
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  40ساعت پایان:    

 1398/ 10 / 08 تاریخ جلسه:  2از  1صفحۀ 

 70 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

 

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

 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 (17:15)از  فریبرز براتی قادر باقری (17:15)از  حمزه علی احمدی

  سعید عباسی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

   مهندس علی آبادی:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 مهندس بزرگمهر  : حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس قصابی، مهندس اوجاقلو: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

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

 ذیل می باشد:

 مصوبات:

میلیون ریال و برای اعضای  2/1دار هبرای اعضای پروانبه مناسبت روز مهندس، تخصیص یافته هدیۀ مقرر گردید مبلغ  -1

  هزار ریال منظور گردد.  600بدون پروانه 

میلیون ریالی برای مسئول پروژۀ قیدار منظور  50با توجه به افتتاح پیش از موعد ساختمان خدابنده، مقرر گردید پاداش  -2

  .گردد

 

 

 



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  40ساعت پایان:    

 1398/ 10 / 08 تاریخ جلسه:  2از  2صفحۀ 

 70 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

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

ها به مدت یک سال در این کمیسیونهای تخصصی سازمان برگزار شد. حائزین اکثریت آراء انتخابات اعضای کمیسیون -3

   : خواهند نمودفعالیت 

 اعضاي منتخب نام کمیسیون

 فرهنگ عباسی  سیدزهیر ترابی  اصغر محمدی  علی غضنفریان  سعید نظری  مکانیک

 محمدباقر احمدی  حامد نظری  هومن ثبوتی  سرور رحیما  اکرادی محمدرضا معماري

 مرتضی فتحی  جمال میانداری  علیرضا عالماتی  امیرهوشنگ جوجانی  محسن بهنیان  بردارينقشه

 ابوذر جعفری  فاطمه پیری  حمید عزیزی  مهدی بیگلری  داغی داریوش قره شهرسازي

محمدحسن  محسن کاظمی راد  محمدحسین غنیون  سیدمهدی هاشمی  عمران

 علیمحمدی 

 علی یوسفیه 

 انتخاب شدند.    مکانیک رزرو به عنوان  مازندرانی اشکانآقای 

 انتخاب شدند.    معماري رزرو به عنوان  پیري جزء علیرضاآقای 

 انتخاب شدند.   بردارينقشه رزرو  به عنوان  مهینیژالهخانم 

 انتخاب شدند.    شهرسازي رزرو به عنوان  مهرسروش محمدجوادآقای 

 انتخاب شدند.    عمران رزرو  به عنوان  فراز عادلآقای 

 انتخاب اعضای کمیسیون تخصصی رشتۀ برق در جلسۀ بعدی هیأت مدیره انجام خواهد شد. 

 

 

با صلواتی خاتمه یافت.  19:  40جلسه در ساعت   


