تعداد  . در ادامهجلسه ذکر کردند 15را 

از اعضا نفر  1101است که شده  برگزار ناریوب 5و تعداد  نامهوهشی مطابق هدور 05 و هستند کار به مشغول استاد 51 عاجمرشته  0 رکردند د

ساختمان  انیمجر ژهیو هیپا ارتقابه دوره  برگزار شده یاز جمله دوره ها .صادر شده است نامهیگواه قرهف 1111دوره شرکت کردند و  نیدر ا

مناسب  یدوره ها، اجرا تیالورود در صلاح دیمهندسان جد یورود به حرفه برا یکارآموزدوره ،  HSEدوره  ی، عمران و معمار های در رشته

و  یفریک یحقوق یها تیشرح مسئول یسیگزارش نو ناریسمی، دیخورش روگاهین، سمینار فعال در طارم نیمهندس یبازآموزدوره  ی،ساز

 تایاعضا ه انیدر پا اشاره نمودند.ی توسط دکتر کار دیجد 15با مبحث  ییناآش ناریسم ی، ررضویمهندسان ناظر توسط مهندس م یانتظام

بعد از اتمام ارائه گزارش آقای دکتر باقری ریاست محترم  مطروحه شدند.موارد  یریگیطرح و خواستار پم شانیسوالات خود را از ا زین رهیمد

رد. ایشان ادامه سازمان عنوان نمودند خوشبختانه با ادغام واحد آموزش، صدور پروانه و اداری هماهنگی ها به نحو مطلوب تری انجام می گی

در دانشگاه زنجان انجام شده و می بایست برای  وره بسیار مهم می باشد که این موضوعواریز هزینه های دوره قبل از شروع و برگزاری ددادند 

پیشنهاد برگزاری دوره هایی که خود  در راستای درآمدزایی برای سازمان انجام گردد. آقای دکتر زینعلی در ادامهنیز دانشگاه آزاد اسلامی 

که این موضوع می تواند برای دوره هایی با تعداد را داده و عنوان نمودند سازمان مجری بوده و مستقلًا انجام دهد همانند دوره مناسب سازی 

ش و برنامه ریزی واحد آموز که با. ریاست سازمان بیان داشتند باشدمشکل گشا  می تواندکه مجریان آموزش متضرر می گردند نیز نفرات کم 

 . نمائیمبرگزاری دوره های مناسب در سایر رشته ها  به خصوص در رشته سازه بتوانیم نسبت به افزایش طراحان سازه اقدام  با

و نقطه نظرات  دحاضر شدن رهیمد تایدر جلسه هاز مشکلات ای طرح پاره ارائه گزارش عملکرد و  سازه جهت  یتخصص ونیسیکم یاعضا-0

 به شرح ذیل عنوان کردند: خود را

وص در خص یندگیجلسه در دفاتر نما ، تشکیلخاص و ارائه گزارش به سازمان یاز پروژه ها دیبازدبا  تخصصی کمیسیوندر ماه های گذشته 

، احصا رهیمد تایمکاتبات انجام شده از طرف ه یریگیپ ،مسکن یپروژه اقدام ملمتر مربع  2111 یبالا یکنترل نقشه ها، نحوه کنترل نقشه ها

سه جل، گزارش نظارت یفرم ها ینیاصلاح و بازب، ساله کی هانداز و برناماستخراج چشم، با واحد آموزش یو هماهنگ یتخصص های دوره لیست

  در دستور کار هست یبه صورت مجاز نیمهندس آموزشدر ادامه اضافه کردند  .داشته است دیو مصالح جد نینو یها یفناور دکنندگانیبا تول
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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 دیاب تایید شده یمعمار یعنوان کردند نقشه ها یهاشممهندس  یآقاجلسه  در ادامه .ردیگ یم ونیسیرا از کم یادیکنترل نقشه ها وقت زو 

تاندارد مطابق اس گمانه ها بایدکنند تعداد طراحان دقت و شود لحاظ یدر موقع طراح دیبا کیمطالعات ژئوتکنو شوند ارائه کنترل سازه  قعدر مو

ده فوق العا را  کنترل نقشه نهیهزایشان همچنین دقت شوند  یدر طراح دید که بادارن یزشیو ر یها خاک دستمناطق و شهرک یبرخ .باشد

سازمان  یکیو خدمات الکترون paperlessستمیدرخواست استفاده از س ایشان . حمایت کنترل کنندگان نقشه شدنددرخواست و  دانسته نییپا

 کار از مهندسان انیپا میدر تنظ یکه شهردار یو موارد صنعتیبه شهرک  یخدمات رسانو یادآوری کردند  هشدرا  یدر امر کنترل و دفتر فن

ها  گردلیم زیسا رییبا تغ گاهامقررات  تیبدون رعا یصنعت یها رچهیت و همینطور ایشان متذکر شدند باشد یآنان م فیخارج از وظا خواهدیم

 .داظهار نظر کردن ونیسیکم نیشده و مشکلات ا طرح در خصوص موارد  زینادامه جلسه اعضا هیات مدیره در  .گردد یم دیتول  هش آنهااو ک
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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